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RESUMO 

RODRIGUES, Adrielly Soraya Gonçalves. Exploração da calculadora no desenvolvimento 

de uma cultura de argumentação nas aulas de Matemática. 2015. 148f. Dissertação 

(Mestrado em Educação Matemática) - Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, Campina 

Grande, 2015. 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar os argumentos utilizados por alunos do 7º ano 

do Ensino Fundamental na resolução das atividades matemáticas quando utilizam a calculadora. 

Esse estudo se constituiu como pesquisa qualitativa, tendo como instrumentos aplicação de uma 

redação com o tema Calculadora, aplicação de uma proposta didática desenvolvida em um 

grupo colaborativo inserido no Projeto CAPES/OBEDUC/UFMS/UEPB/UFAL Edital 2012. 

Neste Projeto e na equipe da qual nossa pesquisa fez parte, buscamos desenvolver um trabalho 

colaborativo entre pesquisadores profissionais e em formação, professores da rede básica e 

professores em formação, para que juntos pudéssemos, em reuniões grupais, desenvolver 

estratégias metodológicas para o ensino da Matemática, envolvendo o uso de calculadoras em 

sala de aula. A aplicação da proposta didática se deu em julho de 2015. Para a aplicação da 

proposta foram realizados três encontros de duas horas/aulas, sendo que em cada encontro 

trabalhou-se duas atividades. Os alunos foram organizados em duplas, sendo solicitado a eles 

primeiramente uma justificativa escrita para a resolução de cada atividade e posteriormente uma 

oral, desenvolvendo assim argumentação. Entendemos argumentação sob as ideias de Boavida 

(2005) e Pedemonte (2002), que defendem que argumentar em Matemática significa expressar 

um raciocínio possível, tentar justificar um enunciado ou um conjunto de enunciados a partir do 

que se admite como verdadeiro. Fizemos um recorte da proposta didática com relação aos 

dados, sendo analisadas duas das atividades trabalhadas no primeiro encontro. Primeiramente 

buscamos traçar um perfil dos alunos com relação à calculadora. Em seguida analisamos os 

argumentos utilizados pelos alunos. Para a análise dos argumentos utilizados pelos alunos na 

resolução dos problemas propostos, utilizamos o modelo de microestrutura de um argumento, 

desenvolvido por Toulmim (2006), aplicado em qualquer campo de argumentação. Por último, 

buscamos analisar a exploração da calculadora como recurso didático na resolução das 

atividades. Com base nos dados analisados, pudemos concluir que os momentos ganhos com a 

abreviatura dos cálculos ao utilizar a calculadora podem configurar-se como uma rica 

oportunidade para o desenvolvimento da atividade de argumentação matemática. Além desses, 

os alunos se mostraram confiantes em expor suas estratégias de cálculo, sendo tentativa e erro a 

mais explorada. Também notamos, claramente, o aspecto motivacional da calculadora. 

Palavras-Chave: Educação Matemática;Tecnologia;Calculadora; Argumentação Matemática. 

 



 

ABSTRACT 

 

RODRIGUES, Adrielly Soraya Gonçalves. Calculator exploration on the development of an 

argumentation culture in Mathematics classes. 2015. 148f. Dissertation (Master in 

Mathematics Education) – State University of Paraíba- UEPB, Campina Grande, 2015. 

This research work aimed to analyze the arguments used by Middle school students on the 

solution of mathematical activities when using calculators. This study is a qualitative research, 

getting as instruments the application of a dissertation on Calculators, application of a 

didactical propose developed into a collaborative group in a 

CAPES/OBEDUC/UFMS/UEPB/UFAL Project Edital 2012. In the Project, and in the team 

which our research work is included, we seek to develop a collaborative work among the 

professional and developing researchers, public school inservice and preservice teachers, for 

together, in group meetings, to develop methodological strategies for the Mathematics teaching, 

involving the use of calculators in the classroom. The application of the didactical propose was 

carried out in three meetings of two hours/classes, as in each meeting two activities were done. 

The students were organized in pairs, as first solicited for them a written justification about the 

solution of each activity and lately an oral one, developing then argumentation. We understand 

argumentation under the ideas of Boavida (2005) and Pedemonte (2002), who defend that to 

argue in Mathematics means to express a possible reasoning, to try to justify an statement or a 

set of statement from what is understood as truth. We did a cut in the didactical propose for the 

data collection, and analyzed the two worked activities of the first meeting. Firstly we seek to 

design the students profile related to calculators. Afterwards we analyzed the arguments used 

by the students. For the analyzed arguments by the students in the proposed problem solution, 

we used the argument microstructure model developed by Toulmim (2006), applied in any 

argumentation field. Lastly, we seek to analyze the calculator exploration as a didactical 

resource in the activities solutions. Based on the analyzed data, we could concluded that the 

gain moments with a brief of calculus by using the calculators can figured out as a rich 

opportunity for the development of mathematical argumentation activity. Moreover, the 

students showed been confident in exposed their calculus strategies, as try and error strategy 

the most explored one. We also noted, clearly, the calculator motivational aspect. 

 

Keywords: Mathematics Education; Technology; Calculators; Mathematical Argumentation. 
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INTRODUÇÃO 

 Minha trajetória docente teve inicio em 2007 quando ingresso no curso de 

Licenciatura Plena em Matemática na Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, Campus 

Campina Grande, o qual conclui em 2011. Durante toda a Licenciatura as disciplinas 

pedagógicas me encantavam. Estudar práticas e metodologias para o ensino da Matemática 

era algo tão instigante que apenas as disciplinas ofertadas pela instituição não eram 

suficientes.  

 No ano de 2008 tive a oportunidade de participar do V Encontro Paraibano de 

Educação Matemática – EPBEM na cidade de Campina Grande. Esse foi meu primeiro 

contato com o mundo dos congressos e para mim foi uma experiência extremamente rica. Em 

tal Encontro pude participar do minicurso que explorava a temática da Calculadora nas aulas 

de Matemática, ministrado pela professora Rogéria Rêgo da Universidade Federal da Paraíba- 

UFPB. Encantou-me a possibilidade de usar a calculadora na aula de Matemática no ensino 

básico, isso porque em toda a minha trajetória, nesse estágio de estudo, tal ferramenta era 

enxergada como algo extremamente proibido. Dessa maneira, esse minicurso abriu para mim 

um mundo de oportunidades, algo inédito, e tendo consciência de sua riqueza. Guardei todo o 

material utilizado para que pudesse ser explorado em algum momento futuro.  

 Entretanto, a oportunidade de explorar essa temática surgiu muito antes do imaginado. 

Durante a disciplina de Prática Pedagógica IV foi proposto pelo professor que cada aluno 

escolhesse, entre ministrar uma aula sobre algum conteúdo matemático ou trabalhar algum 

tópico da Educação Matemática. Não hesitei e encontrei neste momento a oportunidade de 

mostrar aos meus colegas de graduação a riqueza das ideias e materiais trabalhados no 

minicurso o qual havia participado. Dessa maneira, preparei uma oficina com atividades 

envolvendo o uso de máquinas de calcular e calculadoras no ensino das operações. Porém, eu 

ainda ansiava mais, e tal experiência, ainda que rica, não foi o suficiente para acalmar as 

minhas inquietações e, também foi o desejo de dois colegas de graduação, Ana Kely e 

Ulisses. 

 Nosso próximo passo foi elaborar um minicurso para submissão no V Encontro 

Nacional de Educação Matemática em Salvador, no ano de 2010. Para nos orientarmos 

procuramos a professora Abigail Fregni Lins que prontamente aceitou a árdua tarefa de ajudar 

três jovens inexperientes pesquisadores. Mas, ela foi além, juntamente com outros colegas 

escreveu e submeteu um projeto de extensão intitulado Exploração e Aplicação de 
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Metodologias no Ensino da Matemática a Nível Fundamental e Médio, no qual aplicaríamos 

as atividades propostas no minicurso elaborado em escolas públicas. Como fruto do projeto 

nasceu a reelaboração do minicurso e a sua aplicação no VI Encontro Paraibano de Educação 

Matemática, na cidade de Monteiro, em 2012. Participar novamente deste Encontro foi de 

profunda emoção, pois estava voltando para onde tudo começou. 

 Ao término de 2011 concluo meu curso de graduação com a monografia intitulada O 

ensino das operações em três ambientes distintos: atividades com o uso de máquinas de 

calcular e calculadora, no qual discuti atividades desenvolvidas no projeto de extensão nos 

ambientes de turma regular, no Projeto Mais Educação e no minicurso ministrado no VI 

EPBEM. 

 Entretanto, como em toda pesquisa, finalizar aquele momento também significou o 

surgimento de outras inquietações. Em busca de respondê-las, ingressei em março de 2012 no 

Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática na Universidade Estadual 

da Paraíba com orientação da professora Abigail. Meu projeto de pesquisa inicial foi 

elaborado buscando explorar a calculadora na superação de obstáculos epistemológicos no 

ensino das operações com números inteiros. Porém, em março de 2013 a professora Abigail 

nos convida, eu e mais três colegas de mestrado, a participar de um projeto OBEDUC. 

Conhecendo a riqueza da oportunidade, não hesitei em participar, mesmo sabendo que isto 

acarretaria em atraso de minha pesquisa. Entretanto, tal atraso seria muito bem recompensado 

no ganho em participar de um projeto amplo e interinstitucional, o que implicaria em 

contribuições, experiências e enriquecimentos profundos. 

 Sendo assim, o meu projeto inicial foi revisado, discutido e sofreu modificações 

passando agora a participar de um trabalho colaborativo. Primeiramente entre instituições, 

pois, participam do projeto as unidades de educação superior UFMS, UEPB e UFAL. Além, 

disso o projeto tem como eixo horizontal o trabalho colaborativo entre pesquisadores 

profissionais, pesquisadores em formação, professores em exercício e em formação. Porém, 

outra mudança em nosso projeto estava a caminho. 

 Participamos de congressos para discutirmos nosso trabalho em andamento e assim 

expandir aspossibilidades. Nossa participação no XI Encontro Nacional em Educação 

Matemática, em Curitiba, no ano de 2013 contribuiu para o amadurecimento da proposta. 

Durante os estudos no congresso o papel das justificações nos exercícios matemáticos 

despertou nosso interesse. Na volta, em discussões com Bibi Lins, percebemos que nossa 
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pesquisa poderia ser mais enriquecida se agregássemos as justificativas nas atividades com a 

calculadora. O amadurecimento da proposta nos levou a agregar argumentação nas atividades 

envolvendo a calculadora. Finalmente, elaboramos um estudo cuja questão norteadora se 

apresenta da seguinte forma: 

Como o uso da calculadora contribui para uma cultura de argumentação utilizada pelos 

alunos nas aulas de Matemática? 

 Orientados por essa questão, organizamos nosso trabalho em seis capítulos distintos. 

No capitulo 0, Onde tudo aconteceu, situamos o nosso trabalho no interior do projeto maior, 

OBEDUC, para melhor compreensão do seu desenvolvimento. Também trazemos neste 

capitulo algumas considerações acerca do trabalho colaborativo entre universidade e escola, 

eixo horizontal em nosso projeto. Ancorados em autores como Boavida e Ibiapina, podemos 

destacar as possiblidades do trabalho colaborativo e a sua importância. Neste tipo de trabalho 

aproximamos a comunidade acadêmica com a escola rompendo com a pesquisa tradicional 

onde o professor é enxergado como fornecedor de dados. 

 No capitulo 1, Pensando em tecnologia educacional, discutimos as mudanças 

ocorridas no cenário educacional com o avanço tecnológico. Nesse sentido, abordamos as 

mudanças no papel do professor bem como em todos os atores que constituem a instituição 

escola. Esses que se deparam com o questionamento do que é educar em uma sociedade da 

educação. Além disso, na segunda seção do capitulo abordamos algumas considerações 

iniciais da exploração didática da calculadora, bem como um pouco de sua história. 

Apontamos, também, as orientações curriculares (PCN) para compreender os limites e as 

possibilidades de explorar a calculadora na aula de Matemática. Nossas discussões estão 

fundamentadas em Eves (1995), Araújo e Soares (2002), Fedalto (2006), Borba (1995) e 

Mocrosky (1007). 

 O capítulo 2, Exploração didática da calculadora na aula de Matemática, fazemos um 

recorte em algumas pesquisas realizadas por educadores matemáticos, tanto no que se refere a 

cada categoria como nos que discute a calculadora como ferramenta didática na aula de 

Matemática. Dividimos os estudos em cinco categorias: cálculo mental, observação de 

regularidades e generalização, resolução de problemas, exploração do erro, estratégia tentativa 

e erro. Em todas as categorias primeiramente trazemos ideias de autores sobre o ponto para 

depois relacionarmos com a calculadora. Ao abordamos o cálculo mental e a calculadora, 

procuramos discutir primeiramente questões referentes ao cálculo mental para assim em 
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seguida associarmos com a calculadora. Nessa seção apresentamos os estudos de Albergaria e 

Ponte (2008). Na categoria observação de regularidades e generalização, discutimos as 

pesquisas Kindel e Favoretto (2013) e, Sá e Salgado (2011). Na resolução de problemas são 

abordados os estudos de Mamede (2002), Medeiros (2004) e Ferreira (2012). A exploração do 

erro na calculadora é abordada na seção seguinte e trazemos como embasamento as pesquisas 

de Melo e Manrique (2008) e Rodrigues (2001). Por último, discutimos a estratégia de 

tentativa e erro a partir das pesquisas de Pereira e Guereiro (2008) e Sousa e Santos (2007). 

 Apresentamos no capitulo 3, A argumentação na sala de aula de matemática nosso 

embasamento teórico, a teoria da argumentação. Ancorados nos estudos de Boavida (2005), 

discutimos as ideias de Perelmam e o seu tratado da argumentação. Ainda embasados em suas 

ideias, discutimos a diferenciação entre argumentação e demonstração. Aproximamos nossa 

perspectiva com a defendida por Pedemonte (2002) e Boavida (2005), que defendem que 

argumentar em Matemática é expressar um raciocínio possível, é tentar justificar um 

enunciado ou um conjunto de enunciados a partir do que se admitido como verdadeiro. 

Entretanto, afirmam que em uma argumentação matemática não basta apenas persuadir, mas 

sim, convencer. Dando continuidade aos nossos estudos teóricos, trazemos os estudos de 

Toulmin, a sua definição de campo de argumentação e o seu modelo de análise de 

argumentos. Por fim, trazemos algumas considerações acerca do que se trata quando falamos 

em ensinar Matemática numa cultura de argumentação. 

 Nosso capitulo 4, Caracterização da pesquisa e opções metodológicas descreve as 

opções metodólogicas realizadas na pesquisa. O capitulo 5 apresenta a análise dos dados na 

forma de estudo de caso. Por fim, encerramos nosso trabalho de pesquisa com considerações 

finais, resgatando o todo discutido, descrevendo possíveis contribuições e questões futuras. 
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CAPITULO O 

ONDE TUDO ACONTECEU 

 A nossa pesquisa está inserida em um Projeto cujo eixo norteador horizontal é trabalho 

colaborativo. Para entendermos melhor onde tudo ocorreu e a forma como isso se deu a 

primeira seção deste capitulo explica o Projeto CAPES/OBEDUC. Como trabalho 

colaborativo é o eixo comum a todas as pesquisas de tal Projeto, trazemos uma discussão 

acerca do tema na segunda e última seção. Julgamos esse capitulo necessário para um melhor 

entendimento do universo o qual a pesquisa está inserida. 

0.1 O PROJETO OBEDUC 

 A presente pesquisa está inserida em um Projeto maior intitulado Trabalho 

Colaborativo com Professores que Ensinam Matemática na Educação Básica em Escolas 

Públicas das Regiões Nordeste e Centro-Oeste. Tal projeto está vinculado ao Programa 

Observatório da Educação/CAPES. 

 Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, 

o Programa Observatório da Educação é uma parceria entre CAPES, INEP e SECADI, 

instituído em 2006 com o objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação. O Programa 

visa proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e escolas de educação 

básica e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-graduados, em nível de 

mestrado e doutorado.  

 Pela estrutura do Programa, as propostas podem ser organizadas de duas maneiras, 

Núcleo Local ou Núcleo em Rede. Na primeira forma, os Núcleos Locais são compostos por 

pelo menos um Programa de Pós-Graduação strictu sensu de uma Instituição de Ensino 

Superior. Na modalidade Núcleos em Rede, o Núcleo é composto por pelo menos três 

Programas de Pós-Graduação strictu sensu de Instituições de Ensino Superior distintas.  

 O Projeto OBEDUC o qual a presente pesquisa está inserida constitui-se em um 

Núcleo em Rede. Dessa forma, as Instituições que o compõe são Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), tendo como eixo norteador o trabalho colaborativo. Sendo assim, 

o objetivo do Projeto é estudar, pesquisar e desenvolver, de forma colaborativa, alternativas 
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didáticas e metodológicas a serem trabalhadas em sala de aula de Matemática do Ensino 

Fundamental e Médio em escolas públicas nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

 Dentre as alternativas didáticas, estão sendo explorados aparatos tecnológicos como 

Tablet (Ensino Fundamental I), Materiais Manipuláveis (Ensino Fundamental II), 

Calculadoras (Ensino Fundamental II), Robótica e Aplicativos (Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio). O trabalho desenvolvido visa colaboração entre doutores em Educação 

Matemática, doutorandos em Educação Matemática, mestrandos em Educação Matemática, 

professores Polivalentes e de Matemática e graduandos dos cursos de Matemática e 

Pedagogia. A dinâmica de trabalho de cada Instituição foi organizada e decidida de acordo 

com as suas respectivas particularidades, sendo assim estaremos explicitando apenas a da 

Universidade Estadual da Paraíba, a qual fazemos parte. 

 O núcleo UEPB é composto de 21 membros, o maior dentre as três Instituições. Na 

modalidade doutora está a Professora Dra. Abigail Fregni Lins, sendo ela a coordenadora 

local. Ainda temos quatro mestrandos, oito graduandos em Matemática e oito professores do 

Ensino Básico. 

 Na dinâmica local optamos em gerar quatro equipes, todos formados por um 

mestrando, dois professores e dois graduandos. A temática de cada equipe foi de acordo com 

a pesquisa de cada mestrando. Sendo assim, os temas das quatro equipes do núcleo UEPB são 

Calculadora e Argumentação, Robótica na Educação Matemática, Provas e Demonstrações 

Matemáticas e Deficiência Visual na Educação Matemática. 

 Aa reuniões das equipes e gerais ocorrem todas as segundas-feiras. Inicialmente as 

reuniões eram de duas horas, entretanto percebendo a necessidade de um tempo maior 

passaram a ser de três horas. Nas reuniões gerais discutimos trabalho colaborativo, já nas de 

equipe seguiram de acordo com a respectiva temática. Cada equipe, de forma autônoma, 

decidiu o seu roteiro de trabalho e estudo.  

 A presente pesquisa está inserida na equipe de Calculadora e Argumentação 

Matemática, e o roteiro de trabalho foi decidido e organizado, de forma conjunta, da seguinte 

maneira, exposto no quadro 01. 

Momento I Estudos referentes às Tecnologias Educacionais e 

os Documentos Oficiais 

Momento II Estudos referentes à Exploração Didática da 

Calculadora 
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Momento III Estudos referentes à Teoria da Argumentação 

Momento IV Planejamento da Proposta Didática 

Momento V Aplicação da Proposta Didática 

Quadro 1- Roteiro de trabalho da Equipe Calculadora e argumentação 

0.2 TRABALHO COLABORATIVO 

A sala de aula e seus atores cada vez mais vêm sendo objeto de estudo em pesquisas 

acadêmicas. Entretanto, o que se aparenta é que tais pesquisas são realizadas paralelamente à 

realidade escolar, ou seja, são pesquisas sobre esses atores e após concluídas não interferem 

na realidade escolar (TELLES, 2002). 

Esse afastamento da realidade escolar é umas das criticas feitas nas últimas décadas à 

investigação educacional. Estimulado por tais criticas, a colaboração constitui como uma das 

respostas dada ao questionamento geral de qual relevância a investigação possui à pratica 

profissional do professor.  

Pesquisar de forma colaborativa pode ser uma maneira de romper tais barreiras, uma 

vez que trabalhos colaborativos, envolvendo professores e investigadores, buscam investigar 

com os professores e não sobre os professores, diminuindo assim o afastamento entre escola e 

ciência, bem como teoria e prática.   

Ibiapina (2008, p. 19) aponta uma grande diferença entre pesquisas que consideram o 

professor como usuário e as que o consideram como produtor de saberes:  

Nas primeiras, o investigador tem papel principal na elaboração do conhecimento, 

mantendo com o professor relação estática. Nesse sentido, o docente é considerado 

como sujeito pesquisado; na segunda linha, os participes são considerados como co-

produtores da pesquisa. Nessa abordagem são amenizadas as dicotomias entre 

pesquisa e ação, entre teoria e prática, entre professor e pesquisador, já que todos 

esses elementos são considerados essenciais para o processo de construção de 

conhecimentos. 

Quando estamos em um ambiente o qual pesquisador e professor são co-produtores 

estamos em um ambiente colaborativo. Segundo Boavida (2005), o conceito de colaboração 

ou pesquisa colaborativa é polissêmico e a forma como ele é apropriado pelas organizações, 

escolas, investigadores e professores é muito diversa. A autora afirma que “a noção é bastante 

indefinida e apenas parcialmente compreendida (p.131)”. Entretanto, há ideias comuns a 

qualquer tipo ou definição de colaboração, que a mesma promove o desenvolvimento 

profissional de todos os indivíduos participantes. Boavida (2005, p. 131) afirma que: 
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A colaboração entre professores e investigadores é muitas vezes apontada como um 

percurso prometedor para promover o desenvolvimento profissional e pessoal de que 

nela se envolve como um dos caminhos mais favoráveis à produção de 

conhecimentos relevantes sobre o ensino e a educação, como um meio de fortalecer 

grupos frequentemente desvalorizados em formas mais tradicionais de investigação 

e como forma de minimizar assimetrias de poder e conhecimento entre professores e 

investigadores.  

Segundo Marinho (2007), colaboração denota da interação das partes envolventes em 

todo o processo por e na integração múltipla. Entretanto, não podemos presumir que todo 

individualismo é perverso, mas sim devemos buscar uma harmonia entre o trabalho individual 

e o colaborativo, e de forma simultânea absorver o potencial criativo da individualidade.  

Segundo Ibiapina (2008, p. 23), pesquisa colaborativa “é uma prática alternativa de 

indagar a realidade educativa em que investigadores e educadores trabalham conjuntamente 

na implementação de mudanças e na análise de problemas, compartilhando a responsabilidade 

na tomada de decisões e na realização das tarefas de investigação”. 

Portanto, ao optar por uma pesquisa colaborativa o pesquisador propõe determinado 

objeto de estudo, o qual deverá interessar e motivar o professor a repensar a sua prática 

docente e transformá-la, levando-o assim ao processo de reflexão sobre determinado aspecto 

de seu trabalho docente. Assim, o pesquisador assumirá a dimensão da pesquisa e deverá 

levar em consideração tanto o aspecto acadêmico quanto o aspecto docente. 

Apontamos aqui um potencial dessa proposta de pesquisa que é o de possibilitar aos 

atores envolvidos a busca por soluções para problemas educacionais de forma emancipatória. 

A busca por soluções se dá a partir dos princípios de colaboração e reflexão que deverão 

permear todo o processo da pesquisa. Boavida (2005, p. 135) aponta ainda como 

potencialidades da colaboração: 

O fortalecimento da determinação em agir, a possibilidade da partilha e expressão 

pública de vulnerabilidades, a ajuda para ultrapassar fracassos e frustrações, a 

redução das incertezas e excessos de culpa, um acréscimo de segurança para iniciar 

inovações e mudanças, a promoção de uma confiança profissional colectiva — a 

partir da construção de certezas situadas de saber profissional — a possibilidade de 

uma capacidade de reflexão acrescida e um aumento das oportunidades de 

aprendizagem mútua.   

Até então apresentamos algumas possibilidades de colaboração, mas a colaboração 

pode se concentrar em atividades na zona de conforto de seus participantes. Dessa forma, 

esses não irão questionar nem refletir sobre o valor da atividade em questão, resultando assim 

em limitação da colaboração. Agindo dessa maneira, acrítica, não se torna possível uma 

reflexão dos valores, propósitos ou consequências das suas práticas, perspectivas e 
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pressupostos. Assim, a colaboração seria um reforço de práticas instituídas (BOAVIDA, 

2005).  

Boavida e Ponte (2002) apontam a necessidade de que na perspectiva colaborativa 

todos os participantes assumam algum protagonismo e não sejam apenas fornecedores de 

dados uns aos outros. 

Dessa forma, o trabalho colaborativo entre pesquisadores e professores constrói uma 

ponte entre a escola e a universidade, na qual a voz do professor está presente, tornando assim 

a pesquisa mais crítica: “crítica sobre a prática informada pela teoria, crítica sobre a 

investigação informada pela prática” (MARTINHO, 2007, p. 61).  

Segundo Ponte (1994), a visão simplista é de que em um processo de mudança 

educacional o professor é objeto e o investigador agente está ultrapassado. O professor deve 

ser enxergado como um agente ativo e conhecedor, com o controle do seu próprio 

desenvolvimento. 

Surge então a imagem do professor investigador, cujo perfil profissional é ser atento 

ao que se passa em seu ambiente de trabalho, a sala de aula, refletindo sobre o que se passa, e 

assim questionando e experimentando em uma busca constante de melhoramento da sua 

prática e da sua compreensão quanto ao seu ensino (MOREIRA, 2001).  

Entretanto, cabe a nós evidenciar a diferença entre cooperação e colaboração. Quando 

nos referimos à cooperação estamos evidenciando um grupo no qual parte dos seus 

integrantes não tem autonomia, tão pouco poder de decisão sobre as ações tomadas em 

conjunto, caracterizando assim uma co-operação, que denota ainda relações de hierarquias 

(IBIAPINA, 2008). Já colaboração “é a tomada de decisões democráticas, ação comum e 

comunicação entre investigadores e agentes que levem à construção de um acordo quanto às 

suas percepções e princípios” (IBIAPINA, 2008, p. 34).   

A colaboração permite que o professor reconheça a si próprio como verdadeiro 

protagonista curricular capaz de tomar decisões fundamentais para a sua prática em função 

das necessidades dos seus alunos e dos seus contextos institucionais (PONTE, OLIVEIRA e 

VARANDAS, 2001). Corroborando com essas ideias, Marinhas (2007, p. 64) afirma que: 

Associa-se a ideia de colaboração a experiência de um conjunto de pessoas que, 

unidas por um interesse comum, estabelece um acordo e concretizam-no num 

ambiente desafiante e de apoio mútuo.  
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Todavia, colaborar não significa que todos estarão envolvidos nas mesmas tarefas e 

em todas as etapas da pesquisa, nem com a mesma intensidade. Os professores serão co-

produtores da pesquisa e não co-pesquisadores (IBIAPINA, 2008). Isto é, com base em um 

projeto, cada participante irá contribuir de forma especifica, sendo a parte referente ao 

processo da pesquisa tarefa do pesquisador. Ibiapina (2008) nos mostra que será do 

pesquisador a tarefa de propor ao professor atividade reflexiva que permita satisfazer as 

necessidades do desenvolvimento profissional deste professor, mas que também atenda as 

necessidades de avanço do conhecimento no domínio da pesquisa.   

Portanto, pesquisar de forma colaborativa rompe com a técnica de descrever/analisar a 

tão instaurada pesquisa sobre educação. Sendo assim, essa pesquisa nos traz um ambiente 

mais democrático, onde professor e pesquisador buscam melhorar ou modificar a 

compreensão de determinada realidade e as condições materiais no qual o trabalho docente 

está sendo realizado, articulando assim o saber acadêmico com o saber experiencial. 

 Podemos identificar uma multiplicidade de formas de colaboração apontadas por 

diversos autores (MARTINHO, 2007). Entretanto, em nosso trabalho apontamos sob duas 

perspectivas distintas: quanto a estrutura (HANDLER e RAVID, 2001) e quanto ao 

envolvimento dos participantes (WAGNER, 1997). 

 Quanto à estrutura, Handler e Ravid (2001) apontam quatro formas de colaboração, 

sendo a primeira escola de desenvolvimento profissional. Nessa forma, as relações podem ser 

formais ou informais, tendo como objetivo principal garantir a preparação dos professores, 

podendo outros propostos levar a esse tipo. Como segunda forma, os autores apontam 

consultoria, na qual o pesquisador assume o papel de consultor, objetivando melhorar o 

ensino e contribuir para o desenvolvimento dos professores. A colaboração um a um 

apresenta-se como terceira forma. Nela, pesquisadores e professores trabalham de igual para 

igual, planejando e desenvolvendo o projeto de pesquisa. A última e quarta forma denomina-

se guarda-chuva. Nesse formato uma organização atua como facilitadora do trabalho de 

diferentes equipes de projeto. Cada projeto é composto por professores e pesquisadores. A 

colaboração ocorre no interior das equipes e também de forma transversal entre as diferentes 

equipes. Contudo, ao longo da pesquisa existe a possibilidade de uma dessas formas de 

colaboração transitar para outra. Em nosso caso, o Projeto OBEDUC caracteriza-se como 

colaboração guarda-chuva. 
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 Como apontado acima, apresentamos outra classificação, esta por Wagner (1997), sob 

a ótica do envolvimento das partes. O autor aponta dois tipos de colaboração: extração de 

dados e parceria clínica. 

 A primeira forma, extração de dados, assemelha-se mais a uma cooperação na qual 

professor e pesquisador entram em um acordo em que o professor cede seu espaço de trabalho 

para que o pesquisador possa desenvolver a pesquisa. Já na parceria clínica, o trabalho é 

definido conjuntamente, as questões e os problemas são negociados entre os participantes. 

Nessa segunda forma, cada um aprende mais sobre o seu campo de atuação e sobre o do 

outro. 

 Segundo Boavida e Ponte (2002, p. 45) “a colaboração não é um fim em si mesma, 

mas sim um meio para atingir certos objetivos”. Diante disso, se torna essencial destacarmos 

aqui a importância dos objetivos e das motivações de e em um grupo colaborativo. Como eixo 

primordial, destacamos o interesse mútuo de todos os participantes em fazer parte de um 

grupo colaborativo. 

 Segundo Martinho (2007), interesse comum corresponde a um conjunto de objetivos, 

denominados pela autora como objetivos comuns. Os integrantes do grupo possuem 

experiências distintas e como consequência podem envolver-se no trabalho trazendo consigo 

objetivos que diferenciam dos objetivos comuns e que podem ou não serem partilhados. A 

esse tipo de objetivo a autora denomina de objetivos individuais. Como todo o grupo 

colaborativo deve se beneficiar do envolvimento de cada participante, os objetivos comuns 

constituem e definem o campo e o método de trabalho, mas os objetivos individuais devem 

ditar o grau de envolvimento de cada participante no grupo, no qual nosso Projeto OBEDUC 

se enquadra. 

 Como já mencionado, os objetivos individuais podem ou não serem partilhados com o 

grupo. Entretanto, “é consensual reconhecer que, para que os pares se ajudem uns aos outros, 

os objectivos individuais, os motivos e propósitos do seu envolvimento têm que ser 

explicitado entre si” (MARTINHO, 2007, p. 74). 

 A literatura aponta os benefícios de se trabalhar colaborativamente. Esses benefícios 

são observados nos atores participantes do grupo. Porém, como consequência a escola e os 

alunos também são beneficiados pela prática colaborativa entre professores e pesquisadores. 
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Segundo Martinho (2007, p.78), “de uma forma geral, numa colaboração, sublinha-se 

que o professor pode contar com os colegas para discutir aspectos que o preocupam preparar e 

refletir sobre suas aulas, organizar tarefas em conjunto”. 

Portanto, como primeiro ponto podemos destacar a saída do isolamento, tanto por 

parte dos professores como por parte dos pesquisadores. Essa saída desencadeia uma série de 

benefícios, tais como enriquecimento profissional, pessoal e promoção de desenvolvimento 

profissional. 

Entretanto, “cada participante transporta consigo um conjunto de vivências, interesses, 

necessidades e objetivos que vão determinar o que é aprendido em cada momento” 

(MARTINHO, 2007, p. 78). Assim, as aprendizagens adquiridas em um grupo colaborativo 

não são necessariamente comuns a todos. 

 Quando falamos em ambiente colaborativo, alguns aspectos se tornam essenciais para 

que ocorra efetivamente a colaboração igual entre todos os atores participantes desse grupo. 

Como primeiro aspecto, destacamos a planificação e a flexibilidade. Quando um grupo opta 

em desenvolver um trabalho colaborativo se faz um plano. Entretanto, esse não pode ser 

muito definido para que assim a criatividade de todos seja bem aproveitada e, desse modo, 

não se distanciando da definição de colaboração, que segundo Boavida (2005), deve ser aberta 

e flexível.  

 Entretanto, cabe salientarmos alguns aspectos essenciais em qualquer colaboração. 

Quando um determinado grupo se propõe a desenvolver um projeto de forma colaborativa o 

primeiro ponto que deve ser analisado e decidido é o plano de trabalho. Porém, esse plano não 

pode ser muito definido para que a criatividade de todos seja bem aproveitada. Agir desse 

modo, segundo Boavida (2005), faz-se necessário, pois essa planificação com flexibilidade 

garante que o trabalho não se distancie da definição de colaboração, aberta e flexível.  

 Ainda nessa fase inicial, outro ponto essencial é a partilha de objetivos e a clareza 

desses. Como já exposto anteriormente, em um grupo colaborativo temos os objetivos comuns 

e os individuais e esses devem ser partilhados com todos. Portanto, apontamos aqui como 

aspectos essenciais na colaboração a partilha e clareza dos objetivos, tantos comuns como 

individuais. A forma de trabalho também deve ser acordada por todos, respeitando objetivos, 

interesses e disponibilidade de todos. 

 Confiança é outro aspecto importante em um ambiente colaborativo. Esse aspecto se 

torna importante, pois permite que os participantes se sintam à vontade para trabalhar suas 
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ideias e expor suas opiniões e dúvidas. Além disso, a confiança desencadeia outros aspectos 

importantes em um trabalho colaborativo, como diálogo, negociação e reflexão. 

 Sobre diálogo e negociação, Boavida e Ponte (2005) apontam a importância do 

cruzamento de várias vozes para o crescimento e aprendizagem de cada elemento e, por 

consequência, do grupo. Corroborando com as ideias de Boavida e Ponte, Ibiapina (2008, p. 

19) afirma que:  

É comum a compreensão de que os docentes, em interação com o pesquisador, 

constroem teorias sobre suas práticas profissionais quando negociam crenças e 

valores e interpretam reflexiva e dialeticamente com os pares suas compreensões a 

respeito da questão de investigação proposta.  

 Ibiapina (2008) aponta também que por meio de ciclos reflexivos as ideias são 

compartilhadas, colaborando para a edificação de pensamentos e práticas que priorizem a 

dimensão criativa da profissão do educador e a possibilidade de sua reconstrução dialética. A 

autora afirma que “refletir sobre a prática envolve tanto a necessidade de rever a teoria quanto 

de desvelar vicissitudes da ação docente (p. 18)”. 

 De forma sucinta, colaborar é um processo dinâmico e criativo, no qual se dá 

valorização e aceitação de todos os indivíduos, a voz de todos é escutada e os objetivos, 

papéis e responsabilidades estão em constante mutação. É evidente que trabalhar 

colaborativamente é um eterno desafio devido à vulnerabilidade em que todos do grupo 

podem apresentar, ficando evidente no momento em que todos saem da sua zona de conforto 

e com confiança expõem seus anseios, dúvidas e experiências. Entretanto, é nessa troca de 

experiência que se encontra a riqueza de se trabalhar de forma colaborativa.  

Conscientes de tais riquezas e dificuldades que envolvem o trabalhar colaborativamente, 

buscamos constituir em nosso projeto um grupo colaborativo, para que juntos 

desenvolvêssemos uma proposta didática para o ensino da Matemática. Como temática, em 

nossa equipe temos a Calculadora e a Argumentação. Tal tema encontra-se dentro de uma 

problemática mais ampla, da Tecnologia Educacional, a qual discutimos no próximo capitulo.
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CAPITULO 1 

PENSANDO EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 É imenso o desafio da escola na sociedade contemporânea. Sociedade essa 

denominada como Sociedade da Informação, onde todos os setores se debruçam em meios 

tecnológicos. Torna-se praticamente impossível o não acesso a ferramentas tecnológicas por 

parte dos alunos em seu cotidiano. Entretanto, tal realidade não é enxergada em sua vida 

escolar.  

 O processo tecnológico implica na necessidade de um agente responsável pelo seu 

desenvolvimento que gerencie a tecnologia, sendo ele o ser humano. O homem tem como 

principal meio em sua formação a escola, e nesse ambiente que desenvolveria tais habilidades. 

Com isso, justifica-se a necessidade da escola englobar em seu ambiente os recursos 

tecnológicos. 

 A educação seria então um dos ambientes capazes de articular o conhecimento e a 

tecnologia como mediadoras nos processos de ensino e aprendizagem. Segundo, Costa (2010, 

p. 20) “as tecnologias, então, são formas de intermediar, mas a critica e o planejamento são 

dimensões humanas, papel do professor, até mesmo dos estudantes, a partir do momento que 

eles ganham autonomia”. 

 Entretanto, os desafios ainda são muitos para que aconteça uma efetiva exploração da 

tecnologia educacional. Buscando compreendê-los, o presente capítulo traz uma discussão 

acerca dos papéis e desafios enfrentados por todos os atores da educação frente a uma 

Sociedade da Informação.  

 Além disso, discutimos na segunda seção do capítulo a exploração didática da 

calculadora nas aulas de Matemática, recurso tecnológico e objeto de estudo dessa pesquisa. 

Apontamos alguns motivos para a sua não utilização, suas limitações e possibilidades e 

recomendações, tanto dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PNC) como de alguns 

pesquisadores. 

1.1 A ESCOLA INSERIDA EM UMA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: DESAFIOS 

PARA TODOS OS ATORES DA EDUCAÇÃO 

 A história da humanidade vem sendo categorizada por diversos autores a partir do 

modo de produção dominante e dos grandes ciclos econômicos (VIEIRA, 2002). O primeiro 



 

29 
 

longo momento durou até meados o século XVIII tendo a agricultura como modo de produção 

predominante. Logo, essa atividade econômica influenciou toda a atividade humana da época. 

Por ser uma atividade dependente dos ciclos da natureza foi esse aspecto que norteou todo o 

trabalho. Sem uma necessidade de instrumentos sofisticados, ou de alta tecnologia, o 

trabalhador rapidamente possuía domínio das técnicas necessárias para realizar a sua função. 

A terra era o indicador de poder e riqueza nesse momento. 

 O segundo momento teve inicio com a Revolução Industrial e com isso a atividade 

econômica dominante tornou-se a indústria, rompendo com isso a dependência da natureza. 

Por outro lado, o trabalhador necessitava de um maior tempo de aprendizagem no domínio 

das técnicas para trabalhar na indústria, passando a se tornar um trabalhador especializado. A 

indústria fez também com que esse trabalhador necessitasse de reciclagem continua para 

acompanhar as transformações da tecnologia. Nesse momento, o indicador de riqueza e poder 

passa a ser o capital. 

 As mudanças profundas na tecnologia e nos meios de comunicações ocorridas na 

metade do século XX nos fizeram entrar no terceiro momento, no qual essas mudanças 

tornaram o mundo do trabalho menos previsível, fazendo com que as competências do 

trabalhador fossem renovadas periodicamente, exigindo desse um conhecimento tanto 

especifico como geral: 

Em relação a esses três momentos é importante ressaltar que o aspecto dominante de 

um modo de produção em um determinado período não elimina os modos de 

produção antecedentes, mas os influencia. Assim, a agricultura e a indústria 

continuam, mas têm a sua tecnologia influenciada pela tecnologia da informação e 

pelos meios de comunicação, hoje dominante (VIEIRA 2002, p.23). 

Nesse terceiro momento podemos observar uma circulação do conhecimento 

proporcionado pelos avanços tecnológicos e informacionais do mundo contemporâneo como 

também uma criação de novos conhecimentos fazendo com que haja a necessidade de se rever 

constantemente o que já se sabe. Essa velocidade da informação é uma característica do que 

hoje denominamos Sociedade da Informação.  

 Castells (1999) denomina por sociedade da informação ou sociedade em rede aquelas 

que têm as suas bases constituídas na era da informação, na qual todos os campos se 

debruçam de alguma forma para a utilização da Internet e possuem aspectos unificados no 

capital.  
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 Cabe também aqui entendermos o real significado de tecnologia, tendo em vista que 

essa por vezes é mal compreendida. Sobre tecnologia podemos ressaltar que a mesma não se 

trata de um produto final, mas sim é por meio dela que chegamos a um produto. Portanto, ao 

adquirirmos, por exemplo, um computador, estamos comprando um fruto da tecnologia. Por 

definição tecnologia é o conhecimento. 

A escola, como parte integrante dessa sociedade, vem cada vez mais sendo cobrada 

para integrar os elementos da sociedade da informação em seu contexto escolar. Essa 

inquietação já vem sendo discutido há algum tempo. Rodrigues (1988) já apontava motivos 

para a agregação da tecnologia por parte da escola. O autor afirma que: 

A escola sofre as interferências e influencias do conhecimento cientifico e do 

desenvolvimento da tecnologia. Isto é óbvio. A escola lida com o universo cultural. 

Ela prepara e forma os indivíduos para o acesso ao conhecimento e para o domínio 

dos princípios do desenvolvimento cientifico e de sua aplicação prática através da 

tecnologia (RODRIGUES, 1988, p.58). 

 Corroborando com as ideias acima mencionadas, Viera (2002) afirma que pensar a 

escola e a sua função social no contexto contemporâneo significa pensar também em sua 

relação com equipamentos tecnológicos e meios de comunicação. A autora ainda aponta a 

necessidade dos profissionais da educação estarem cientes de que, hoje, a relação das pessoas 

com o saber sistematizado passa por muitas alternativas e fontes de conhecimento, além da 

escola.  

 Outra consideração sobre a exploração didática da Tecnologia é apontada por Rubio 

(2003, p. 35) quando essa afirma que: 

A utilização e a incorporação da informática na sala de aula são importantes quando 

ela é utilizada para auxiliar os alunos na construção de novos conhecimentos. 

Contudo, essa construção dos alunos não deve ser realizada solitariamente, porque o 

ensino é um processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno, sob orientação do 

educador, pode se mostrar autônomo na resolução de tarefas. 

 A sociedade da informação exige, portanto, um novo perfil de individuo, e esse deve 

ser capaz de aprender a aprender (MISKULIN apud LORENZATO, 2009). O indivíduo para 

ser integrado na sociedade contemporânea deve então desenvolver capacidades de fazer 

aquilo que não lhe foi ensinado.  

 A relação que as pessoas têm com o conhecimento na sociedade contemporânea traz 

como consequência a necessidade da escola repensar profundamente sua organização, sua 

gestão, suas prioridades, a sua forma de ensinar. É o momento de se voltar para a essência da 
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função, ensinar bem e preparar os indivíduos para exercer a cidadania e o trabalho no 

contexto de uma sociedade complexa, enquanto se realizam como pessoas (VIEIRA, 2002).  

 No atual contexto social, a escola deve desenvolver em seus alunos habilidades e 

competências sincronizadas com a necessidade da sociedade, ou seja: 

(...) educar em uma sociedade da informação significa muito mais que treinar as 

pessoas para o uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir 

na criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter uma 

atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões fundamentadas no 

conhecimento, operar com fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, 

bem como aplicar criativamente as novas mídias, seja em usos simples e rotineiros, 

seja em aplicações mais sofisticadas (TAKAHASHI, 2000, p. 45). 

 Educar na sociedade da informação é preparar o aluno a ser um cidadão crítico. 

Segundo Rodrigues (1988), cidadão crítico não se limita a apenas fazer crítica da consciência. 

Além disso, ele deve dominar o conhecimento daquilo que se deve criticar, se tornando capaz 

de distinguir as coisas na sociedade. Por sua vez, criticar significa julgar, distinguir, analisar, 

separar. O cidadão só poderá fazer tudo isso dominando o conhecimento sobre a realidade da 

qual irá criticar. 

 Ainda segundo o autor, a escola pode assumir pelo menos três posições em relação à 

tecnologia. Quando ela se restringe a recuperar o tempo perdido, a escola está sendo 

retrógrada, lembrando com nostalgismo um passado que na realidade não existe. A escola 

ainda pode decidir ser reacionária, isso acontece quando ela se torna um local resistente à 

transformação e a mudança. Nesse caso, a escola se instaura num determinado momento e o 

encara como eterno. Como última posição, ela pode assumir uma concepção progressista, 

assumindo a sua época e suas contradições, assim se organizando de acordo com as 

características de sua época. 

 O modo como cada escola reage está interligado com a função que terá a tecnologia. 

Se julgar que a função da escola é mera transmissão de conhecimentos unilaterais, do 

professor para aluno, logo poderá se enquadrar em retrógrada ou reacionária. Mas se a função 

da escola está na perspectiva do cidadão crítico, a escola não excluirá a tecnologia do seu 

ambiente, ou seja, assumirá uma vertente progressista. 

Segundo Rubio (2003), a tecnologia tem potencial de mudar a educação de forma 

benéfica. Entretanto, para que isso aconteça ressalta que essa mudança só ocorrerá sob certas 

condições. Condições estas inerentes a qualquer método ou recurso didático que venha a se 

instaurar na escola, como exemplo dessas condições aponta a clareza quanto a sua 



 

32 
 

necessidade, papel no projeto pedagógico, em particular nas aulas de Matemática, capacitação 

de professores e espaço adequado nas escolas. Entretanto: 

Não se trata aqui de apenas usar a qualquer preço as tecnologias, mas acompanhar 

conscientemente e deliberadamente uma mudança de civilização que recoloca 

profundamente em causa as formas institucionais, as mentalidades e a cultura os 

sistemas educativos tradicionais e notadamente os papeis de professor e aluno 

(LÉVY, 1999, p.172). 

 O que Lévy vem nos alertar é que não basta simplesmente camuflar velhos hábitos 

com um artefato tecnológico, nem tão pouco utilizar um aplicativo, por exemplo, só por 

modismo. O professor, ao optar em usar tecnologia como recurso didático, deve estar 

preparado para assim ter o discernimento necessário para selecionar entre tantos recursos 

levando em consideração seu objetivo educacional, pois quanto maior o acervo de informação 

mais fácil dispersar-se, permanecer na superfície, nas aparências, nas interpretações da moda 

(MORAN, 2007). 

 Para que um objeto seja considerado tecnologia educacional é preciso que ele seja 

empregado na educação. A utilização de qualquer objeto, fruto da tecnologia, pode gerar bons 

resultados como também maquiar velhas práticas mantendo assim tudo igual. 

 Corroborando com Lévy, Ponte (2000) também nos faz outra alerta, a de não nos 

entusiasmarmos com as possibilidades que as TIC trazem para o ambiente escolar. Devemos 

estar sempre cientes das consequências indesejáveis que elas trazem consigo na atividade 

humana. Ou seja, o professor deve estar consciente dos limites e possibilidades que as TIC 

trazem para o ambiente escolar. O autor aponta que: 

Este se vê agora na contingência de ter não só de aprender a usar constantemente 

novos equipamentos e programas, mas também de estar a par das «novidades». No 

entanto, mais complicado do que aprender a usar este ou aquele programa, é 

encontrar formas produtivas e viáveis de integrar as TIC no processo de ensino-

aprendizagem, no quadro dos currículos actuais e dentro dos condicionalismos 

existentes em cada escola (PONTE, 2000, p.76). 

Portanto, o professor deve assumir um caráter explorador capaz de perceber o lhe 

interessa para assim aprender sobre tal objeto. Esse aprendizado pode se dar sozinho ou 

colaborativamente. O professor irá assumir o papel de um constante aprendiz sempre disposto 

a aprender, deixando de ser autoridade incontestada. 

 A Sociedade da Informação exige “que o professor seja capaz de orientar seus 

educandos sobre como colher informações, como tratá-la e como utilizá-la” (MERCADO, 

2002, p. 12). Esse profissional, ainda segundo Mercado (2002), deve ser comprometido, 

competente, critico, aberto às mudanças, exigente e interativo.   
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Segundo Moran (2007), ao implantar as tecnologias na escola, essas costumam seguir 

algumas etapas na sua apropriação pedagógica. Primeiramente a sua utilização se resume a 

melhorar o que já se fazia, ou seja, melhorar a parte administrativa a auxiliar o professor no 

seu trabalho docente (organização das aulas, de textos, etc.). Em uma segunda etapa, as 

tecnologias são exploradas em mudanças parciais. A escola continua a mesma, porém sofre 

algumas modificações como a utilização de mais vídeos e atividades virtuais. Como última 

etapa, temos a tecnologia implementada para uma mudança inovadora. O currículo é flexível, 

passando a ter projetos integrados de pesquisa e mais atividades semipresenciais ou 

totalmente on-line.  

 Rubio (2003) aponta condições necessárias para que a tecnologia contribua para um 

melhoramento da educação. Primeiramente, aponta a necessidade dos professores 

confrontarem suas crenças sobre aprendizagem e a eficácia de diferentes atividades 

instrucionais. Como segunda condição, o posicionamento sobre a forma que a tecnologia deve 

ser vista. A tecnologia deve ser encarada como uma ferramenta entre muitas e que terá pouca 

influência, a menos que seja integrada de forma bem sucedida em uma estrutura curricular. 

Sobre essa condição a autora afirma: 

De nada adianta incorporar as novas tecnologias ao trabalho escolar se essa 

iniciativa não estiver fundamentada num projeto pedagógico que vise a melhoria da 

qualidade do processo ensino-aprendizagem (RUBIO, 2003, p. 45). 

 Outro ponto necessário apontado por Rubio é a importância de se construir um 

ambiente colaborativo entre os professores, para que assim se tenha a oportunidade de uma 

troca de experiência contribuindo para um crescimento profissional constante. Como última 

condição, Rubio afirma que a tecnologia deve ser encarada como um empreendimento 

desafiador a longo prazo. 

Buscando contribuir para uma efetiva exploração didática da tecnologia, Belloni 

(2009, p.13) aponta caminhos, entre eles:  

a) ir além das práticas meramente instrumentais típicas de um certo “tecnicismo” 

redutor ou de um “deslumbramento” acrítico; b) ir além da visão “apocalíptica”, que 

recusa comodamente toda tecnologia em nome do humanismo, remetendo a questão 

para as calendas gregas e favorecendo práticas conformistas e não reflexivas 

derivadas de pressões do mercado; e c) dar um salto qualitativo na formação de 

professores, uma mudança efetiva no sentido de superar o caráter redutor da 

tecnologia educacional, sem perder suas contribuições, para chegar à comunicação 

educacional 

 Ou seja, voltamos aqui sobre qual perspectiva encaramos a função da escola, pois será 

a partir dessa decisão que escolheremos qual caminho seguir. Entretanto, a disseminação da 
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tecnologia digital em todos os outros setores da sociedade faz com que seja inevitável que 

essa acabará por se permear a escola.  

Entretanto, o professor se torna o ator principal para que esse fenômeno aconteça, pois 

será de sua responsabilidade identificar qual ferramenta utilizar e em qual momento ela 

facilitará os processos de ensino e aprendizagem. Além disso, o professor deve apresentar o 

domínio do conteúdo e da ferramenta. 

 A tecnologia pode se tornar um instrumento colaborador nos processos de ensino e 

aprendizagem desde que ao decidir por esse caminho o professor utilize como pilares o 

planejamento da atividade, os objetivos definidos e as estratégias estejam apropriadas ao 

conteúdo. 

1.2 A CALCULADORA EM UM AMBIENTE ESCOLAR: UM POUCO DA HISTÓRIA E 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A necessidade de efetuar contagens é intrínseca do ser humano. Desde a sua origem o 

homem sentiu a necessidade de fazer contagens, medições e cálculos, inscrições em cavernas, 

cortes em madeira, coleção de ossos, pedras e até os próprios dedos foram utilizados para 

realizar tais cálculos. 

Até então, o homem utiliza-se da contagem discreta para indicar o número de 

elementos de um determinado conjunto. Segundo Eves (1995), essa forma de se contar 

baseava-se em algum método simples, implicando o principio da biunívoca, sobre isso 

exemplifica: 

Para uma contagem de carneiros, por exemplo, podia-se dobrar um dedo para cada 

animal. Podia-se também contar fazendo-se rasuras no barro ou numa pedra, 

produzindo-se entalhes num pedaço de madeira ou fazendo-se nós numa corda 
(EVES, 1995, p. 26). 

Notamos que até esse momento os números naturais eram suficientes para suprir as 

necessidades dessa época: 

É só quando o nível de civilização se vai elevando e, em particular, quando o regime 

de propriedade se vai estabelecendo, que aparecem novos problemas – 

determinações de comprimentos, áreas, etc., – os quais exigem a introdução de 

novos números (CARRAÇA, 1970, p. 05-06). 

Buscando um desligamento da estrutura física e de mobilidade o homem cria um 

instrumento capaz de realizar cálculos, o Ábaco. Este instrumento pode ser visto como a 

primeira máquina de calcular, portanto, a mais antiga.  
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A origem do ábaco é incerta, mas pode ter surgido entre os sumérios cerca de 2500 a.C 

e utilizava um sistema sexágenal. Foram os gregos os responsáveis por difundir o seu uso. 

Esse instrumento era composto de barras e pequenas bolas, usado para calcular e contar, as 

barras atuavam como colunas que posicionavam as casas decimais. O ábaco mais familiar 

atualmente foi o desenvolvido pelos chineses, seu registro mais antigo é um esboço 

encontrado num livro da dinastia Yuan (XIV), mais conhecido como Suan Pan esse ábaco 

possui duas contas em cada vareta de cima e cinco nas varetas de baixo. 

O Ábaco serve como ponto de partida para os demais instrumentos, cada vez mais 

rápidos e eficazes. Os primeiros instrumentos de cálculo foram criados pelos Ocidentais, esses 

ainda apresentavam grandes dimensões e pesos.  

Entre os séculos XII e XVI ocorre uma oposição entre os que utilizavam o ábaco como 

instrumento de cálculo e os que defendiam a prática do cálculo escrito. Mais tarde, no século 

XVII, essa oposição resulta na transição do ábaco para a adoção de máquinas artificiais, o que 

se deu também em grande parte aos avanços políticos, econômicos e sociais da época. 

O que podemos imaginar de máquinas de calcular portáteis só surge no século XX. 

Pouco tempo depois surge a Maquina Facit de tecla e alavancas, a qual apresentava como 

evolução a impressão. 

A partir de então vários aperfeiçoamentos foram feitos por diversos inventores todos 

eles independentes, mas ainda não se sentia uma real necessidade de utilização das máquinas, 

vistas como uma curiosidade. Esse quadro só se reverteu no século XVIII com a Revolução 

Industrial, pois o impulso do comércio e o desenvolvimento bancário tornaram necessária a 

utilização de máquinas capazes de efetuar cálculos de maneira rápida e econômica. 

O aprimoramento da calculadora ganhou grande impulso na Segunda Guerra Mundial. 

Isso ocorreu por uma grande parte do trabalho dos cientistas constituía-se em desenvolver 

uma tabela que pudesse ser consultada e fornecesse rapidamente a trajetória da bala. Para a 

realização de tais cálculos foi inicialmente utilizadas calculadoras mecânicas. Entretanto, 

buscava-se desenvolver máquinas cada vez mais rápidas, surgindo então os dispositivos 

analógicos de cálculos.  

Os americanos foram os primeiros a comercializar a calculadora. Entretanto, foram os 

japoneses responsáveis pela miniaturação, flexibilidade e elegância das calculadoras que hoje 

conhecemos. 
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As transformações sociais, políticas e econômicas foram fatores contribuintes no 

processo de evolução da calculadora, pois essas mudanças provocaram aumento do nível de 

civilização humana e com isso o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas 

oriundos do cotidiano, esses cada vez mais complexos. A calculadora passa então de mera 

curiosidade para artefato indispensável nas atividades do cotidiano. Englobá-la no ambiente 

escolar e fazê-la presente no cotidiano do aluno é um desafio encontrado pela escola. 

Mesmo diante de um quadro no qual o aluno tem fácil acesso à calculadora fora do 

ambiente escolar, tal ferramenta é pouco explorada nas aulas de Matemática. Algo também 

observado em outras áreas. Tal comportamento pode se justificar pela crença que muitos 

professores possuem de que ao utilizar a calculadora estaremos descartando o estudo dos 

algoritmos das operações. Além disso, muitos acreditam que a calculadora torna o aluno 

limitado no sentido de realizar cálculos e que a mesma não evidencia o saber matemático do 

aluno. 

Abello (1999) refuta tais crenças apontando que o uso da calculadora pode incentivar a 

motivação do aluno, aumentando sua autoestima a cada acerto. Além disso, para se utilizar 

bem a calculadora o autor afirma que é imprescindível o conhecimento aritmético, tendo em 

vista que, antes da realização dos cálculos com o auxílio da calculadora é necessário que o 

aluno tome decisões acerca de quais cálculos irá fazer e após a realização também deverá 

interpretá-los e analisá-los. Além disso, a calculadora permite se trabalhar com uma série de 

dados obtidos da realidade dando assim sentido ao que se estuda. 

Corroborando com essas ideias, os PCN apontam que: 

Estudos e experiências evidenciam que a calculadora é um instrumento que pode 

contribuir para a melhoria do ensino da Matemática. A justificativa para essa visão é 

o fato de que ela pode ser usada como um instrumento motivador na realização de 

tarefas exploratórias e de investigação. Além disso, ela abre novas possibilidades 

educativas, como a de levar o aluno a perceber a importância do uso dos meios 

tecnológicos disponíveis na sociedade contemporânea. A calculadora é também um 

recurso para verificação de resultados, correção de erros, podendo ser um valioso 

instrumento de auto-avaliação (BRASIL, 1997, p. 34). 

Araújo e Soares (2002) apontam uma necessária mudança na concepção quanto à 

utilização didática da calculadora nas aulas de Matemática. Segundo os autores, a pergunta 

que se deve fazer não é mais se devemos ou não utilizá-la, mas sim como utilizá-la. Essa 

mudança se justifica pelo fato da sociedade estar invadida por tais artefatos que possibilitam a 

rápida efetuação de cálculos aritméticos. Realidade essa reconhecida pelos PCN (BRASIL, 
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1997, pag. 34) quando afirma que “é fato que o acesso a calculadoras, computadores e outros 

elementos tecnológicos já é uma realidade para parte significativa da população”.  

Ao analisarmos os objetivos para o ensino da Matemática, podemos perceber que a 

exploração didática da calculadora deve estar presente em ambos os ciclos do Ensino 

Fundamental. Dentre os objetivos para o primeiro ciclo temos que “refletir sobre a grandeza 

numérica, utilizando a calculadora como instrumento para produzir e analisar escritas” 

(BRASIL, 1997, pag. 47). Além disso, orienta-se que: 

Ao longo desse trabalho, os alunos constroem os fatos básicos das operações 

(cálculos com dois termos, ambos menores do que dez), constituindo um repertório 

que dá suporte ao cálculo mental e escrito. Da mesma forma, a calculadora será 

usada como recurso, não para substituir a construção de procedimentos de cálculo 

pelo aluno, mas para ajudá-lo a compreendê-los (BRASIL, 1997, pag. 49). 

 Quanto aos objetivos para o ensino da Matemática no segundo ciclo, a calculadora é 

destacada em dois pontos. Primeiramente, em “refletir sobre procedimentos de cálculo que 

levem à ampliação do significado do número e das operações, utilizando a calculadora como 

estratégia de verificação de resultado” (BRASIL, 1997, pag. 56). No segundo ponto, temos 

destacado a relevância que se deve ter com dois procedimentos na aprendizagem da 

matemática: 

Os procedimentos de validação de estratégias e de resultados obtidos na resolução 

de problemas também são aprimorados neste ciclo. Nesse contexto, a calculadora 

pode ser utilizada como um recurso didático, tanto para que o aluno analise 

resultados que lhe são apresentados, como para controlar e corrigir sua própria 

produção (BRASIL, 1997, pag. 57). 

 Araújo e Soares (2002) apontam duas perspectivas para o uso da calculadora nas aulas 

de Matemática. A primeira de liberar o uso da nos momentos em que os cálculos são extensos 

e não é o centro da atividade. A segunda de a calculadora como um instrumento investigativo. 

Segundo Fedalto (2006), a utilização da calculadora pode ser resumida, em sua grande 

maioria, em momentos em que se permite o seu uso sob controle, não havendo assim 

planejamento de atividades investigativas. Entretanto, nessa perspectiva observamos que com 

o abreviamento do cálculo, esse realizado na calculadora, o aluno estará ganhando tempo, 

porém esse tempo não deve ser empregado na resolução de mais problemas. O tempo que se 

ganha deve ser preenchido com uma discussão das estratégias utilizadas para solucionar tais 

atividades, como aponta os PCN: 

O cálculo deve ser incentivado nas mais diferentes situações de aprendizagem. O 

recurso às calculadoras é uma delas. Na elaboração de atividades envolvendo o uso 

de calculadoras é importante que a criança seja colocada diante de desafios e 
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estimulada a explicitar, verbalmente ou por escrito, os procedimentos que utiliza. 

(BRASIL, 1997, pag. 80) 

 Quanto à abordagem investigativa, Borba (1995) aponta que ao utilizar a calculadora 

em sala de aula o professor proporciona um leque mais amplo de discussão por parte dos 

alunos, apontando um número maior de eixos diretivos de investigação, e o mesmo não 

eliminando totalmente a atitude de passividade dos alunos, a calculadora irá aumentar as 

possibilidades de ocorrer debates matemáticos em sala de aula. Torna-se então importante 

desenvolver no aluno uma atitude de pesquisa e investigação.  

 Corroborando com as ideias já apresentadas, Fedalto (2006, p. 37) aponta que: 

Talvez aulas centradas num processo de investigação e resolução de problemas que, 

na medida do possível aproximem-se do mundo real, utilizando a calculadora como 

instrumento de cálculo, investigação e exploração, possam colaborar na quebra da 

passividade encontrada nas aulas de Matemática. 

 Entretanto, devemos refletir sobre as limitações da ferramenta. Uma delas é o limite 

inerente ao sistema de cálculo digital, ou seja, o número de dígitos que podemos usar na 

calculadora limitam as quantidades com as quais se é possível trabalhar. Deter do 

conhecimento das limitações e potencialidades de qualquer ferramenta é um ponto 

fundamental que todos os professores devem ter antes de realizar uma atividade com seus 

alunos. Portanto, o planejamento se torna um dos pontos fundamentais. Segundo Fedalto 

(2006, p. 26): 

A ideia de uso de uma calculadora assim seria explorar os conteúdos aproveitando 

as capacidades operatórias da calculadora e desenvolvendo atividades que exijam 

dos alunos a tomada de decisões, a elaboração de estratégias e a resolução de 

problemas mais complexos. Porém, isso exigiria do professor planejamento, estudo 

e preparação prévias de problemas não disponíveis nos livros didáticos que, na sua 

maioria, apresentam conceitos, definições e atividades que não preveem o uso de 

recursos tecnológicos. 

Mocrosky (1997) aponta que o não conhecimento do funcionamento da calculadora é 

uma das causas da não exploração didática da mesma nas aulas de Matemática. A autora 

apresenta as preocupações dos professores em utilizar a ferramenta. A mais citada foi a falta 

de um projeto educacional nas escolas que envolva encontros e discussões sobre o uso da 

calculadora em sala de aula, pois mostram que a insegurança em trabalhar com a calculadora 

está em não saber utilizá-la e não conseguir relacioná-la com o conteúdo a ser trabalhado. 

 Fedalto (2006) aponta ainda outros motivos para tal realidade. Segundo o autor o uso 

da calculadora nas aulas de Matemática depende de fatores diversos como a formação do 
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professor, suas concepções sobre o que é a Matemática e o seu ensino, das diretrizes da escola 

e do governo. 

 Apontamos aqui a concepção do professor sobre o que é Matemática e seu ensino 

como um dos fatores mais contribuintes para a exploração didática da calculadora. Segundo 

Fiorentini (1995), é atrás de cada forma particular de se ensinar que se esconde uma 

concepção de aprendizagem, de ensino, de Matemática e de Educação. Como cada professor 

irá atribuir valores e finalidades ao ensino da Matemática dependerá de como este concebe a 

relação professor-aluno e a sua visão do mundo, da sociedade e do homem.   

Portanto, se o professor compreender que a habilidade de resolução de algoritmos é 

ponto fundamental de aprendizagem da Matemática, esse dificilmente agregará a calculadora 

à sua pratica docente.  

 Mas, ao defender o uso da calculadora não estamos eliminando o cálculo em uma aula 

de Matemática. Ponte ressalta que o “cálculo corresponde apenas uma faceta da Matemática, 

que está longe de ser a mais rica” (1987, p. 5). Com isso, não estamos aqui falando da 

eliminação do cálculo, mas sim, de vê-lo como componente principal da Matemática. 

A importância dada ao cálculo, segundo o autor, é o único argumento sério para não se 

usar a calculadora nas aulas de Matemática. Porém: 

A sobrecarga do ensino tradicional nos algoritmos pouco contribui para o 

desenvolvimento do espírito critico e a compreensão profunda dos conceitos. É 

precisamente no tempo que se pode ganhar diminuindo a prática dos algoritmos 

tradicionais que se poderão realizar atividades orientadas para criar maior 

desenvoltura na resolução de problemas concretos, desenvolver o sentido do número 

e melhorar a capacidade de estimação e de avaliação e resultados (PONTE, 1987, p. 

6).  

Mesmo conscientes das limitações da calculadora, eliminá-la do ambiente escolar 

pode levar a dois enganos. Primeiramente, o professor pode acreditar que a habilidade para a 

realização das operações irá desenvolver, necessariamente, o raciocínio temático dos alunos. 

O que de fato não ocorre, pois podemos utilizar os algoritmos de forma tão mecânica como os 

instrumentos de cálculos. Acreditamos que mais difícil do que realizar um cálculo seria a 

tomada de decisão de que cálculo deveríamos realizar. 

 Nos momentos de estudo referentes aos algoritmos convencionais, o aluno deve ser 

motivado a produzir suas próprias estratégias de cálculos e não apenas utilizar os já existentes 

de forma mecanizada cujo objetivo se resumiu a mera memorização.  
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O segundo engano é que ao não utilizar calculadora, a escola deixa de propiciar ao 

aluno uma maior amplitude em seus campos de exploração. Um exemplo disto é a escolha de 

números limitados e não aproximados da realidade, ou seja, para facilitar o cálculo o 

professor tendência os números, fazendo com que, em alguns casos, os números fujam da 

realidade.  

Diante do discutido anteriormente, podemos concluir que a calculadora, em condições 

que favoreçam o raciocínio do aluno, se torna uma rica aliada do professor nos processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática. Entretanto, as suas implicações no ensino da 

Matemática irão depender das propostas construídas.  

Torna-se então importante uma análise critica por parte dos professores acerca das 

potencialidades e limitações da calculadora. Como sabemos todo recurso didático apresenta 

ambos os lados, cabendo ao professor decidir quais momentos explorar suas potencialidades. 

Portanto, se torna imprescindível um bom planejamento das atividades, pois a exploração 

didática da calculadora nas aulas de Matemática irá depender dos objetivos de cada atividade. 

A calculadora poderá ser utilizada quando o cálculo não for o ponto principal da atividade, ou 

seja, quando o cálculo for um meio para a realização da atividade. Concluímos então 

podermos explorar a calculadora para desenvolver o cálculo mental, compreender operações e 

significados, verificar e validar estratégias utilizadas na resolução de problemas, na tentativa e 

erro, observação de regularidades e generalizações, entre outras perspectivas. O planejamento 

da atividade também evitará a dependência dos alunos, cabendo ao professor proporcionar 

atividades que levem o aluno diferenciar as diversas situações as quais se pode utilizar ou não 

a calculadora. 

No capítulo a seguir descrevemos e discutimos cinco perspectivas para o uso da 

calculadora no ensino e na aprendizagem. 



 

41 
 

CAPITULO 2 

EXPLORAÇÃO DIDÁTICA DA CALCULADORA NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

 O ensino da Matemática sempre foi questionado no sentido de uma insatisfação 

relativa ao seu ensino (PONTE, 1987). Em diversos momentos nos perguntamos do porque de 

nossos alunos apresentarem dificuldades em aplicar conhecimentos adquiridos na escola em 

seu cotidiano. Ou até de não conseguirem relacionar a Matemática do seu dia a dia com a 

Matemática escolar. 

 Ao longo do tempo foram diversas as orientações curriculares para o ensino da 

Matemática. Até inicio do século passado valoriza-se o cálculo mental. Mais tarde, nos anos 

cinquenta, passa a vigorar a pedagogia da mecanização, resumindo na mecanização a 

repetição exaustiva dos cálculos. Com o Movimento da Matemática Moderna o ensino da 

disciplina passa a ter uma extrema preocupação com o rigor da linguagem e a pureza dos 

conceitos. Notando-se que tal orientação podava a criatividade dos alunos, tentando-se um 

novo caminho que ainda estamos a percorrer.  

 Atualmente os PCN nos mostram a necessidade de reverter um ensino centrado em 

procedimentos mecânicos e desprovidos de significados para o aluno. Sendo assim, nosso 

desafio não é fácil e são muitos os caminhos que podemos explorar para atingir tal objetivo. 

 Entre tais caminhos está a tecnologia, presente na vida do nosso aluno. A escola, como 

parte integrada a uma sociedade da informação na qual todos os meios exploram e usufruem 

de tais ferramentas, se vê o desafio de trazer para o convívio a tecnologia, mas tecnologia essa 

educacional.  

 Dentre tais tecnologias, a calculadora gera muitas polêmicas. Essa posição é 

sustentada pelos argumentos centrados na crescente incapacidade e preguiça dos alunos e em 

uma possível dependência que a mesma pode gerar aos alunos (PEREIRA e GUERREIRO, 

2008). 

 Buscando contradizer tais argumentos, diversas pesquisas foram e estão sendo 

realizadas na área da Educação Matemática. Nesse capítulo trazemos algumas pesquisas 

desenvolvidas com o objetivo de investigar as contribuições da calculadora nos processos de 

ensino e aprendizagem da Matemática. 
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 Organizamos o capitulo em cinco seções, cada uma trazendo uma perspectiva da 

exploração didática da calculadora, sendo elas cálculo mental, resolução e problemas, 

observação de regularidades e generalizações, tentativa e erro e análise de erros. 

2.1 CÁLCULO MENTAL E CALCULADORAS 

 O ensino da Matemática centrado na Aritmética foi a principal orientação curricular 

até o inicio do século passado. Dessa forma, o aluno deveria manipular os algoritmos das 

quatro operações fundamentais. Aos poucos outros campos da Matemática foram sendo 

integrados à grade curricular, como Geometria, Medidas e a Análise de Dados. Porém, 

Aritmética continuou a ser o eixo central do ensino da Matemática.  

 Com o surgimento do Movimento da Matemática Moderna nas décadas de 1960 e 

197070 surge uma brusca modificação nas práticas escolares bem como na finalidade do 

ensino desta disciplina. Até então o ensino da Matemática era centrado na pedagogia da 

mecanização, essa se resumia na memorização e repetição exaustiva dos alunos que deveriam 

dominar o cálculo aritmético, o cálculo algébrico e exercícios geométricos do tipo mostre 

que.... O Movimento da Matemática Moderna trouxe consigo uma Matemática carregada de 

simbolismo. Assim, tal disciplina só seria compreendida se o aluno fosse capaz de representar 

o seu pensamento seguindo as regras de formalização. Pinto (2005, p.5) afirma que: 

A excessiva preocupação com a linguagem matemática e com a simbologia da teoria 

dos conjuntos deixou marcas profunda, ainda não desveladas, nas práticas 

pedagógicas daquele período. Ao tratar a matemática como algo neutro, destituída 

de história, desligada de seus processos de produção, sem nenhuma relação com o 

social e o político, o ensino da Matemática, nesse período, parece ter se descuidado 

da possibilidade critica e criativa dos aprendizes. O moderno dessa matemática 

apresenta-se, para os alunos, mais como um conjunto de novos dispositivos e 

nomenclaturas descolados de sentidos e significados conceituais, uma disciplina 

abstrata e desligada da realidade.  

 O declinio do Movimento da Matematica Moderna começou no fim da década de 1960 

devido a fortes críticas apoiadas na argumentação de que tal movimento neglicenciava a 

motivação dos alunos, deixando de escanteio o verdadeiro valor da disciplina. Pinto (2005) 

aponta a importância de se compreender a trajetória de tal movimento que alterou a estrutura 

do ensino e aprendizagem da Matemática, pois dessa maneira entendemos as práticas 

escolares atuais, fortemente influenciadas por ele, tendo em vista que muitas das práticas da 

Matemática Moderna foram incorporadas pelos agentes escolares.  
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Portanto, de tais perspectivas podemos destacar pontos ainda presentes no ensino atual 

da Matemática. Da primeira, o ensino da Matemática centrados nos algoritmos e da segundo 

uma Matemática isenta de significado. Entretanto, o atual avanço da tecnologia, aspecto muito 

forte em nossa realidade, pode contribuir para um ensino da Matemática atribuído de 

significados (ALBEGARIA E PONTE 2008). Isso porque: 

A constatação da sua importância apóia-se no fato de que a Matemática desempenha 

papel decisivo, pois permite resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas 

aplicações no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial para a 

construção de conhecimentos em outras áreas curriculares. Do mesmo modo, 

interfere fortemente na formação de capacidades intelectuais, na estruturação do 

pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno (BRASIL, 1998, p.15). 

 Em meio a tantas aplicações da Matemática em nosso cotidiano, a manipulação 

numérica apresenta como uma das facetas mais exploradas, em qualquer que seja a sua 

representação. Albegaria e Ponte (2008) apontam que o desenvolvimento do sentido do 

número e de estratégias eficazes de cálculo mental se tornam essenciais na medida de que a 

sua interpretação facilita a sua tomada de decisões: 

O sentido do número surge como a compreensão geral dos números e das operações, 

em paralelo com a capacidade e inclinação para utilizar este conhecimento de forma 

flexível de forma a fazer julgamentos matemáticos e a desenvolver estratégias 

eficazes para lidar com os números e operações (MACINTOSH et al.,1992. p. 3)  

 Desenvolver no aluno esse sentido de número o ajudará na tomada de decisões sobre 

qual cálculo utilizar, pois a sua decisão dependerá do grau de desenvolvimento do sentido de 

número (ALBAGARIA e PONTE, 2008). 

 Essa tomada de decisões não se torna uma tarefa simples já que se é possível realizar 

os mesmos cálculos utilizando diversas formas ou instrumentos. Durante a alta idade média, a 

maneira valorizada era o cálculo mental, mas, com a generalização do sistema de numeração 

decimal, no século II esse foi sendo aos poucos substituído pelos algoritmos. Tais algoritmos 

tornaram fácil o saber calcular, acarretando numa democratização do saber, não bem aceito 

pela comunidade cientifica. 

 Entretanto, foi essa forma simplificada de calcular que facilitou a extensa aceitação 

desse método, o que nos ajuda compreender o grande protagonismo que o mesmo apresenta 

no ensino atual da Matemática. Bocardo, Serrazina e Kraemer (2003) apontam que a 

utilização dos algoritmos apresenta como vantagens a generalidade e a eficácia. Generalidade 

devido ao algoritmo poder ser utilizado com qualquer número e eficácia já que o mesmo 

levará o aluno à resposta correta, bastando este utilizar bem as regras. 
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 Entretanto, Albergaria e Ponte (2008) apontam que a utilização em massa dos 

algoritmos apresenta desvantagens, como desistência pessoal de cálculo. Os PCN afirmam 

que:  

Assim, é recomendável que a organização do estudo do cálculo privilegie um 

trabalho que explore concomitantemente procedimentos de cálculo mental e cálculo 

escrito, exato e aproximado, de tal forma que o aluno possa perceber gradativamente 

as relações existentes entre eles e com isso aperfeiçoar seus procedimentos pessoais, 

para torná-los cada vez mais práticos, aproximando-os aos das técnicas usuais 

(BRASIL, 1998, p. 76).  

 Carvalho (2011) afirma estar equivocada a ideia de que cálculo mental remete a 

simplesmente efetuar cálculos de cabeça. A autora afirma que a ideia mais forte é a de 

calcular com a cabeça já que no cálculo mental são mobilizados estratégias que permitem 

rapidez e eficiência na resposta, podendo ser utilizado papel e lápis para cálculos 

intermediários. Devemos considerar que o aluno, ao recorrer ao lápis e papel na realização de 

cálculos, também utiliza de cálculos mentais. 

Indo mais além, Ponte (1987) afirma que podemos interpretar o cálculo mental como 

uma habilidade para organização mental dos caminhos de resolução de problemas reais ou 

escolares.  

A importância do desenvolvimento do cálculo mental vai muito além do domínio das 

operações. Assim, o cálculo mental desenvolve no aluno qualidades de ordem, de lógica, de 

reflexão e de memória, contribuindo então para a sua formação intelectual e lhe fornecendo 

ferramentas para a realização de cálculos simples sem recurso da escrita ou de algum 

instrumento. Além disso, através do cálculo mental o aluno trabalha simultaneamente a 

memória e a concentração, desenvolvendo a memória dos números, obrigando-o ter um 

contato mais aproximado das particularidades de cada número, levando-o progressivamente a 

empregar simplificações operatórias (CARVALHO, 2011). 

Portanto, o estudo das estratégias usadas por crianças para resolver cálculos 

mentalmente é relevante para compreender as especificidades dos processos cognitivos de 

cada aluno. 

Entretanto, mesmo sendo considerado um aspecto relevante no ensino da Matemática, 

na prática ocorre um desconsideramento dos processos orais e mentais devido um predomínio 

do algoritmo escrito. Quando inicia sua vida escolar o aluno é instigado a desenvolver suas 

habilidades de cálculo mental. Entretanto, seu uso tende progressivamente a ser reduzido à 
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medida que este avança em seus estudos, sendo substituído principalmente pelo algoritmo 

escrito. 

Ao aluno deve ser apresentado, explorado e desenvolvido as mais variadas formas de 

efetuar cálculos, como afirmam os PCN:  

Os diferentes procedimentos e tipos de cálculo relacionam-se e complementam-se. 

O cálculo escrito, para ser compreendido, apóia-se no cálculo mental e nas 

estimativas e aproximações. Por sua vez, as estratégias de cálculo mental, pela sua 

própria natureza, são limitadas. É bastante difícil, principalmente tratando-se de 

cálculos envolvendo números com vários dígitos, armazenar na memória uma 

grande quantidade de resultados. Assim, a necessidade de registro de resultados 

parciais acaba originando procedimentos de cálculo escrito (BRASIL, 1998, p. 75). 

Nesse cenário trazemos a calculadora. Inicialmente podemos imaginar que a mesma, 

por efetuar cálculos pouco pode ser explorada, mas essa vem a colocar a utilização dos 

algoritmos escritos sob uma nova perspectiva de realização de cálculos de grandeza elevada.  

O cálculo mental desenvolverá no aluno a habilidade de organizar mentalmente as 

estratégias que esse utilizará na resolução de um problema. Nesse contexto, a calculadora 

contribui para a realização dos cálculos com números de certa ordem de grandeza, tendo em 

vista que nesses casos o cálculo mental não se torna pertinente (ALBERGARIA e PONTE, 

2008).  

Para conhecer a maneira como os alunos utilizam os diferentes processos de cálculo na 

resolução de problemas e exercícios, Albergaria e Ponte (2008) estudaram as estratégias e as 

escolhas de instrumento de cálculo em diversas situações de três alunos do 6º ano de 

escolaridade. Para o estudo foi proposto aos três alunos a realização de um conjunto de tarefas 

a resolver via qualquer estratégia, mas deveriam explicar a razão da escolha, bem como o 

raciocínio efetuado. As atividades abrangiam vários aspectos do tema números e operações e 

foram divididas em tarefas contextualizadas e cálculos puramente matemáticos. 

Os autores verificaram que os alunos selecionavam o cálculo segundo diferentes 

critérios, porém os alunos que privilegiavam o uso da calculadora revelaram um sentido 

crítico apurado em relação aos resultados obtidos, operações utilizadas e adequação ao 

contexto. Dessa maneira, mostraram ter desenvolvido um importante aspecto do sentido de 

número, isto é, compreensão entre contexto e cálculos adequados. Os autores também 

conseguiram associar o uso da calculadora pelos alunos a aspectos do sentido de número 

como compreensão do valor posicional, previsão e interpretação correta dos efeitos das 

operações nos números utilizados, a escolha da operação adequada a cada tarefa e a 
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capacidade de confirmar resultados por meio de uma operação diferente. Mamede (2002, p. 

117) afirma que: 

No que se refere aos meios de cálculo, distinguem-se o cálculo mental, o cálculo 

escrito e o cálculo realizado com a calculadora como formas de calcular com 

exactidão. Cada uma destas formas tem o seu lugar próprio no cálculo. Nenhuma 

deve substituir a outra, todas devem ser exploradas e trabalhadas na sala de aula de 

forma adequada, proporcionando ao aluno um maior número de opções.  

 Portanto a ideia de que a calculadora, como um instrumento, venha a substituir o 

cálculo escrito ou mental parece ser equivocada. A ideia que deve se sobrepor é a de a 

calculadora como ferramenta facilitadora de explorações numéricas e investigações 

matemáticas.  

2.2 OBSERVAÇÕES DE PADRÕES, GENERALIZAÇÕES E CALCULADORA: UMA 

PARCERIA PARA UMA NOVA VISÃO DA MATEMÁTICA 

 Segundo Pereira e Ponte (2012), raciocinar é fazer inferência, isto é, utilizar-se de algo 

conhecido para chegar a novas conclusões. Indo além, os autores afirmam que raciocinar 

matematicamente remete tanto a aspectos lógicos como a processos intuitivos, tendo implícito 

raciocínio matemático, formulação de novas ideias e consecução e validação de novas 

conclusões. 

 Formulação de questionamentos, formulação e teste de conjecturas e a realização de 

justificações estão embutidas nesse processo de raciocinar. O processo de levantamento de 

hipóteses se torna importante na Matemática, pois será dessa forma que os alunos enxergarão 

pontos comuns entre vários casos que levará ao desenvolvimento de generalizações e 

conduzirá a explorar e clarificar o significado de conceitos, símbolos e representações 

matemáticas. Chamamos de padrão esses pontos comuns  

 Devlin (2009) aponta a Matemática como a ciência dos padrões, afirmando que esta se 

baseia na análise de padrões, como exemplo, padrões numéricos, padrões de formas e padrões 

de movimento.  

 Segundo Branco (2008, p. 9), “os padrões são usados em aplicações da matemática 

para explicar e prever fenômenos naturais que se adaptem ao padrão”. Assim, ao termos um 

fenômeno que se adapte a um padrão previamente identificado este poderá ser antecipado e 

explicado. A generalização ocorre a partir dessa observação do padrão. Desse modo: 
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Muito mais do que afirmações sobre objetos particulares, a Matemática procura 

fazer afirmações gerais sobre grandes classes de objetos. Por isso, a generalização 

constitui uma modalidade particularmente importante de formulação de conjecturas 

(PEREIRA e PONTE, 2012, p. 82).  

 Observando a Matemática por essa ótica podemos enxergar que a mesma não se 

resume a uma mera manipulação de algoritmos, perspectiva essa que muito reduz a ciência, 

sendo o mesmo não poder acontecer no seu ensino. Dessa maneira, o ensino da Matemática 

também não pode ser reduzido, todos os seus aspectos devem ser explorados em sala de aula. 

Os PCN afirmam que:  

A Matemática comporta um amplo campo de relações, regularidades e coerências 

que despertam a curiosidade e instigam a capacidade de generalizar, projetar, prever 

e abstrair, favorecendo a estruturação do pensamento e o desenvolvimento do 

raciocínio lógico (BRASIL, 1998, p. 24). 

 Ponte (2005) afirma que a procura de padrões e regularidades, bem como a formulação 

de generalizações, devem ser explorados desde os primeiros anos do ensino básico. Assim: 

Os alunos devem desde, então, cedo desenvolver a capacidade de identificar e 

descrever padrões e regularidades, bem como, de continuar um determinado padrão 

ou de criar novos padrões (BRANCO, 2008, p.10). 

 Nesse cenário a calculadora poderá vir a contribuir, já que a mesma pode ser utilizada 

para a observação de regularidades matemáticas, pois estimulará os alunos a investigar 

hipóteses (SELVA et al, 2004). 

 Buscando explorar a calculadora na observação de regularidades e na generalização, 

Kindel e Favoretto (2013) desenvolveram uma pesquisa no Rio de Janeiro com uma turma do 

8º ano do Ensino Fundamental articulando frações, suas representações decimais e 

calculadora. A pesquisa teve como objetivos verificar de que maneira os alunos estabelecem 

comparações entre a representação ordinária de frações e suas correspondentes representações 

decimais; identificar de que forma os alunos identificam e agrupam as regularidades 

observadas; e verificar que procedimentos e estratégias os alunos usam para generalizá-las.  

 As atividades consistiram em questões abertas, do tipo o que acontece se.... Os alunos 

em grupos de três ou quatro deveriam anotar as frações e suas representações decimais, 

discutir as regularidades e ao chegarem a um comum acordo deveriam relatar oralmente suas 

conclusões diante da turma. 

 Os autores concluíram que o uso da calculadora se tornou importante para que a 

atividade fosse considerada produtiva e bem sucedida, pois serviu para agilizar os cálculos e 



 

48 
 

assim sendo possível apresentar grande variedade de elementos a serem pesquisados, 

confrontar respostas e confirmar ou refutar conjecturas com maior rapidez. Segundo os 

autores: 

A passagem da representação de fração ordinária para a decimal mostrou algumas 

propriedades bem particulares, cuja analise só foi possível devido ao grande número 

de frações representadas em um curto tempo. (KINDEL e FAVORETTO, 2013, p. 

51).  

 Observamos então que a calculadora contribuiu para uma rapidez nos cálculos 

efetuados. Uma vez realizados, o tempo foi bem aproveitado para observação de 

regularidades e a partir deste chegar a uma generalização. 

 Sá e Salgado (2011) buscaram investigar se os alunos conseguiriam descobrir e 

enunciar regras operatórias adequadas para o cálculo da adição e multiplicação de números 

inteiros sem que os docentes as tenham apresentado previamente. Foi desenvolvida uma 

experiência didática com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental em uma escola da rede 

pública do município de Belém do Estado do Pará. Para o desenvolvimento do experimento 

foram seguidas as etapas de diagnostico, elaboração das atividades e análise dos resultados. 

 O diagnóstico realizado por meio de um questionário tinha o objetivo de colher 

informações pessoais dos alunos e informações relacionadas aos conhecimentos matemáticos 

que estes possuíam e evidenciou, entre outros pontos, que nenhum dos alunos tinha algum 

conhecimento acerca das operações com números inteiros, já que o referido conteúdo ainda 

não tinha sido abordado pelo professor. 

 Sobre a elaboração das atividades, os autores se apoiaram nas ideias de Sá (2009) 

quando afirma que o ensino da Matemática por meio de atividades apresenta como 

característica principal o fato de que os conteúdos são descobertos pelo próprio aluno no 

processo de busca de conhecimento, sendo conduzido pelo professor até que tal conhecimento 

esteja incorporado à estrutura cognitiva do aluno. 

 A proposta consistiu em uma sequência de seis atividades denominadas como 

atividade de adição de números inteiros de sinais iguais; adição de números inteiros de sinais 

diferentes; adição de números simétricos; multiplicação entre dois números inteiros de sinais 

iguais; multiplicação entre dois números inteiros de sinais diferentes; e multiplicação de 

números inteiros por zero. 

 Como última etapa da pesquisa, a análise dos resultados mostrou que a calculadora 

possibilitou ao aluno descobrir e enunciar regras operacionais do cálculo com inteiros sem 

que tenha sido antecipado pelo professor. Os autores defendem que dessa forma acontece uma 
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ruptura do modelo de ensino e aprendizagem no qual cabe ao professor o papel de anunciar as 

regras e ao aluno a função de decorá-las. Com o novo modelo, os alunos tiveram a 

possibilidade de participar efetivamente dos processos de ensino e aprendizagem 

diferenciados. Os autores afirmam que: 

Introduzir a calculadora no trabalho que se desenvolve em sala de aula seria aceitar 

o desafio de desmistificar preconceitos, de explorar suas possibilidades para 

trabalhar de maneira diferenciada os conteúdos matemáticos (SÁ e SALGADO, 

2012, p. 12). 

 

 Diante do discutido anteriormente, podemos enxergar a calculadora como uma 

ferramenta que pode contribuir para observação de padrões e a partir desse ocorrer uma 

generalização, pois a calculadora permite que uma maior quantidade de cálculos seja realizada 

em um curto tempo. Diante a uma expressiva quantidade de cálculo, as pesquisas mostram 

que os padrões se tornam mais evidentes, tornando assim os padrões reconhecidos mais 

rapidamente.  

2.3 RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS E CALCULADORA 

 O ato de resolver problemas está intrínseco em nossa existência. Todo momento nos 

deparamos com algum problema a ser vencido. Eles constituem os desafios que nos geram 

interesses.  

 A evolução da sociedade coloca sob a escola o desafio de repensar a educação, bem 

como sua função social. Repensar nos remete à mudança e este processo não é algo simplório. 

Mudança engloba uma troca de práticas e concepções, implica em mudança de valores e 

emoções que modelam a prática de cada professor. Sem essa transformação o que ocorre é 

algo camuflado e passageiro. 

 Não é de hoje que se discute no campo da Educação Matemática mudança no modelo 

de ensino e aprendizagem da Matemática. O próprio movimento da Matemática Moderna foi 

uma tentativa de algo se modificar, entretanto essa se revelou falha. A resolução de problemas 

veio como uma das alternativas para que isso realmente possa acontecer (SCHOENFELD, 

1996). 

 “Problema é uma dificuldade, não trivial, que se pretende ultrapassar” (SANTOS e 

PONTE, 2002, p. 30). A noção de problemas pode ser enxergada de variadas óticas. Podemos 

tomar como referência a relação do individuo com a situação ou concentrar a atenção nas 

características da própria tarefa. Na primeira perspectiva, assumimos a ideia de que algo que 
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se torna um problema para o individuo e pode se revelar em algo simples para outro. Na 

segunda, um problema será visto como uma situação que possui um conjunto de 

características que se presume problemático para todos os membros de certo grupo (SANTOS 

e PONTE, 2002).  

  Os PCN (BRASIL, 1998, p. 33) colocam que “um problema matemático é uma 

situação que demanda a realização de uma seqüência de ações ou operações para obter um 

resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início, no entanto é possível construí-la”. 

 Corroborando com as ideias acima, D’ Ambrosio (1989) ressalta que a resolução de 

problemas é uma metodologia de ensino, no qual o professor propõe situações problema 

caracterizado por investigação e exploração de novos conceitos. Nela, o aluno se envolve de 

modo que como consequência participa de um fazer matemática, no sentido de que este cria 

hipóteses e conjecturas e investiga-as a partir da situação problema proposta.  

 Schoenfild (1996) aponta quatro propriedades que um problema deve apresentar, 

devendo ser consideradas pelo professor em seu processo de planejamento: bons problemas 

são relativamente acessíveis, ou seja, devem ser facilmente compreendidos no sentido do 

vocabulário; os problemas devem ser resolvidos por vários caminhos, também é fundamental 

que os alunos compreendam as ligações entre esses; os problemas devem servir como 

introduções a importantes ideias matemáticas; e, os problemas devem servir para boas 

explorações matemáticas, ou seja, devem conduzir o aluno a fazer matemática. 

 Corroborando com as últimas duas propriedades, Onuchic (1999) aponta que o foco 

central do ensino da Matemática não deve ser a solução de problemas propostos, mas sim 

explorar esses como um caminho para a aquisição de novos conhecimentos, ou seja, a 

compreensão deve ser o foco principal. 

 Os PCN (BRASIL, 1998, p. 32) alertam que quando a resolução de problemas não 

apresenta esse foco principal “o saber matemático não se apresenta ao aluno como um sistema 

de conceitos, que lhe permite resolver um conjunto de problemas, mas como um interminável 

discurso simbólico, abstrato e incompreensível”. Ainda orientam que a proposta de resolução 

de problemas deve ter como princípios (BRASIL, 1998, p. 32 e 33):  

i) o ponto de partida da atividade matemática não é a definição, mas o problema. No processo de 

ensino e aprendizagem, conceitos, idéias e métodos matemáticos devem ser abordados mediante a 
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exploração de problemas, ou seja, de situações em que os alunos precisem desenvolver algum tipo 

de estratégia para resolvê-las; 

ii) o problema certamente não é um exercício em que o aluno aplica, deforma quase mecânica, uma 

fórmula ou um processo operatório. Só há problema se o aluno for levado a interpretar o enunciado 

da questão que lhe é posta e a estruturar a situação que lhe é apresentada; 

iii)  aproximações sucessivas ao conceito são construídas para resolver um certo tipo de problema; 

num outro momento, o aluno utiliza o que aprendeu para resolver outros, o que exige 

transferências, retificações,rupturas, segundo um processo análogo ao que se pode observar na 

história da Matemática; 

iv) o aluno não constrói um conceito em resposta a um problema, mas constrói um campo de conceitos 

que tomam sentido num campo de problemas. Um conceito matemático se constrói articulado com 

outros conceitos, por meio de uma série de retificações e generalizações; 

v) a resolução de problemas não é uma atividade para ser desenvolvida em paralelo ou como 

aplicação da aprendizagem, mas uma orientação para a aprendizagem, pois proporciona o contexto 

em que se pode apreender conceitos, procedimentos e atitudes matemáticas. 

Portanto, colocar a resolução de problemas como foco primordial no currículo da 

Matemática é compreender que esta metodologia é promotora do desenvolvimento do 

raciocínio e da comunicação, colocando os alunos numa atitude ativa da aprendizagem 

(MAMEDE, 2002). 

Mamede (2002) aponta duas classificações para problemas, os rotineiros e os não 

rotineiros. Os problemas rotineiros implicam em um único passo, não coloca grandes 

dificuldades ao aluno por ir ao encontro do conhecimento aritmético informal que o aluno já 

possui, dispensando o fazer grandes análises para a sua resolução. 

O mesmo não ocorre nos problemas não rotineiros. Nesses a incógnita, os 

procedimentos de resolução e a solução não são evidentes, facilmente podem constituir em 

desafios para os alunos na medida em que estes podem servir de várias estratégias e métodos 

de resolução. Esses tipos de problemas proporcionam momentos enriquecedores de 

descoberta, exploração e interações entre os alunos. 

Explorar a calculadora na resolução de problemas é um tema bastante abordado, tanto 

em pesquisas como nas orientações curriculares. Esse fato se dá, pois utilizando a calculadora 

o universo dos números trabalhados poderá estar mais próximo com a realidade, bem como a 

calculadora facilita a rapidez dos cálculos. Com isso, o aluno terá um tempo maior na 

dedicação da análise, levantamento e teste das hipóteses e da análise do resultado. 
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Mamede (2002) desenvolveu uma investigação centrada na utilização da calculadora 

por alunos do 4º ano durante a resolução de problemas não rotineiros. Nesse estudo procurou-

se perceber que papel os alunos atribuíam à calculadora no contexto da resolução de 

problemas. Participaram do estudo três grupos de alunos com competências matemáticas 

distintas, realizando uma série de atividades compostas de problemas não rotineiros, 

utilizando para isso a calculadora.  

 A autora concluiu que os grandes benefícios da disponibilidade da calculadora na sala 

de aula pressupõe a existência de competências matemáticas desenvolvidas, ou seja, alunos 

pouco competentes não conseguiram aproveitar as potencialidades da calculadora. Para os 

demais alunos, o uso da calculadora proporcionou o desenvolvimento de capacidades 

consideradas fundamentais, inerentes às competências básicas que se espera para este nível de 

escolaridade. 

 Indo além, a autora observou que os alunos que possuíam algum sentido de operação e 

valor posicional, e algumas competências de cálculo mesmo que em determinado momento 

apresentassem alguma dificuldades, superaram facilmente com o auxilio da calculadora. A 

calculadora ainda se mostrou como uma ferramenta capaz de promover um trabalho de 

interação na definição e implementação de estratégias de resolução entre alunos com níveis de 

facilidade de cálculo distintos.  

 Selva e Borba (2005) buscaram observar como crianças comparam resultados de um 

mesmo problema de divisão com resto por meio de diferentes representações, e analisar 

especificamente como as crianças usam e interpretam os resultados obtidos por meio da 

calculadora. Participaram do estudo 27 crianças da 3ª série e 21 da 5ª série de uma escola 

pública de Pernambuco. Para o estudo foram realizados um pré-teste, uma intervenção e um 

pós-teste. As crianças foram divididas em três grupos e resolveram problemas utilizando dois 

tipos de representação: Grupo 1- papel e lápis/ calculadora, Grupo 2- calculadora/ papel e 

lápis e Grupo 3- manipulativo/ papel e lápis.  

As autoras concluíram que foi um fator importante na resolução de problemas o uso de 

diferentes representações. Observaram que o uso da calculadora pode auxiliar o professor no 

processo de gerar maior reflexão por parte das crianças sobre números, nesse caso particular 

decimal, resultante de divisões com resto. Os dados sugerem que compreender a relação entre 

a divisão inexata feita na calculadora, ou por meio de qualquer outra representação, não é 
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tarefa fácil, entretanto a resolução de problemas usando a calculadora pode estimular a 

criança a levantar hipóteses sobre os números decimais, podendo a partir de intervenções mais 

especificas do professor compreender o significado de tais números.  

 Medeiros (2004) desenvolveu uma pesquisa que teve como objetivo principal observar 

como as estratégias dos alunos se modificam quando passavam a utilizar a calculadora na 

resolução dos problemas matemáticos abertos. Participaram da pesquisa 26 alunos do 7º ano 

de uma escola pública. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira os alunos 

resolveram os problemas apresentados sem o uso da calculadora. Na segunda resolveram 

problemas com a mesma estrutura só que utilizando a calculadora. Ao observar a relação 

número de estratégias apresentadas e acertos obtidos, a pesquisadora percebeu que quando 

não usavam a calculadora o número de estratégias era maior, porém o número de acertos era 

menor. Ao utilizarem a calculadora observou-se o inverso. Por fim, a autora conclui que a 

calculadora contribuiu para agilizar a resolução dos problemas abertos, possibilitando assim 

uma maior exploração da estratégia de tentativa e erro, potencializando o cálculo mental. 

 Ferreira (2012) buscou em seu estudo compreender os processos que os alunos 

utilizam na resolução de tarefas que impliquem ou não o uso da calculadora científica. 

Procurou-se investigar a qualidade da utilização feita desta ferramenta por parte dos alunos. 

Dessa maneira, focou a investigação na sequência das opções escolhidas pelos alunos à 

medida que lhes era proposto a realização de uma tarefa. Também analisou o papel 

desempenhado pelo professor e interações que se estabeleceram entre os alunos e sua 

calculadora. 

 O estudo foi realizado com três alunos do 7º ano e consistiu na aplicação de seis 

tarefas as quais estava explicitamente indicado o que era dado e o que era pedido, para que 

não houvesse uma má interpretação das mesmas e a investigação ficar prejudicada. As tarefas 

foram distintas. A pesquisadora explorou atividades em que a calculadora estava com alguma 

tecla quebrada, atividades que exploravam o conceito de função em que os alunos não podiam 

utilizar a calculadora, atividades do tema organização e tratamento de dados e atividades com 

fórmulas.  

 Ao término do estudo a autora considerou a utilização da calculadora positiva, tanto 

pelo entusiasmo dos alunos quanto pela escolha das tarefas. As propostas mostraram que a 
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utilização da calculadora minimiza o trabalho de realização de cálculos e privilegia o 

raciocínio.  

 A pesquisa de Ferreira apresentou pontos em comum com a pesquisa de Medeiros. 

Ferreira observou, assim como Medeiros, que os alunos quando não utilizam a calculadora o 

número de estratégias é maior e o número de acertos menor. Além disso, as variadas 

produções escritas mostraram que os alunos utilizam estratégias de cálculo com calculadora, 

de cálculo mental e de tentativa e erro.  

 Explorar a calculadora na resolução de problemas permite então que o centro da 

atividade esteja no desenvolvimento do raciocínio matemático, que vai muito além da 

repetição de algoritmos. Dessa maneira, a atitude do aluno frente à Matemática é modificada. 

Esse passa a não mais enxergar a disciplina como um corpo de conhecimentos verdadeiros e 

estáticos, assim aplicando com maior facilidade tais conhecimentos aos mais variados 

problemas que surgirem em sua vida. 

2.4 EXPLORANDO O ERRO NA CALCULADORA 

“O conhecimento matemático é fruto de um processo de que fazem parte a 

imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as críticas, os erros e os acertos” (BRASIL, 

1998, 24). 

Na vida, e consequentemente na aprendizagem escolar, o erro é algo inerente e 

inevitável. Entretanto, a sua concepção na área educativa, em sua grande maioria, foi vista 

como um aspecto negativo, algo que deve ser punido.  

Essa visão do erro só começou a apresentar mudanças após a metade do século XX, 

quando o erro deixa de ter conotação negativa e dá origem a uma nova abordagem no qual o 

seu papel passa a ser discutido. O erro deixa de ser casual e passa a ser considerado como 

parte do processo de construção do conhecimento (TEIXEIRA, 2004).  

Cury (1995) nos mostra que o erro pode ser encarado de duas maneiras: eliminá-los ou 

explorá-los. Se o foco dos processos de ensino e aprendizagem é o conteúdo técnico-

matemático, o erro deverá ser eliminado, pois representa uma falha em tais processos, ou seja, 

o erro está correlacionado à ideia da incompreensão do aluno sobre o conceito apresentado. 
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Quando o erro é visto sob perspectiva exploratória, ele será considerado um estágio 

necessário no processo de aprendizagem, pois poderá levar o aluno a novas descobertas. 

Explorar o erro significa gerar reflexão sob os limites e características da própria Matemática. 

Segundo Cury (2006) apenas apontar erros e pontuar acertos não propicia ao professor 

elementos para que este compreenda a construção do saber matemático do seu aluno. Os PCN 

apontam que: 

Quando o professor consegue identificar a causa do erro, ele planeja a intervenção 

adequada para auxiliar o aluno a avaliar o caminho percorrido. Se, por outro lado, 

todos os erros forem tratados da mesma maneira, assinalando-se os erros e 

explicando-se novamente, poderá ser útil para alguns alunos, se a explicação for 

suficiente para esclarecer algum tipo particular de dúvida, mas é bem provável que 

outros continuarão sem compreender e sem condições de reverter a situação. 
(BRASIL, 1998, p. 41). 

Corroborando com as ideias acima, Feltes (2007) aponta a necessidade do professor 

estar atento às condições em que os erros ocorrem bem como e quais serão as estratégias 

necessárias para a sua superação. Dentre essas estratégias destaca-se a análise do erro junto 

com o aluno para que esse tome consciência da fragilidade de um suposto fracasso escolar 

diante dele.  

O papel do erro no processo de aprendizagem depende de como ele ocorre nas 

resoluções das atividades propostas. Erros de natureza, de descuido, falta de atenção ou falta 

de informações necessárias acontecem quando o aluno tem condições necessárias para 

solucionar um problema. Nesse caso, a constatação do erro irá levá-lo a refazer o 

procedimento. Se a estrutura de pensamento ainda não é suficiente para selecionar estratégias 

de resolução, a compreensão do erro poderá colaborar para atingir um nível de 

desenvolvimento superior. Nesse caso, ocorre uma parceria aluno e professor e o erro é 

encarado como algo construtor. Porém, caso o aluno não consiga compreender o que lhe é 

solicitado na resolução de uma atividade os erros serão sistemáticos (Cury, 2007). 

Em qualquer desses papéis, Feltes (2007, p. 31) considera que: 

O erro pode ser considerado como ponto de partida, como fonte de informação, 

proporcionando aprendizagens. Deve ser encarado como uma etapa a ser vencida 

pelos alunos. Ele denuncia o percurso que o discente traçou, o caminho que ele 

percorreu até chegar a uma determinada resposta, e esses caminhos, esses percursos 

fazem parte de possibilidades na construção do seu conhecimento.  

 Com isso a autora afirma que ao retomar as resoluções incorretas o professor faz com 

que os alunos tomem consciência do seu erro cometido, de sua natureza e de suas 
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dificuldades. Assim, essa conscientização é o ponto de partida para que ao realizar uma 

atividade proposta seja feita uma observação atenciosa e o direcionada, traçando estratégias 

de superação e conseqüentemente diminuir o fracasso escolar. 

 Ainda são poucas as pesquisas que buscam explorar os erros cometidos nas atividades 

realizadas com o apoio da calculadora para gerar análise e reflexão dos erros. Em geral, os 

erros não são o foco principal da investigação, mas aparecem articulados com a resolução de 

problemas.  

 Melo e Manrique (2008) buscaram estudar uma proposta de ensino investigativo por 

meio de atividades desenvolvidas em sala de aula do Ensino Médio da rede pública de ensino 

do Estado de São Paulo, utilizando-se da reflexão e da elaboração de conjecturas para o 

estudo de potências e raízes. A análise dos dados foi dividida nos eixos manuseio da 

calculadora, erros cometidos, atitude investigativa e dinâmica da sala de aula. As atividades 

apontaram uma fragilidade dos conceitos referentes à potência e raízes. Tal conclusão se 

tornou evidente na dificuldade encontrada pelos alunos em demonstrar tais conhecimentos por 

meio da escrita ou mesmo por verbalização oral. 

 Todas as atividades foram desenvolvidas explorando a calculadora, entretanto os erros 

apareceram. O que aponta é que a ferramenta exige do aluno uma compreensão da atividade e 

ela por si só não garante o acerto. Os pesquisadores observaram que os erros nas respostas 

escritas, em sua maioria, foram cometidos por falta de interpretação e de reflexão dos 

enunciados ou pela falta de hábito dos alunos em transcrever seus pensamentos para uma 

linguagem Matemática. Os alunos, muitas vezes, emitam oralmente a resposta correta, mas 

não conseguiam traduzi-las por escrito.  

 Nesse estudo, a calculadora possibilitou a constatação e a análise dos erros cometidos 

pelos alunos no estudo de potências e raízes. Erros esses correlacionados com dificuldades no 

processo de aprendizagem e na linguagem própria da Matemática.  

 Rodrigues (2011) explorou a utilização didática da calculadora no ensino das 

operações com números inteiros em três ambientes distintos: uma turma da escola regular, 

uma turma do Projeto Mais Educação e um minicurso realizado com professores em formação 

e professores em exercício. Entre as atividades a análise de erros foi explorada em duas 

atividades. Na primeira, foi solicitado que os participantes da pesquisa realizassem uma 

divisão por zero na calculadora, como resultado todos encontrariam o símbolo de erro no 
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visor. A partir de tal resultado foi instigado uma série de reflexões levando aos participantes 

concluírem do impedimento de se dividir por zero. 

 Outra atividade na pesquisa explorando a análise do erro foi a realização do calculo 

3+2x5. A calculadora usual funciona de acordo com as operações tecladas, sendo assim, pela 

ferramenta a resposta encontrada foi 25. Entretanto, pelas regras matemáticas devemos 

realizar primeiro a operação da multiplicação, assim, a resposta correta seria 13. A maior 

parte da turma acreditou ser correta a resposta encontrada na calculadora. Após a análise dos 

erros, além de compreenderem melhor as ordens das operações em expressões numéricas, os 

participantes apontaram a necessidade de uma análise dos resultados encontrados na 

calculadora, pois caso o aluno não compreenda as ideias matemáticas possivelmente 

encontrará a resposta errada. 

 Em muitos momentos nos processos de ensino e aprendizagem temos a ideia 

equivocada do erro, encarando esse como algo negativo que deve ser incansavelmente 

corrigidos. Esquecemos que ele muito tem a nos auxiliar nesses processos, pois ao 

diagnosticá-lo estaremos em um caminho para uma efetiva aprendizagem da Matemática. O 

erro esteve presente na construção das ideias matemáticas, logo não deveria ser extinto do 

processo de aprendizagem dos nossos alunos.  

2.5 A CALCULADORA COMO FERRAMENTA FACILITADORA NA ESTRATÉGIA 

TENTATIVA E ERRO 

 O conhecimento matemático é fruto de um amplo processo do qual fazem parte a 

imaginação, os contra-exemplos, as conjecturas, as criticas, os erros e os acertos (BRASIL, 

1998). Aguiar (2011) afirma que todo o nosso conhecimento tem caráter de tentativa e que 

algo a que podemos chamar de erros são nossos agentes motivadores, impulsionando-nos para 

uma nova tentativa. Segundo os PCN 

Na aprendizagem escolar o erro é inevitável e, muitas vezes, pode ser interpretado 

como um caminho para buscar o acerto. Quando o aluno ainda não sabe como 

acertar, faz tentativas, à sua maneira, construindo uma lógica própria para encontrar 

a solução (BRASIL, 1998, P. 41) 

 Percebe-se então que no inicio de sua vida escolar o aluno ainda não possui 

conhecimentos e competências para resolver as mais variadas tarefas matemáticas. Dessa 

maneira, necessita de uma ampla experimentação de situações problemas que o leve a 
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desenvolver raciocínios complexos por meio de tentativas, explorações e reflexões (BRASIL, 

1998). 

 Aguiar (2011) afirma que a epistemologia da tentativa e erro atinge a sua primeira 

expressão no desenvolvimento do método de hipóteses. A esse método o autor denomina 

hipotético-dedutivo. Segundo o autor tal método dá uma ampla liberdade à criação de uma 

hipótese, assim este: 

Combina uma extrema liberdade na geração de hipóteses com exigências 

aparentemente muito estritas ao processo de teste destas, considerando como 

suficiente para a confirmação de uma hipótese a verificação de suas conseqüências 

empíricas (AGUIAR, 2001, p. 12). 

 Transpondo as ideias do autor para os processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática, podemos perceber os motivos pelo qual os alunos corriqueiramente recorrem a 

tal estratégia na resolução de suas tarefas matemáticas, ou seja, a estratégia de tentativa e erro 

apresenta uma vasta opção de hipóteses além de que favorecer no desenvolvimento criativo 

do aluno. 

 Sabendo das vastas alternativas que tal estratégia apresenta, a calculadora apresenta-se 

como uma rica ferramenta para a verificação de tais hipóteses. Mamede (2002) afirma que a 

calculadora pode promover uma atividade matemática de experimentação, de criação de 

hipóteses e conjecturas matemáticas, isso porque os alunos possuem mais oportunidades para 

tomar decisões e maior liberdade para discutir resultados. 

 Mesmo a tentativa e erro não sendo o foco de muitas pesquisas na Educação 

Matemática que buscam compreender os limites e as possibilidades da calculadora, tal 

estratégia aparece frequentemente nas análises dos resultados. Medeiros (2004)
1
 e Ferreira 

(2012)
2
 exploraram a ferramenta na resolução de problemas e ambas corroboraram que a 

calculadora facilitou a estratégia de tentativa e erro, bem como a necessidade de poucas 

hipóteses testadas para o acerto.  

 Pereira e Guerreiro (2008) desenvolveram um estudo onde foi apresentado aos alunos 

situações em que esses compatibilizaram a utilização da calculadora com as estratégias de 

calculo formal e informal, mental e escrito. O estudo foi realizado em uma sala de aula do 3º 

ano de escolaridade
3
 na qual os alunos se dividiram em grupos de quatro elementos e 

desenvolveram autonomamente as atividades propostas pelos pesquisadores. Ao término das 

                                                           
1
 A pesquisa desenvolvida por Medeiros (2004) é detalhada na seção de Calculadoras e a Resolução de 

Problemas. 
2
 A pesquisa desenvolvida por Ferreira (2012) é detalhada na seção de Calculadoras e a Resolução de 

Problemas. 
3
 A pesquisa foi desenvolvida em Olhão, Portugual.  
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atividades cada um dos grupos apresentaram suas estratégias utilizadas, os resultados obtidos 

e a solução da tarefa proposta. As tarefas propostas exploraram resolução de problemas, 

investigação numérica e o cálculo de grandes números.  

 Os pesquisadores concluíram que utilizar a calculadora como um auxiliar de cálculo 

permitiu uma adequação da mesma às estratégias matemáticas anteriormente desenvolvidas 

pelos alunos e o seu recurso como instrumento facilitador da estratégia de tentativa e erro. 

Afirmam que: 

Os alunos utilizaram também a calculadora como apoio à estratégia de tentativa e 

erro em atividades numéricas de investigação matemática, sem a qual seria 

demasiado difícil ou moroso a resolução de algumas atividades propostas. Esta 

utilização potenciou, aos alunos, o conhecimento de tarefas de natureza de 

investigação e de generalização (PEREIRA e GUERREIRO, 2008, p. 9). 

 Souza e Santos (2007) realizaram um estudo baseado no desenvolvimento de 

conceitos matemáticos nas resoluções de problemas matemáticos abertos e o predomínio da 

calculadora. Mesmo não sendo a exploração da estratégia de tentativa e erro o foco de estudo, 

tal estratégia aparece fortemente em suas conclusões. O estudo foi realizado durante dois 

meses em uma turma do 8º ano de uma escola pública no Estado do Paraná. O trabalho foi 

realizado em duas etapas. Na primeira, os alunos em grupos resolveram os problemas sem o 

uso da calculadora. Na segunda, realizaram os cálculos com o auxilio da calculadora. 

Analisando os dados, as autoras perceberam que o número de resposta corretas aumenta com 

o uso da calculadora e que os alunos utilizam uma quantidade pequena de estratégias de 

resolução sendo as mais comuns de tentativa, de suposição e de testar. Isso ocorre, pois: 

Sem a calculadora, o aluno precisa de mais tentativas para confirmar sua hipótese de 

solução, enquanto que com o uso da calculadora esta serve para confirmar mais 

rapidamente sua hipótese, diminuindo a necessidade de várias tentativas. Isso 

também pode significar que a quantidade de tentativas está associada à dificuldade 

de calcular corretamente (SOUZA e SANTOS, 2007, p. 9). 

 Podemos observar que a estratégia de tentativa e erro vem sendo um recurso bastante 

explorado pelos alunos na resolução de problemas quando esses são trabalhados com o apoio 

da calculadora: 

A calculadora abre novas possibilidades para a atividade de resolver problemas, pois 

o aluno poderá elaborar e explorar novas estratégias, segundo o autor tais 

possibilidades permitem não só que, os alunos façam a tentativa do erro e 

aproximações sucessivas, mas que também passem a organizar dados, formular e 

verificar hipóteses e refazer cálculos com maior rapidez, desenvolvendo o seu 

raciocínio (SILVA, 1986, p.4).  
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 Ressaltamos que não apenas na resolução de problemas a estratégia de tentativa e erro 

é explorada. Ao assumirmos uma matemática dinâmica, um ensino no qual o aluno aprenda 

com as suas descobertas, está abrindo espaço para a utilização da tentativa e erro.  
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CAPITULO 3 

A ARGUMENTAÇÃO NA SALA DE AULA DE MATEMÁTICA 

 Pensar em argumentação na sala de aula de Matemática ainda é um ponto 

relativamente recente, mesmo sendo um caminho natural (DUVAL, 1993). Ancorados nos 

pensamentos de Boavida (2005), construímos o presente capítulo com o objetivo de debruçar 

nos aspectos da argumentação, buscando diferenciá-la da atividade demonstrativa. 

Desde a Grécia antiga a Matemática vem se desenvolvendo em conjunto com a 

Filosofia. Questões acerca de sua natureza compõe um campo da filosofia que se debruça 

sobre a Matemática. As respostas para tais questionamentos são variadas e originam 

diversificadas visões filosóficas sobre esta ciência, essas que se refletem nas práticas de 

ensino dos professores de Matemática. 

 Segundo Boavida (2005, p. 21), “nas filosofias tradicionais da Matemática o ideal 

matemático é um universo apodítico no qual a validade dos enunciados é derivada de 

fundamentos absolutos e auto evidentes de encadeamentos de raciocínios dedutivos”.  

Podemos notar que tais características apontadas por Boavida se enquadram em uma 

corrente absolutista da Matemática, onde “o conhecimento matemático é feito de verdades 

absolutas e representa o domínio único do conhecimento incontestável." (ERNEST, 1991 b, 

p.7). 

Entretanto, ultimamente, estamos assistindo um crescente questionamento desta 

concepção sobre a natureza da Matemática. Segundo Boavida (2005, p. 21): 

Destaca-se a necessidade de analisar em profundidade as práticas matemáticas reais, 

tanto atuais como passadas, e sublinha-se a importância de encontrar abordagens 

filosóficas que enquadrem e descrevam estas práticas de modo a serem consideradas 

as múltiplas vertentes da atividade matemática, em lugar de uma filosofia que 

prescreva o que devem ser. 

Segundo Lerman (1983) podemos agrupar as posições filosóficas em relação à 

Matemática em dois movimentos o Euclidiano e o quase-empiricista. Sobre o primeiro 

ancoram as escolas logicistas, intuicionistas e formalistas, já que todas buscam se organizar 

em torno de uma visão Euclidiana. O quase-empiricismo busca fundamentar o trabalho 

matemática “na busca de hipóteses que serão que serão refutadas através de contra-exemplos; 

dessa forma, a Matemática se desenvolveria mediante sucessivas reconstruções” (CURY,1994 

p. 40).   
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A abordagem quase-empiricista traz para primeiro plano aspectos que são 

negligenciados nas correntes absolutistas, já que tal abordagem é significativamente 

influenciada pela corrente filosófica falibilista, que segundo Cury (1994, p.39) “considera o 

conhecimento matemático falível e corrigível e em contínua expansão, como qualquer outro 

tipo de conhecimento humano”. Boavida (2005, p.22) aponta que:  

Entre tais aspectos estão a formulação de conjecturas, a apresentação de explicações 

ou justificações matemáticas que não satisfazem os cânones de rigor imposto à 

prova e praticas argumentativas envolvidas, em particular, no estabelecimento de 

conjecturas razoáveis e nos processos de comunicação entre os matemáticos. 

A autora ainda aponta que a noção de argumentação ainda não vem sendo amplamente 

discutida na Educação Matemática, o que não ocorre com a temática de provas e 

demonstrações.   

Sendo assim, neste capítulo, dividido em quatro seções, discutimos a origem da Teoria 

da Argumentação, o Tratado de Perelman, as ideias de Toulmin, e por fim, a argumentação na 

sala de aula de Matemática. 

3.1 A ORIGEM DA TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO 

 Aristóteles foi o primeiro autor que apresentou uma concepção sistemática da 

argumentação. Coelho (1999) aponta dois modos básicos de raciocinar propostas por 

Aristóteles à demonstração analítica e a argumentação dialética. Segundo o autor a 

demonstração analítica fundamenta-se em proposições evidentes e conduz a conclusões 

verdadeiras. Tais proposições assumem um papel de verdade absoluto e é sobre os silogismos 

analíticos que se alicerça toda a lógica formal.  

 Aos analíticos cabe o estudo de formas de inferências validas. Segundo Boavida 

(2005) esta inferência caracteriza-se por ser válida independente do conteúdo das proposições 

e estabelecem uma relação entre a verdade das premissas e a conclusão. 

 Ao contrario dos raciocínios analíticos, a argumentação dialética se dá através de 

argumentos sobre enunciados prováveis dos quais as conclusões realizadas são apenas 

aceitáveis.  

Assim, os raciocínios dialécticos, partindo do que é aceite, não são inferências 

válidas, constringentes e impessoais, mas consistem antes em argumentações 

visando a aceitação ou a rejeição de teses em debate; incluem mais ou menos fortes, 

mais ou menos convincente e nunca são puramente formais. (BOAVIDA, 2005, p. 

25) 

 Segundo Coelho (1999) a demonstração analítica e a argumentação dialética 

constituem duas maneiras distintas de raciocinar, entretanto, isso não significa que haja uma 
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hierarquia entre ambas, elas não se excluem mutuamente, nem se sobrepõe e não se substitui 

uma pela outra. 

 Essa quebra de equiparação veio ocorrer pelas mãos do cristianismo e depois do 

racionalismo quando os raciocínios analíticos recebem uma maior importância e a dialética 

perde seu foco e identidade. E no decorrer do tempo não houve, segundo Coelho (1999) uma 

preocupação em resgatar a dialética como uma arte do dialogo e da controvérsia, não se quis 

enxerga-la como algo necessário, sério, pertinente, sujeito a regras e, portanto, controlável.  

3.2 O CONTRIBUTO DE PERELMAN  

 Descartes considerou racionais apenas as demonstrações que apresentavam ideais 

claras e distintas ancoradas em axiomas e postulados. Tal perspectiva foi acentuada quando a 

lógica foi reduzida a lógica formal, tal fenômeno teve a influencia dos lógicos-matemáticos. 

Assim, a lógica foi limitada aos estudos dos meios de demonstrações utilizados nas ciências 

matemáticas. Como consequência os raciocínios que fogem do campo puramente formal 

escapam à lógica e com isso, também a razão (BOAVIDA, 2005). 

 Neste âmbito, Perelman contrapõe às perspectivas absolutistas. Em suas obras 

frequentemente afirma que raciocinar e provar não são apenas calcular, nem caminhar 

simplesmente de axiomas e regras de um sistema para teoremas (Grácio, 1993). Segundo 

Boavida (2005, p. 29), Perelman: 

Defende que se suprimirmos a crença na existência de verdades eternas e na ideia de 

que o erro apenas deriva da intervenção humana e se, em lugar disso, situarmos o 

pensamento cientifico num contexto histórico e cultural, a admissão de uma hipótese 

apenas pode ser apoiada por boas razões, reconhecidas por outros homens membros 

da mesma comunidade cientifica. 

 Dessa forma o estatuto do conhecimento não assume mais um caráter impessoal, pois, 

o conhecimento cientifico se torna um pensamento humano, portanto falível e sujeito a 

controvérsia.  Para Perelman a racionalidade, o saber e a razão são essencialmente falíveis, 

entretanto, não podemos encarar essa falibilidade como algo arbitrário, mas sim, como algo 

intrínseco à condição humana: 

O objetivo da teoria da argumentação é provocar ou aumentar à adesão dos 

espíritos as teses que se apresentam a seu assentimento: uma argumentação 

eficaz é a que consegue aumentar essa intensidade de adesão, de forma que 

se desencadeie nos ouvintes a ação pretendida (ação positiva ou abstenção0 

ou, pelo menos crie neles uma disposição para a ação, que se manifestará no 

momento oportuno (PERELMAN e OLBRECHTS, 2005, p.).  
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 Assim, para Perelman existe argumentação desde que o discurso não seja reduzido a 

um simples cálculo.  Perelman opta então por aproximar o Tratado da Argumentação à 

retorica e não a dialética, essa escolha tem como principal motivo: 

Porque na Antiguidade, embora o raciocínio dialectico fosse visto como paralelo ao 

analitico, não foi aproveitada a ideia de que a dialectica diz respeito a premissas a 

que se adere com uma intensidade variável: as opiniões de que falava Aristóteles. A 

importância da adesão das pessoas a quem dirige um discurso,às teses que se lhe 

apresentam foi, antes, destacadas por todas as teorias antigas da retórica 

(BOAVIDA, 2005, p. 30). 

 Desta forma, tal aproximação é justificada no destaque dado ao auditório, pois é em 

sua função que toda argumentação se desenvolve. Mas, Perelman destaca que a sua nova 

retórica ultrapassa alguns limites apresentados pela retórica tradicional como o de não limitar 

o estudo da argumentação à aquela que é adaptada a um publico de ignorantes.  

 O objeto de estudo da teoria da argumentação é o discurso demonstrativo, este abrange 

todo campo do discurso que visa convencer ou persuadir, seja qual for o auditório a que se 

dirigi. É preciso que de fato que aqueles a que se destina uma argumentação lhe prestem 

atenção. Essa centralidade reconhecida à noção de auditório dirige a atenção para os 

esquemas argumentativos utilizados e sobre o espaço da sua receptividade. 

 Na perspectiva da retórica podemos definir auditório como “ o conjunto daqueles que 

o orador que influenciar com sua argumentação" (PERELMAN e OLBRECHTS, 2005, p. 22).  

Ao argumentar, o orador deve pensar naqueles que pretende persuadir e que contituem o 

auditório ao qual se dirigem seus discursos. Para uma argumentação efetiva devemos 

conceber o auditório o mais próximo possivel da realidade. “ O conhecimento daqueles que se 

pretende conquistar é, pois, uma condição prévia de qualquer argumentação eficaz 

(PERELMAN e OLBRECHTS, 2005, p. 23).” Poderá acontecer do orador se deparar com um 

auditório heterogêneo, quando isso ocorrer esse deve utilizar argumentos múltiplos, é esta arte 

de persuadir um auditorio heterogêneo que caracteriza o grande orador. 

 Perelman introduz uma distinção teórica fundamental a de auditório particular e 

univesal.  Segundo Joergensem (2009, p. 134) “o  auditório particular consiste num grupo de 

receptores que compartilham uma  determinada característica: um ‘segmento’, um fórum de 

especialistas, membros de um partido  político, um grupo de jovens ou mulheres etc”. 

Enquanto que o auditório universal está associado a ideia de que a argumentação deve obter a 

adesão de todo ser racional, ou seja, de todo aquele que for competente ou universal. 

“Enquanto a  argumentação dirigida a um auditório  particular está associada à persuasão, 
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aquela que se volta ao auditório universal está ligada ao convencimento ( JORGENSEN, 

2009, p. 134). 

 A interpretação de Jorgensen vai de encontro com o que Perelman e Olbrechts 

defenderam no Tratado da Argumentação, os autores afirmam que “uma argumetnação 

dirigida a um auditório universal deve convencer o leitor do carater coersivo das razões 

fornecidas, de sua evidência, de sua validade intemporal e absoluta, independente das 

contigências locais ou históricas (PERELMAN e OLBRECHTS-TYTECA, 2005, p. 35)”. 

 Neste âmbito cabe-nos colocar o proveniente da força normativa do auditório 

universal, naturalmente esta provém de um ou mais auditorios particulares. Esta constatação 

levaram Perelman a defender outro aspecto no tratado da Argumentação a interdependencia 

dos auditorios.  

Acreditamos, pois, que os auditórios não são independentes; que são auditórios 

concretos particulares que podem impor uma concepção do auditório universal que 

lhes é própria ; mas, em contrapartida, é o auditório universal não definido que é 

invocado para julgar da concepção do auditório universal própria de determinado 

auditório concreto, para examinar, a um só tempo, o modo como é composto, quais 

os individuos que, conforme o critério adotado, o integram e qual a legitimidade 

desse critério. Pode-se dizer que os auditórios julgam-se uns aos outros. 

(PERELMAN E OLBRESCHTS-TYTECA, 2005, p. 39). 

 Boavida (2005, p. 41) afirma que “ se o conhecimento prévio de quem se pretende 

influenciar com uma dada argumentação é condição para a sua eficácia, importa encontrar 

meios de nos assegurarmos da sua adesão às premissas que constituem o ponto de partida da 

argumentação”. Isso nos diz que, o orador terá que supor quais as teses a que inicialmente o 

auditorio adere, para isso se faz necessário conhecer previamente o conjunto de crenças, 

aspirações e regras que integram o auditório. 

 Com isso podemos observar a importancia dada ao auditório no Tratado da 

Argumentação de Perelman, pois é a natureza do auditório que iremos submeter o sucesso dos 

argumentos. Portanto, “o valor e a qualidade de uma argumentação não pode, pois, medir-se 

apenas pelo efeito obtido, pois depende também da qualidade do auditório que se consegue 

ganhar através do discurso (BOAVIDA, 2005, p. 42)”. Também é o auditório que deve 

influenciar o orador na escolha de bons pontos de partida e no uso de técnicas argumentativas 

eficazes. 

 Perelman e Olbrechts (2005) apontam duas maneiras de como podem se apresentar os 

argumentos quanto as técnicas argumentativas. Podem se apresentar como ligação ou 

dissociação. 
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 Os argumentos de ligação tem como princípio a ideia de união. Segundo Capitani 

(2013, p.6 ) os processos argumentativos de ligação são “esquemas que aproximam elementos 

desiguais e permitem estabelecer solidariedade entre as premissas e os fins, seja pela sua 

estruturação ou pela valorização positiva ou negativa desses elementos”.Os argumentos de 

dissociação têm como objetivo  apresentar os incovenientes das relações indevidas entre os 

elementos da arguemntação, ou seja, “ são procedimentos cujo objetivo é separar os 

elementos considerados de um todo ( CAPITANI, 2013, p. 6)”.  

 Os argumentos de ligação são agrupados em três categorias: argumentos quase 

lógicos, argumentos baseados na estrutura do real e argumentos que fundam a estrutura do 

real.  

 Os argumentos quase lógicos lembram os raciocínios formais de natureza lógica ou 

matemática. Se caracterizam pelo caráter não formal e o esforço mental que é necessário para 

aproximá-lo ou reduzi-lo a um raciocínio formal (PERALMAN E OLBRECHTS-TYTECA, 

2005). Entretanto: 

ao contrário dos princípios lógicos da demonstração, podem ser refutados, provando 

não serem puramente lógicos. O orador na verdade vale-se do prestígio do 

pensamento lógico ao usar esse tipo de argumento e confere um  aparente aspecto 

racional a sua argumentação ( CAPITANI, 2013, p. 7). 

 Entre os quase lógicos há aqueles que apelam para estruturas lógicas, como os 

argumentos de contradição, identidade, transitividade e ainda os que apelam para razões 

matemáticas tais como parte com o todo, do menor para o maior, relação de freqência, 

inclusão, divisão, comparação.  

 Argumentos baseados na estrutura do real baseiam-se em ligações que existem entre 

elementos do real, buscando estabelecer uma solidariedade entre juízos já admitidos como 

certos e outros que ser procura promover: 

(...) o que nos interessa aqui não é uma descrição objetiva do real, mas a maneira 

pela  qual se apresentam as opiniões a ele concernentes; podendo estas, aliás, ser 

tratadas,  quer como fatos, quer como verdades, quer como presunções. 

(PERELMAN e OLBRECHTS,2005,  p. 298). 

 O que importa nesse tipo de técnica argumentativa é que haja acordos entre estas 

ligações que impeçam que sejam postas em causa, e a partir de tais acordos a argumentação se 

desenvolverá. Segundo Perelman, as ligações de sucessão e de coexistencia são duas maneiras 

distintas de estruturar o real. Dessa maneira, esse tipo de argumentos invocam tanto ligações 

de sucessão, que aliam fenômenos as suas consequências e causas, como a ligações de 
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coexistência que apoiam-se em realidades de nível desigual como o de autoridade e de 

hierarquia. 

  Argumentos que fundam a estrutura do real permitem estabelecer um precedente, um 

modelo ou regra geral a partir de um caso conhecido. São empirícas. Segundo Boavida (2005, 

p. 47) “ argumentos que fundam a estrutura do real generalizam o que é aceite a partir de um 

caso particular ou transpõem para um outro domínio o que é admitido num domínio 

determinado”. Como exemplos desse tipo de argumento temos os raciocínios pelo exemplo, 

modelo, analogia e metafóra. 

 Um discurso argumentativo não se resume a uma acumulação de argumentos 

desordenado. A escolha da ordem e a amplitude dos argumentos se torna fundamental para 

que a adesão do auditório aconteça. A amplitude é um problema caracteristico da 

argumentação que não se coloca quando se trata de uma demonstração uma vez que ela é 

“correta, o seu valor de verdade é independente da sua extensão ( Boavida, 2005, p. 50)”. 

 Poderíamos imaginar que quanto maior o número de argumentos mais fácil e rápido 

seria persuadir um auditório, entretanto, segundo Perelman, na prática isso não ocorre pois, 

limites psicologicos, sociais e econômicos apontam a necessidade de delimitar-se as fronteiras 

da amplitude de uma argumentação. Ainda segundo o autor, o número de argumentos, a 

priori, é indefinido, logo o orador deve deixar-se guiar por duas noções específicas da 

argumentação a pertinência e a força dos argumentos. Tais noções, assim como a de 

amplitude, são estranahas à noção de demonstração: 

[...] uma vez que aqui todos os meios de prova têm a mesma força e a partir do 

momento em que são admitidos e servem para demonstrar uma conclusão, são, por 

esse mesmo facto, pertinentes. Contrariarmente, na argumentação, como o que está 

em jogo é obter a adesão do auditório a certas teses, a pertinência apenas pode ser 

definida por relação a auditórios que estabelecem acrodos sobre uma metodologia, 

que aceitem certos meios de prova e que desvalorizam outros qualificando-se como 

irrelevantes ( BOAVIDA, 2005, p. 51). 

 Sobre a força de um argumento, Perelman (2005) aponta que esta dependerá da adesão 

dos auditorios às premissas da argumetnação, da pertinência desta, e da maneira que nenhum 

outro argumento possa lhe refutar. Segundo Durval (1992) um argumento será forte se resistir 

a objeções e se apresentar um valor epistémico positivo
4
.             

                                                           
4
 Segundo Boavida (2005) todo argumento apresenta um valor epistémico em relação ao olhar daquele a quem 

é dirigido à argumentação. Este valor, por sua vez, pode ser positivo , quando é evidente, necessário, autêntico, 
ou negativo quando dá a ideia de absurdo, possível, plausível.  
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 À noção de força dos argumentos atrela-se duas qualidades da argumentação a eficácia 

e a validade. “A noção de eficácia é relativa ao auditório particular a quem a argumentação é 

apresentada, pelo que ela pode ser apreciada independentemente desse auditório” 

(BOAVIDA, 2005, p. 52). Já a validade é relativa ao auditório compentente, quase sempre o 

universal. Portanto, a força dos argumentos é dada em função do auditório, das suas tradições, 

caracteristicas, convicções e métodos de racicíonio (PERELMAN, 2005). Isso nos mostra, 

que pensando em argumentação em uma disciplica específica, será sua metodologia e a sua 

história que determinará a força e a pertinência de cada argumento particular.  

 O valor de cada argumento dependerá da qualidade e da competência daqueles que se 

busca persuadir, ou seja, do auditório. Assim, cada argumento deve ser escolhido 

cuidadosamente e deverá surgir no momento em que maior efeito exerça. Portanto, a ordem 

de escolha deve ser adapta para essa realidade. 

3.2.1 Pensando na diferenciação entre argumentação e demonstração 

 Como exposto anteriormente a lógica sob influência de lógicos matemáticos se tornou 

sinônimo da lógica formal, essa ideia generelizou-se e como consequência observamos um 

descarte das concepções de uma lógico informal.  Tal condensação da lógica com a lógica 

formal ocorre em um contexto caracterizado por um principio metodológico ancorado no uso 

de uma linguagem artificial, no formalismo e no objetivismo. Segundo Perelman e Olbrechts-

Tyteca (2005, p. 15): 

Na lógica moderna, oriunda de uma reflexão sobre o raciocinio matemático, os 

sitemas formais já não são correlacionados com uma evidência racional qualquer. O 

lógico é livre para elaborar como lhe aprouver a linguagem artificial do sistema que 

constrói, para determinar os signos e combinações de signos que poderão ser 

utilizados. Cabe a ele decidir quais são os axiomas, ou seja, as expressões sem prova 

consideradas válidas em seu sistema, e dizer quais são as regras de transformação 

por ele introduzidas e que permitem deduzir, das expressões válidas, outras 

expressões igualmente válidas no sistema. 

 Ou seja, a obrigação de quem irá demonstrar é escolher signos e regras que lhe permita 

eliminar ambiguidades e dúvidas, dificuldade essa dificilmente elimináveis quando se trata de 

linguagens naturais. Qualquer que seja a consideração que venha a surgir em relação à origem 

dos axiomas ou das regras de dedução, bem como o papel que se presume que o sistema 

axiomático represente na elaboração do pensamento são alheias á lógica (BOAVIDA,2005). 

 Podemos então deduzir que a lógica formal é a lógica da demonstração, enquanto que 

a lógica informal é a lógica da argumentação. Enquanto que a demonstração apoia-se nos 

axiomas e postulados, a argumentação apoia-se sobre fatos, principios, opiniões, lugares, 



 

69 
 

valores admitidos pelo auditório. Perelman e Olbrechts-Tyteca (2005) afirmam que a 

argumentação não se preocupa com a verdade abstrata, categorica ou hipotética mas sim, com 

a adesão, portanto segundo os autores toda argumentação “visa a adesão dos espiritos e, por 

isso mesmo, pressupõe-se a existência de um contrato intelectual” (Perelman e Olbrechts-

Tyteca, 2005, p.16). Apontaremos a seguir, os principais  aspectos dos quais Perelman 

diferencia argumentação de demosntração. 

 Como primeiro aspectos podemos destacar que em uma argumantação  busca-se            

transferir para a conclusão a adesão que é concedida as premissas, o mesmo não ocorre em 

uma demonstração cujo objetivo é provar a veracidade da conclusão a partir das verdades 

admitidas nas premissas. 

 Outro aspecto é o contato que ocorre entre orador e auditório em uma argumentação, 

pois esta não pode ocorrer sem que haja comunicação. Tal comunicação se desenvolve na 

liguagem natural e por esse motivo não pode ser excluída, entretanto, pode ser adaptada 

sempre que houver necessidade. Como podemos observar, isto não ocorre em uma 

demonstração, pois nesta a linguagem utilizada é artificical e toda a ambiguidade deve ser 

extinta. Mas, para tranasformar-se uma argumentação em demonstração, Perelmam (1993, 

p.73) afirma que é “necessário precisar os termos utilizados, eliminar toda a ambiguidade, 

retirar ao raciocinio qualquer possibilidade de múltiplas interpretações”. 

 Outro aspecto que Perelman destaca é o carater independente da demonstração, ou 

seja, essa se desenvolve independente do sujeito pois como o autor afirma uma demonstração 

pode ser realizada por uma máquina. Já na argumentação o mesmo não ocorre, pois esta 

apresenta carater pessoal e para que tenha exito devemos adaptá-la ao auditório que se dirige. 

“O discurso argumentativo não é um monólogo, onde não existe qualquer preocupação em 

relação aos outros [...] A argumentação é essencialmente comunicação, diálogo e discursão” 

(Perelman, 1987,p. 235). 

 Toda demonstração pode ser avaliada em correta ou incorreta, esse é outro aspecto que 

Perelman aponta na diferenciação de argumentação de demonstração. Quando uma 

demosntração está correta ela se torna importante em seu meio, entrento caso não esteja ela é 

eliminada. “Uma demosntração correta é aquela que está em conformidade com as regras 

explicitadas em sistemas formalizados e nela os axiomas não estão em discussão” 

(BOAVIDA, 2005, p. 35). Diferentemente, na argumentação não se trata de mostrar que a 
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verdade concedida as premissas passa para a conclusão, mas sim admitir o caráter razoável de 

uma decisão. 

 Outro aspecto apontado por Perelman é a ordem, esta não influência uma 

demonstração desde que “se possa percorrer o encadeamento através da aplicação das regras 

de inferência adotadas” (BOAVIDA, 2005, p. 35). Em uma argumentação, segundo Perelman, 

a ordem dos argumentos modifica as condições de aceitação.  

 Por ultimo, Perelman destaca um aspecto relacionado com a amplitude. Em uma 

demonstração basta-se uma só prova para estabelecer a verdade de uma conclusão, o mesmo 

não ocorre em uma argumentação que, a priori, não é possivel identificar o limite para a 

acumulação útil de argumentos. 

 O quadro 2
5
 a seguir resumi as principais diferenças apontas por Perelman entre 

demosntração e Argumentação: 

Itens considerados Demonstração Argumentação 

Finalidade Preocupa-se com a verdade 

abstrata, categórica ou hipotética; 

procura-se provar a verdade da 

conclusão a partir da verdade das 

premissas. 

Não se preocupa com a verdade 

abstrata, categórica ou hipotética, 

mas com a adesão; procura-se 

transferir para a conclusão a adesão 

concedida às premissas. 

Linguagem Artificial; é exigida uma definição 

precisa dos termos com que se 

opera e uma eliminação prévia de 

toda a ambiguidade. 

Comum ou adptada às 

necessidades de uma ou de outra 

disciplina; a ambiguidade não se 

encontra previamente excluída. 

Relação com os Sujeitos É independente de qualquer 

sujeito, podendo mesmo ser 

efetuada por uma máquina. 

Não pode ser concebida de maneira 

impessoal. Ocorre uma interação 

constrante entre orador e auditório. 

É necessariamente situada e em sua 

essencia estão a comunicação, o 

dialogo e a discussão.  

Valor Correta, válida, ou incorreta, sem 

valor.  O ponto de partida são 

axiomas, logo se o encadeamento 

de regras não estiver em 

Pode ter mais ou menos força, ser 

mais ou menos plausivel, 

entretanto não pode ser correta ou 

incorreta. O ponto de partida são 

                                                           
5
 Quadro adaptada da tese “Argumentação em Matemática: investigando o trabalho de duas professoras em 

contexto de colaboração” (BOAVIDA, 2005). 
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conformidade não há o que 

retomar. 

fatos, principios, opiniões, lugares, 

valores admitidos pelo auditório, 

logo tudo pode ser recolocado em 

questão. 

Amplitude A demonstração de uma 

proposição dispensa e torna 

surpefluas outras demonstrações. 

Nunca se sabe a priori qual o limite 

para a acumulação util de 

argumentos. 

Ordem Não é importante a ordem pela 

qual são apresentados os axiomas e 

etapas desde que o encadeamento 

possa ser percorrido utilizando as 

regras de inferencias adotadas.  

A ordem pela qual se apresentam e 

dispõem os argumentos é de 

máxima importância para os efeitos 

produzidos pela argumentação.  

 

 Embora bem traçadas as linhas entre argumentação e demosntração apontadas por 

Perelman, estas também apresentam-se como insatisfatórias. Tal perspectiva é apoiada em 

escolas de pensamento absolutistas, mas precisamente no logicismo e formalismo. Entretanto, 

nos meios científicos, é comum os cientitistas recorrerem a argumentação para justificar suas 

teses, interpretações e resultados (BOAVIDA, 2005): 

Mesmo que uma demonstração matemática, uma vez escrita e publicada, possa 

parecer que existe por si própria, importa não esquecer que ela resulta de uma 

atividade em que a invenção e a decisão têm importante lugar que não se pode 

esperar de uma máquina. Aliás, uma das razões que a motiva é o desejo de 

convencer a comunidade matemática do valor da conclusão proposta. (BOAVIDA, 

2005, p. 54). 

 Segundo Boavida (2005) a diferenciação de argumentação e demonstração no campo 

da Educação Matemática vai em desencontro com a perspectiva de Perelman. Duval (1992-

1993) afirma que é a possibilidade de se recorrer a linguagem natural também em uma 

demonstração que torna tão dificil distinguir essas duas noções. 

 Segundo Duval o que os diferencia é o valor epistémico dos argumentos. Em uma 

demonstração o valor está relacionado com o lugar que uma proposição ocupa na organização 

teórica do campo de conhecimento, ou seja, não se discute um teorema. Enquanto que em 

uma argumentação “o valor epistémico dos argumentos é um valor que resulta diretamente da 

compreensão do seu conteúdo. Eles são, portanto, sempre passíveis de revisão ou 

contestáveis" (Boavida, 2005, p. 55). 
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 Duval (1992-1993) diferencia então argumentação retórica de argumentação 

heurística. No primeiro caso, a argumentação ocorre para o convencimento ou do orador ou 

do interlocutor. Já a argumentação heurística é aquela que se desenvolve para progredir num 

problema e, segundo o autor, essa deve ser a desenvolvidada em Matemática. Entretanto, 

ambas não são mutamente excludentes, podem ocorrer simultaneamente embora uma possa 

prevalecer sobre a outra. 

 A principal diferença entre esses dois tipos é a existência, ou não, de uma 

“organização teórica do campo de conhecimento e de representação em que se desenrola a 

argumentação” (BOAVIDA, 2005, p. 55), tal organização só irá existir em uma argumentação 

heurística, como exemplifica Duval (1992-1993,p.52), “em Matemática podemos argumentar 

apoiando-se em definições e teoremas bem estabelecidos. Além disso, o uso de definição ou 

teoremas implica na sua utilização correta”. 

 Pedemonte (2002) distancia-se das ideias defendidas por Duval afirmando que, tanto 

na argumentação quanto da demonstração, estão presentes as justificações racionais. Mas, 

para a autora, demonstrar está relacionado com a idéia de  validar, enquanto que a 

argumentação com a de convencer. Dessa maneira, Pedemonte defende que argumentar em 

Matemáatica é expressar um raciocínio possível, é tentar justificar um enunciado ou um 

conjunto de enunciados a partir do que é admitido como verdadeiro. Entretanto, afirma que 

em uma argumentação matemática não basta apenas persuadir, mas sim, convencer. 

 A autora ainda afirma que é fundamental proporcionar aos alunos oportunidades de 

levantar e analisar conjecturas, e que este processo poderá servir de inspiração na 

identificação de argumentos o que poderá encadear um processo de demonstração. 

 Corroborando com as ideias de Pedemonte, Boavida (2005, p. 126) afirma que “ a 

demonstração é um caso particular da argumentação em Matemática e que a aprendizagem da 

demonstração é facilitada pelo envolvimentodos alunos em atividades de argumentação”. 

Aponta ainda que: 

A argumentação é fundamental neste processo para, por exemplo, analisar a validade 

e relevância de regularidades descobertas na exploração do problema, submeter ao 

escrutínio de outros possiveis formulações de enunciados de conjecturas, discutir se 

um caso particular é, ou não, um contra-exemplo, explorar limites de validade de 

uma conjectura e estabelecer analogias com situações semelhantes que podem 

facilitar a identificação de argumentos paravalidar uma conjectura e/ou ligações 

entre os argumentos a encadear dedutivamente (BOAVIDA, 2005, p. 126).  

 Embora que contemporaneamente as demarcações, entre argumentação e 

demonstração usadas por Perelman possam ser criticadas não devemos desvaloriza-las 
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(Boavida, 2005). Segundo Carrilho, (1992,p.29) “ se a ciência se revela fundamentalmente 

argumentativa, isso não afeta negativamente uma teoria da argumentação que defende a 

pluralidade argumentativa e a atenção à diversidade dos auditórios”. 

  Apoiando essas ideias, Pedemonte (2005) apresenta essa pluralidade como uma das 

soluções para equacionar a argumentação em Matemática, pois a aceitação de uma 

racionaliade argumentativa vai de encontro com um auditório e os seus critérios de 

aceitabilidade. Podemos então concluir que para Perelman o valor de uma argumentação não 

pode ser apenas avaliado a partir do efeito que é obtido mas também, da qualidade do 

auditório que lhe adere.  

3.3 AS IDEIAS DE TOULMIN 

 Diferentemente das ideias defendidas por Perelman e discutidas na seção anterior, 

Toulmin buscou reformar o campo da lógica em uma tentatica de torna-lá em “uma disciplina 

epistemologicamente mais ampla, empiricamente mais fundamentada e historicamente mais 

informada” (CARRILHO, 1992, p. 25). 

 Segundo Sasseron e Carvalho (2011, p. 100), o objetivo dos estudos de Toulmin “era 

mostrar que nem todos os argumentos podem ser enquadrados na forma ‘das premissas ás 

conlcusões’”. Buscou responder aos questionamentos que estão relacionados na descoberta do 

que está envolto no processo de chegar as conclusões mediante a produção de argumentos. 

Podemos enxergar em seu trabalho uma procura pela caracterização dos procedimentos e 

categorias que podemos utilizar ao  defender uma afirmação. 

 De acordo com Boavida (2005), no trabalho de Toulmin podemos destacar dois 

aspectos fundamentais: “uma que se traduz pela procura e definição de um esquema/modelo 

de qualquer argumento usada” (p. 61); e outro que mostra que mesmo que tal estrutura seja 

comum a qualquer argumento, este é modelado de acordo com as caracteristicas próprias de 

cada corpo do conhecimento. Tal aspecto nos remete a ideia de campo de argumentação. 

 Segundo Toulmin (2006), qualquer que seja a natureza de uma afirmação essa pode 

ser questionada, exigindo assim uma argumentação. Entretanto, o autor mostra que tais 

argumentos podem ser dos mais variados tipos, mas, aponta que devemos mostrar interesse 

apenas para aqueles que apresentam uma função justificativa, pois, as outras funções são 

secundarias sendo o papel justificativo o primordial. Como os argumentos justificativos 

podem apresentar uma grande diversidade, Toulmin introduz a ideia de campo de 

argumentação para que assim tenhamos condições de avaliar os argumentos seguindo o 
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mesmo processo. Para Toulmin (2006), quando os dados e as conclusões de dois argumentos 

pertencem ao mesmo tipo logico podemos afirmar que estes pertencem ao mesmo campo de 

argumentação: 

A introdução da noção de campo de argumentação conduz Toulmin a questionar-se 

sobre o que é que na forma e no valor dos argumentos é independente do campo ou, 

pelo contrário, depende dele, sobre o que é que nos modos de avaliação dos 

argumentos, nos criterios subjacentes a esta avaliação e na forma como qualificamos 

as conclusões, varia em função do campo ou não (BOAVIDA, 2005, p. 64). 

 Na tentativa de responder tal questionamento, Toulmin debruça-se na avaliação das 

fases gerais de um argumento. Segundo o autor, como primeira fase importa-se colocar o 

problema para em seguida (segunda fase) admitir todas as possiveis soluções. Em uma 

terceira fase está o confronto de todas as soluções potenciais. Desse confronto origina-se 

diversam situaçõaes como a descoberta de uma solução particular que se impõe. O 

afastamento de sugestões inicialmente consideradas como possibilidades, a classificação das 

soluções possíveis segundo a sua adequação e credibilidade relativas ou a escolha da 

conclusão mais provável, a introdução de “nuances” que matizam a conclusão quando há uma 

ausência de certeza (BOAVIDA, 2005). 

 Toulmin aponta dois itens que orquestram a utilização de um argumento a força e o 

critério. Por força compreendeu as “consequencias práticas do seu uso” (TOULMIN, 1993, p. 

36). A força nos mostra o envolvimento do locutar naquilo que pronuncia enquanto que os 

critétios dependerá do dominio considerado: 

Assim, pode-se afirmar que a força de uma conclusão é idêntica seja qual for o 

campo visado. Contrariamente, os critérios de possibilidade ou de impossibilidade e 

as normas através das quais julgamos estas modalidades não são invariantes. 

Dependem, antes, do campo de argumentação em que nos situamos. (BOAVIDA, 

2005, p. 66). 

 Portanto, podemos perceber qua a noção de campo de argumentação nos permite  

enxergar que o processo de argumentação é o mesmo idenpendente do campo considerado, 

porém, os criterios de avaliação serão próprios de cada campo. Assim, nenhum arguemntação 

será possivel se não a situarmos em um campo particular cujos saberes e normas especificos 

permitiram avaliá-lo. 

3.3.1 O modelo de analise da microestrutura de uma arguemento segundo Toulmin 

 Uma contribuição do trabalho de Toulmin é a elaboração de um modelo da 

microestrutura de um argumentos que se aplica em qualquer campo de argumentação. 

Segundo o autor, ao emitir uma afirmação estamos nos expondo a uma contestação e para 

defendê-la nos apoiamos nos dados (D) que justificam o enunciado do original, ou seja, “os 
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fatos aos quais recorremos para fundamentar nossa conclusão” (NUNES e ALMOULOUD, 

2013, p. 489). Segundo Boavida (2005, p. 70) “os dados de uma argumentação são, assim, 

uma criação factual em que a conclusão se pode enraizar e não necessariamente empirico. 

Consideram-se dados as afirmações que não são postas em causa”. 

 Diante do dado (D) utilizado para ancorar a argumentação pode-se questionar se são 

suficientes para apoiar a conclusão. Nesse caso, há a necessidade de apresentar proposições de 

um tipo diferente, tais proposições “ funcionam como pontes sobre os quais se pode dar o 

passo inferencial” (BOAVIDA, 2005, p.71). Tais proposições são denominadas por Toulmin 

como garantias (G). Nas aulas de Matemática, as garantias seriam, por exempolo, as fórmulas 

e algoritmos utilzadas. 

 As noções de dados (D), garantia (G) e conclusão (C) compões para Toulmin o 

esqueleto de análise de argumentos: 

 

 

                                              D                                  então C 

 

                                                       

                  

        Visto que 

            G 

                                                                    

 Nesse esqueleto os dados estão ligados à conclusão, com uma garantia que autorize 

essa passagem. Tais noções estão presentes em qualquer arguementação, entretanto, há 

ocasiões qie esses não são suficientes para analisar um discurso arguementativo, pois nem 

sempre a garantia e os dados são suficientes para inferir a conclusão com a mesma força. 

 No modelos, Toulmin introduz então os indicadores de força que são os qualificadores 

modais (Q) e as condições de excepção ou refutação (R). Os qualificadores modais (Q) 

indicam a força da garantia e podem se apresentar na forma de possibilidade ou 

impossibilidade. As condições de refutação (R) apontam em quais as situações em que as 

garantias não se aplicam. “Enquanto que o qualificador indica a força que a garantia condece 

à passagem dos dados à conclusão, as condições de refutação assinalam as circunstancias em 

que seriam necessário anular a autoridade da garantia” (BOAVIDA, 2005, p. 72). 

Figura 1: Representação do esqueleto de análise de argumentos, segundo Toulmin 

Fonte: Boavida 2005 



 

76 
 

 Em outros momentos pode ocorrer a necessidade de ancorar a garantia com elementos 

justificativos que a apoem, tais elementos é denomidado por Toulmin como fundamento (F). 

O fundamento (F) fortalece a garantia não permitindo que seja questionada a sua autoridade. “ 

O fundamento diferencia-se das garantias na medida em que os enunciados destas são 

hipoteticos, semelhantes a pontes/passagens, enquanto que o seu fundamento pode expimir-se 

sob forma de enunciados factuais, categóricos (BOAVIDA, 2005, p. 73)”: 

 

Figura 2 Modelo de Toulmin Completo 

Fonte: Boavida, 2005. 

 

 

 Como exposto anteriormente, os dados, a garantias e a conclusão aparecem em 

qualquer argumentação, as demais noções podem ,ou não, aparecer. Tal modelo expressa um 

modo últil de mostrar como ocorre a articulação dos elementos essenciais de uma 

argumentação bem como se insere as arguementações secundarias em uma principal. 

3.3.2 Os tipos de argumentos segundo Toulmin 

 Como exposto anterirmente mesmo que os argumentos apontem diferenças de acordo 

com o campo de argumentação, esses apresentam, segundo Toulmin, fases semelhantes em 

seus desenvolvimento. Destacaremos os aqui os argumentos substanciais e os análiticos. Ao 

primeiro tipo aponta como caracteristica a procura por estabelecer as conclusões apelando 

para o contexto em que aparecem, já os analiticos estabelece suas conclusões usando os 

principios universais. 

 Nos argumentos analíticos é transportada para a conclusão o que o fundamento já 

incluiu na garantia, assim esse tipo de argumetno caracteriza-se por uma tautologia, ou seja, 

ocorre uma repetição na conclusão das ideias já apresentadas no fundamento. Mais tarde, 

Toulmim passou a designar tais argumentos por teóricos, a essÊncia continua a mesma a 
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mudança está apenas na nomenclatura.Tais argumentos representam a lógica formal, ou seja, 

compativel com as ideias de Platão baseados nas verdades universais e independente do 

contexto. Portanto: 

Um argumento analitico, ou teorico, é aquele cuja proposição já está, de alguma 

forma, abrangida pelas razões; dito de outra maneira, é argumento cuja proposição 

envolve informes que se acham presentes, explicita ou implicitamente, nas razões 

que a fundamentam.( HEGENBERG E HEGENBERG, 2009, p. 188).  

 Nos argumentos substanciais o fundamento não contém informações transmitidas na 

conclusão. Mais tarde, tais argumentos passaram a ser chamados de práticos pois se 

aproximam das ideias de Aristóteles, pois põe no lugar das verdades universais as afirmações 

baseadas na probabiliadde e são avaliadas em termos substancias levando em consideração o 

contexto em que se apresenta. São argumentos, segundo Toulmin, utilizados na prática. 

 Para Toulmin o objetivo de uma argumentação é estabelecer conclusões ligando as 

informações mais seguras dentre um universo não inteiramente certo. Dessa forma, se torna 

difícil que um argumetno prático seja de natureza analitica. Portanto, Toulmin se interessa 

pelos argumentos do tipo substanciais. 

 Segundo Velasco (2009, p. 285), “Os argumentos substanciais são comumentes usados 

na prática. Todavia, por baser-se no argumento-modelo(analitico) da Matemática (elegante e 

sedutor), a tradição lógica priorizou os argumentos analiticos, não percebendo o caráter 

excepcional dos mesmos”. Vale ressaltar que tal diferenciação apontada acima não 

corresponde a divisão de argumento válido ou outro, pois: 

Um argumento em qualquer campo que seja pode ser expresso de um modo 

formalmente válido, desde que a garantia seja explicitamente formulada e autorize 

precisamente o tipo de inferencia em questão; isto explica como os cálculos 

matemáticos podem ser formalmente válidos, mesmo quando os dados a partir dos 

quais se argumenta reúnam observações passadas e presentes, e a conclusão a que se 

chega no argumento seja uma previsão do futuro. Po outro lado, um argumento pode 

ser analitico e ainda ser expresso de um modo formalmente válido; é o caso, por 

exemplo, de um argumento analitico que cita o apoio da garantia em lugar da 

própria garantia. ( TOULMIN, 2006,p. 194) 

3.4 PENSANDO NA ARGUMENTAÇÃO EM MATEMÁTICA 

 A sociedade contemporanea nos coloca desde muito cedo na missão de argumentar e 

persuadir para convencer. Tal observação nos coloca a importância de se aprender a 

argumentar de forma clara, objetiva e consistente.  

 Duval (1993) nos coloca que pensar em argumentação em Matemática é algo 

relativamente recente, isto porque, foi necessario se livrar da paradoxal proibição imposta na 

década de 1970. Entretanto para o autor pensar em argumentação em Matemática parece ser 
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um caminho natural e após passar por tal proibição a liguagem se tornou uma questão da 

atividade e da aprendizagem Matemática. Segundo Duval (1993, p. 37) isso ocorreu pois “não 

poderia a demonstração funcionar como evidência para a maioria dos estudantes”. 

 Segundo Boavida (2005) uma das áreas que se observa uma influência significatica do 

pensamento de Toulmim é a da Educação Matemática. Isso porque os argumetntos sobre os 

quais são ancorados as asserções podem, em algum momento, alcançar elevados padrões, 

além disso, o rigor e os critérios matemáticos devem permitir que tais argumentos sejam 

validados. Vale ressaltar que os argumentos são produzidos pelo aluno porém, são mediados 

pelo professor para que os objetivos sejam alcançados. 

 Explorando o modelo de análise da microestrutura de um argumento, Krummheur 

(1998) busca analisar a “gênese social da argumentação”. O Autor aponta para um aspecto da 

natureza da atividade argumentativa que é a interação, chamando esse processo de 

argumentação coletiva. Para o autor o conjunto de asserções que alcança o consenso é 

modelado via superação de cada controversia que surge na atividade argumentativa. Portanto, 

para que ocorra esssa reconstituição é necessário um processo de interação, tal processo é 

“parte vital da natureza da aprendizagem” (KRUMMHEUR, 1998, p. 332). Krummheur 

portanto, analisou episódios ocorridos nessa argumentação coletiva. 

  Suas observações permitiram destacar que a utilização do modelo de Toulmin requer 

uma analise muito fina do discurso. Em sua análise limitou o conceito de argumetação à 

apenas as interações que ocorreram na explicação intencional do raciocinio utilizado na 

resolução de problemas. Pode então concluir, após explorar a analise da microestrututa de um 

argumento desenvolvido por Toulmin, que geralmente os argumentos utilizados pelos alunos 

na aula de Matemática são do tipo substancial, pois se relacionam mais com a necessidade de 

convencer do que com a necessidade lógica das conclusões. Entretanto, observou que para 

que os dados, as garantias e o fundamento aparecessem na atividade argumentatica coletiva, 

foi necessária a intervenção do professor.  

 Pedemonte (2002) também utilizou como instrumento metodologico os estudos de 

Toulmin para comparar, do ponto de vista didático e cognitivo, as relações entre argumentção 

e demonstração na Apendizagem Matemática. Ilustra em seu estudo o uso do modelo de 

analise da microestrutura de um argumento desenvolvido por Toulmin no processo de análise 

das resoluções de um problema aberto. Em sua pesquisa, os alunos trabalharam em grupo 

usando o software Cabri- Geometrico. Para a analise selecionou as afirmações produzidas 
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pelos estudantes e reconsttuiu utilizando as etapas do modelo.  Em seu estudo pode concluir a 

existência de continuidade entre as atividades de argumentação e demonstração, considerando 

até a argumentação como um caso particular da demonstração. 

 Segundo Boavida ( 2005, p. 86): 

Na aula de Matemáatica, a argumentação quando se reveste da forma oral, é uma 

troca discursiva entre os participantes com o objetivo de convencer outros de certas 

ideias ou modos de pensamento. É assim, um empreendimento coletivo. É também 

dialética, no sentido em que não conduz necessariamente a conclusões verdadeiras 

mas parte de principios que são verdadeiros para quem argumenta. 

 Assim podemos observar que se o sucesso da argumentação depende de acordos sobre 

os quais partem os dados e aos elementos justificativos apresentados para que se possa apoiar 

a conclusão a noção do auditório universal apresentado por Perelman nos parece ser um 

elemento importante na atividade argumentativa. Isso por que, se a arguemtnação nos leva a 

ideia de conversar e essa por sua vez remete a levar alguem a aderir algo fazendo apelo à 

razão (BOAVIDA, 2005). 

3.4.1 Ensinar Matemática numa cultura de argumentação 

 A medida que o aluno conjectura e defende soluções para um problema está 

envolvendo-se com a utilização e investigação das “regras do discurso”. Quando  asserções 

aparecem nesse discurso da sala de aula e fazem sentido é necessário que exista uma abertura 

para que se possa ser questionado (LAMPERT, 2001). Tais ideias vão de encontro com as 

ideias de Toulmin quando esse afirma que qualquer que seja a natureza de uma asserção essa 

pode ser questionada: 

Encorajar os alunos a pôr em cima da mesa mais do uma asserção para ser discutida, 

é i,a estratergia para lhes proporcionar uma oportunidade de praticar argumentação 

matemática e para estudarem o que funciona nesta argumetnação como evidencia 

convincente. Durante o desenvolvimento e avaliação de argumentos a favor ou 

contra uma asserção, as ideias e processos do dominio são ensinados e estudados, ao 

mesmo tempo que são ensinadas e estudadas as regras do discurso (Lampert, 2001, 

p. 438). 

 Para que os alunos aprendam tais regras é necessário que se crie condições para que se 

tornem possível, a escolha de estratérgias para que sejam criadas essas condições é papel do 

professor. Krummheuer (1995) já apontava para a importância do professor para o 

desenvolvimento de uma atividade argumetnativa, pois é devido a sua intervenção que surgem 

os dados, garantias e fundamentos. Corroborando com as ideias mencioandas, Boavida (2005, 

p. 81) afirma: 

Com efeito, nem sempre as explicações ou justificações apresentadas pelos alunos 

na aula de Matemática contêm todas as informações que permitem compreende-las 
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ou que são importantes para a sua compreensão. Frequentemente, há aspectos 

implicitos nas suas contribuições que o professor consegue descortinar, mas que 

outros alunos poderão não ser capazes de o fazer. 

 Quando falamos em desenvolver uma cultura de argumentação na sala de aula de 

Matemática, estamos trazendo mais um ponto do trabalho do professor. Construir uma cultura 

de sala de aula está relacionado com “o trabalho de ensinar a como aprender a partir do tipo 

de ensino que vai acontecer” (LAMPERT, 2001, p.51). Dessa forma, o professor deve 

estabelecer e manter normas de ação e interação, essas que irão guiar o seu ensino e o estudo 

dos alunos. 

 Boavida (2005) afirma que através da expressão construindo uma cultura de 

argumentação está o destaque para o envolvimento dos alunos em atividades de argumentação 

matemática que por sua vez requer a negociação de normas de ação de interação que 

favoreçam e não boicotem a construção e o desenvolvimento de uma comunidade de discurso. 

A autora se baseia no estudo de Sherin (2002) para compreender a expressão comunidade de 

discurso como aquela composta por ambientes de sala de aula em que os alunos se envolvem 

nas atividades de apresentação e defesa de suas ideias através da argumentação, reagem e 

comentam as contribuições dos seus colegas e em que a turma trabalha com o objetivo de 

chegar a consensos sobre o significado de ideias matemáticas importantes. Quando a 

comunição nestes ambientes diz respeito à Matemática, passa-se denominar por “comunidade 

de discurso matemático”. Portanto: 

O discurso desejavel numa aula com uma cultura de argumentação envolve a 

apresentação, pelos alunos, de argumentos em defesa das suas ideias, a análise 

critica de contribuições dos colegas, a discussão da legitimidade matematica de 

cadeias de raciocinio, a expressão de desacordos quando existem e sua resolução, a 

fundamentação de posições com argumentos de carater matemático, a avaliação se é, 

ou não, apropriado usar determinado raciocinio na resolução de um problemas, a 

formulação de conjecturas e a avaliação da plausibilidade e/ou validade destas 

conjecturas (BOAVIDA, 2005, p. 96-97). 

 Boavida (2005) aponta aspectos considerados favoráveis para argumentação. 

Primeiramente mostra que a atividade argumentativa só poderá ser desenvolvida em um 

ambiente onde todos possuem voz ativa e onde o papel de avaliador não seja apenas do 

professor. Para designar esse aspecto traz a metafora da participação onde  a aprendizagem da 

Matemática é vista como “um processo, cada vez mais competente, de participação em 

práticas matemáticas que se desenvolveram ao longo do século e que são parte integrante do 

patrimonio cultural da humanidade” (BOAVIDA, 2005, p. 97). Assim, o professor deve 

permitir e estimular a participação ativa dos alunos nos movimentos de indagar e avaliar, 

encorajando-o sempre.  
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 Outro aspecto que a autora destaca é o de aproximar o discurso matemático 

desenvolvido nas aulas com o discurso da comuniadde matemática criando condições para 

que isso posssa ocorrer. Para isso, o professor deve manter uma perspectiva clara dos 

objetivos educacionais que pretende alcançar, isso torna necessário que  o professor não só 

tenha um profundo conhecimento dos conteúdos que pretende ensinar, mas também, tenha um 

conhecimento pedagógico que o permita selecionar a atividade que melhor o fará atingir seus 

objetivos educacionais. 

 Além do dito acima, outro aspecto deve ser considerado como parte da aprendizagem 

quando buscamos tornar nossa sala de aula em um ambiente de cultura da argumetação. Esse 

aspecto são as normas reguladoras da atividade matemática. Quando a sala de aula se torna 

uma comunidade do discurso os alunos também devem aprender as normas de falar e ouvir, a 

julgar a adequação das explicações e soluções matemáticas e o desenvolvimento do respeito 

mutuos  (FORMAN, 2003). 

 Corroborando com as mesmas ideias  Yackel e Cobb (1996) defendem a exitência de 

dois conceitos as normas sociais e as normas sociomatematicas. As normas sociais são 

aquelas que regulam as interações sociais entre professor e aluno e são estabelecidas de 

acordo com a atividade que será desenvolvida em sala de aula: 

Culturas de sala de aula caracterizadas pela argumentação são, em geral, reguladas e 

sustentadas por normas que valorizam a explicação e justificação, as tentativas de 

encontrar sentido em ideias apresentadas por outros, a indicação de acordo ou 

desacordo e a discussão de alternativas relativas a interpretação e solução. ( 

BOAVIDA, 2005, p. 102) 

 Nesse conceito outro aspecto da argumentação deve ser levada em consideração  a 

negociação. A negociação dessas normas sociais pode ocorrer no âmbito do ensino e 

aprendizagem de qualquer conteúdo sempre que o professor julgar necessário, isto porque 

“normas deste tipo são normas sociais da sala de aula em geral que se aplicam a qualquer 

matéria e não são específicas da Matemática” (YACKEL E COBB, 1996, p. 460). 

 Diferentemente, as normas sociomatemáticas focam-se “em aspectos normativos de 

discussões matemáticas específicos da actividade matemática dos alunos” (YACKEL E 

COBB, 1996, p. 461). Assim, essas regras dizer respeito ao que se considera um justificação e 

explicação matemáticamente aceitável. Assim: 

A compreensão de que se espera que os alunos expliquem as suas soluções e os seus 

modos de pensamento é uma norma social, enquanto a compreensão do que é 

considerado como uma  explicação matemática aceitável é uma norma 

sociomatemática. Do mesmo modo, a compreensão de que quando se discute um 

problema os alunos devem apresentar soluções diferentes das já apresentadas é uma 
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norma social, enquanto que a compreensão do que é considerado a diferença 

matemática é uma norma sociomatemática (YACKEL E COBB, 1996, p. 461). 

 Nas normas sociomatemáticas  são estabelecidos os processos de diferença matemática 

e sofisticação matemática. Yackel e Cobb (1996) utilizam o termo diferença matemática para 

ilustar o processo que busca modos diferentes para a solução de um mesmo problemas.Tal 

processo elucida como as normas sociomatemáticas são interamente constituidas em sala de 

aula. No processo de fazer diferente ocorre uma negociação pelo professor e aluno. Segundo 

os autores esse processo suporta uma atividade cognitiva de alto nivel, pois exige que o aluno 

compare suas soluções e avalie as semelhanças e diferenças tornando a solução um objeto de 

sua própria reflexão. 

 O processo  matematicamente sofisticado, nos remete a ideia de uma solução eficaz. 

No estudo de Yackel e Cobb (1996) pode-se observar que tal processo é menos utilizado em 

sala de aula quando comparado ao processo de diferença matemática. Isso pode ser explicado 

pelo fato do professor representar a disciplina Matemática em sala de aula, , para os alunos as 

reações deste podem ser “interpretados como indicadores implicitos do que é valorizado 

matemáticamente” (YACKEL E COBB, 1996, p. 465). Quando isto ocorre “os alunos 

inferirem quais os aspectos da sua actividade matemática que o professor valoriza. No 

processo, o professor elabora a sua própria visão interpretativa face à Matemática e induz os 

alunos nessa visão.” (YACKEL E COBB, 1996, p. 465).  Além disto, pode ocorrer que o 

aluno acorde com a solução apresentada por um colega utilizando como criterio as ideias do 

“bom aluno” da sala (BOAVIDA, 2005). 

 Segundo Boavida (2005, p. 104) “a aprendizagem de ambos os tipos de normas  é 

tanto mais importante quando se constata que os alunos não chegam à escola compreendendo 

quais são os meios de argumentação considerados aceitáveis pela comunidade matemática.” 

Quando o aluno não compreende quais são essas normas, ele usa critérios de aceitabilidade 

ancorados nos pontos descritos anteriormente e não no seu raciocíonio matemático.  

 Compreender as normas que regem o ambiente de sala de aula facilitará o processo de 

argumentação. O professor, agora, surge como peça importante para que o processo de 

argumentação envolva discussões genuínas matemáticas, orquestrando-as para que todos 

estejam envolvidos na análise e defesa das ideias. Neste processo um movimento importante 

do professor é o redizer as contribuições dos alunos, este pode assumir os formatos de 

repetição, expansão, parafrasear, remodelar, traduzir ou reformular (BOAVIDA, 2005). 
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Embora este movimento possa ser realizado por alunos, é mais comum que seja feito pelo 

professor: 

No processo de redizer as contribuições dos alunos, o professor, embora sem alterar 

o significado do que é dito, pode acrescentar ou substituir certas palavres por outras 

de modo a introduzir mudanças, sutis mas substantivas, que permitam abrir caminho 

para as ideias matemáticas que pretende ensinar (BOAVIDA, 2005, p.106). 

 Ao analisar o trabalho de diversos autores, Boavida ( 2005, p. 107) indica como razões 

e objetivos para se recorrer a tal movimento: 

(a) Dar poder a voz hesitante; (b) clarificar as ideias; (c) introduzir novos 

termos em ideias familiares; (d) dirigir a discussão num sentido novo e 

potencialmente produtivo; (e) ajudar os alunos a explicar o seu raciocionio; (f) 

articular informação pressuposta; (g) criar alinhamentos e oposições num 

argumento; (h)  tornar não ambígua terminologia; (i) dar poder e autoridade a 

ma aluno com uma voz relativamente fraca; (j) tornar visivel uma sequencia de 

resposta de modo a obter um encadeamento de modos alternativos de resolver a 

mesma tarefa. 

 Este ponto é importante pois não basta pedir aos alunos que discutam um problema 

matemático para que estes  se envolverem de forma produtiva, bem como,  participar de uma 

discussão não significa que necessariamente o aluno irá aprender. Iniciar uma verdadeira troca 

de ideias no decorrer de uma atividade argumentativa é uma tarefa exigente e intrincada e 

compete ao professor assumir o papel de coordenador da discussão. “Cabe ao professor 

preparar o momento de discussão, aproveitando o melhor possível o trabalho realizado pelos 

alunos e o tempo de aula disponível” (QUARESMA E PONTE, 2013, p. 386). 

 Ao orquestrar uma discussão coletiva cabe ao professor fazer com que todos 

participem ativamente desta atividade. Para que isto ocorra, ele pode realizar vários 

movimentos escolhidos a partir das necessidades que surgem no decorrer na aula. Torna-se 

importante  “o professor sentir o tom do discurso e usar esta sensibilidade para decidir como 

deve lidar com as interações que ocorrem” (BOAVIDA, 2005, p. 118).  Sendo assim, Boavida 

elaborou um esquema (figura 3) a partir de exemplos de movimentos realizados pelos 

professores no decorrer de uma argumentação coletiva indicados por Lampert que permite 

destacar algumas das escolhas: 

Figura 3 Esquema elaborado por Boavida (2005) a partir de exemplos de movimentos do professor numa 

discussão coletiva 

Fonte: Boavida (2005) 
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 Sendo assim, o trabalho do professor, quando este envolve a sua turma em um 

processo de argumentação, inclui elementos como: 

a) decidir a quem dar a palavra entre os alunos que estão e não estão a requerer 

atenção, b) ensinar alunos particulares e, ao mesmo tempo, envolver a turma como 

um todo em atividade matemática com valor, c) manter a discussão na trajetória e, 

simultaneamente, permitir a apresentação de contribuições espontaneas consideradas 

relevantes pelos alunos, d) criar representações visuais das ideias em discussão 

como um registro comum do caminho percorrido pela turma e um referente para a 

discussão e e) monitorizar o andamento da discussão tendo em atenção o horário da 

aula (BOAvida, 2005,p. 114). 

 Podemos, então, perceber que o  professor enfrenta um grande desafio em seu trabalho 

docente que é o de transformar a sua aula de Matemática em uma “comunidade que cuida” 

que pode ser descrita como “aquela em que os alunos desejam ser bons ouvintes e onde a 

confiança, o respeito e ajuda mútuos estão presentes” (BOAVIDA, 2005.p. 116). 

 Neste âmbito, o professor deverá lidar com as mais diversas situações, como os 

desacordos de ideias apresentadas, o desconforto de alguns alunos em ter a sua ideia 

questionada, o fato de alguns alunos ao falarem dos “erros” do colega o colocarem em um 

cenário embaraçoso e vunerável e, com as situações que podem conduzir as discussões em 

direções totalmente inesperadas. Para conduzir toda essa “comunidade que cuida” é relevante 

que o professor aprenda “a ver os seus alunos não apenas como fontes de difuculdades para o 

seu trabalho, mas também como recursos para lidar com essas dificuldades” (BOAVIDA, 

2005, p. 124). 

 Encerrando, retomamos alguns pontos que julgamos necessários na atividade de 

argumentação matemática. Primeramente, devemos ter clareza do que significa argumentar 

em nosso trabalho. Nós nos ancoramos nas ideias defendidas por Pedemonte (2002) e 

Boavida (2005) quando afirmam que argumentar está relacionado com a ideia de convencer. 

Nesse cenário trazemos a importância do conceito de auditório universal. Tal relevância se 
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justifica na necessidade própria do campo de argumentação matemática, em aproximar o 

discurso desenvolvido no momento da atividade com o discurso matemático.  

 Essa necessidade deve permear em todo o desenrolar da atividade de argumentação 

matemática. Uma estratérgia que o professor pode utilizar para atingir essa aproximação é o 

redizer as contribuições dos alunos. Este pode assumir formatos de repetição, expansão, 

parafrasear, remodelar, traduzir ou reformular (BOAVIDA, 2005). 

 Nosso referencial teórico baseia-se nas ideias discutidas neste capítulo, em especial as 

ideias de Boavida (2005). 

 No próximo capitulo apresentamos nossas estratrégias metodológicas. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E OPÇÕES METODOLÓGICAS 

Este capítulo foi constituído com objetivo de delimitar a nossa pesquisa, de forma a 

retomar nossa questão norteadora, objetivos, apresentar os sujeitos e os instrumentos da 

coleta dos dados. Buscamos inicialmente elencar o que se entende por pesquisa e pesquisa 

qualitativa. Em seguida apresentamos o contexto do estudo, e por fim os instrumentos 

metodológicos.  

4.1 DELIMITANDO A PESQUISA 

Ander-Egg (1978, p. 28) define pesquisa como “um procedimento reflexivo 

sistemático, controlado e critico que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, 

em qualquer campo do conhecimento”.  

O contexto histórico das pesquisas acadêmicas revela uma forte tendência em resumir 

tal tarefa no coletar dados, aplicar questionários, seguir métodos estatísticos, realizar 

estimativas, para assim concluir alguns resultados. Tal perspectiva assemelha-se com as linhas 

de pesquisa quantitativa cuja característica é “lidar com um grande número de indivíduos, 

recorrendo aos métodos estatísticos para a análise de dados coletados de maneiras diversas, 

inclusive entrevistas” (D’ AMBRÓSIO E D’ AMBRÓSIO, 2006, p. 77). Segundo D’ 

Ambrósio e D’ Ambrósio (2006), era por essa ótica que até recentemente a pesquisa era 

compreendida, principalmente na Educação Matemática. 

Entretanto, recentemente o cenário da pesquisa em educação vem sendo marcado por 

modificações, passando a pesquisa qualitativa a ser vista como mais adequada, tendo como 

foco aspectos subjetivos dos problemas analisados (D’Ambrosio e D’Ambrósio, 2006). 

Segundo Costa (2011, p. 60), seguindo por essa linha a pesquisa passa por “outros aspectos 

por se tratar de um processo que assume formas variadas e que pode ser conduzida em 

contextos diversos, cuja ênfase está na compreensão dos comportamentos e na 

complexidade das relações, a partir da perspectiva dos sujeitos envolvidos”. 

Portanto, pesquisa qualitativa “tem como foco entender e interpretar dados e discurso, 

mesmo quando envolve grupos de participantes” (D’Ambrósio e D’Ambrósio, 2006, p. 78).  

Nossa pesquisa está caracterizada como qualitativa. Para Stake (2011, p. 21):  

Cada uma das divisões da ciência também possui um lado qualitativo em que a 

experiência pessoal, a intuição e o ceticismo trabalham juntos para ajudar a 
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aperfeiçoar as teorias e os experimentos. Qualitativa significa que seu raciocínio se 

baseia principalmente na percepção e na compreensão humana (STAKE, 2011, p. 

21). 

 Ainda para o autor, a pesquisa qualitativa apresenta seis características especiais, das 

quais citadas quatro. A primeira delas é o caráter interpretativo. O pesquisador fixa-se nos 

significados das relações humanas a partir de diferentes pontos de vista respeitando a intuição 

do pesquisador, deixando-o confortável para multiplicidade de significados, além de 

reconhecer que os frutos da pesquisa são frutos da interação entre pesquisador e sujeito. 

Pesquisa qualitativa de caráter interpretativo é o caso de nossa pesquisa. 

Como segunda característica, o autor aponta o caráter experiencial da pesquisa 

qualitativa, no sentido de que são empíricas direcionais, mas naturalística, e coloca em 

evidência o sentimento dos participantes de modo que o leitor sinta-se participante indireto da 

pesquisa.  

A terceira característica é a pesquisa qualitativa de caráter situacional, pois enfoca em 

atividades de contexto único. Devido a isso, é necessário situar o local onde a pesquisa é 

desenvolvida, pois cada contexto possui suas próprias especificidades.  

 A quarta característica apontada por Stake (2001) é de caráter personalístico. Dessa 

maneira “é empático e trabalha para compreender as percepções individuais. Busca mais a 

singularidade do que a semelhança e honra a diversidade” (STAKE, 2011, p. 25). Além disso, 

o pesquisador deve ser ético, sem influências externas. A pesquisa quando bem conduzida 

provavelmente acarretará em uma boa triangulação e em bons resultados. 

 Os pesquisadores qualitativos possuem uma variedade de opções metodológicas e 

tendem mais para uma ou outra, de acordo com a sua finalidade. Stake (2011, p. 26) aponta 

que essas escolhas vão de acordo com: 

A finalidade de gerar conhecimento ou auxiliar no desenvolvimento da prática e da 

politica; com a finalidade de representar casos comuns ou maximizar a compreensão 

de casos únicos; com a finalidade de defender um ponto de vista seu ou de outrem; 

com a finalidade de destacar a visão mais lógica ou mostrar múltiplas realidades; 

com a finalidade de trabalhar com a generalização ou com a particularização; com a 

finalidade de interromper o trabalho e depois de suas descobertas ou continuar a 

promover melhorias. 

 

Corroborando com as ideias acima, Bogdan e Biklen (1994) apontam que a 

pesquisa qual i tat iva  apresenta ,  acima de  tudo ,  um caráter  descri t ivo ,  pois  é  

ancorada em palavras  e  imagens,  di ferentemente do  que ocorre  com a 
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pesquisa quant i tat iva,  pois  buscando no aspecto quant i tat ivo foca -se  

especialmente em números.   

Dentre as  modal idades de pesquisa qual i tat iva,  o  nosso estudo se  

enquadra em estudo de caso .  Segundo Bogdan e Biklen  (1994,  p .  8 9),  

“estudo de  caso é  quando o pesquisador escolhe um contexto e vai  fazer  

observações aprofundadas a respei to  deste” .  Julgamos assim,  pois nossa 

pesquisa será desenvolvida com uma turma do sét imo ano de uma escola  

es tadual  na cidade de Campina Grande,  Paraíba,  com uma proposta didát ica  

explorando a calculadora na resolução de problemas.  Além disso,  “os estudos 

de caso são simplistas, pois observam apenas uma ou poucas salas de aula, mas podem 

analisar com mais cuidado a ênfase nos testes e a instrução” (STAKE, 2011, p. 37).  

Na tentat iva de melhor expl ici tar  opções e es t ratégias  metodológicas  

ut i l izadas em nosso estudo,  dedicamos a seção seguinte  ao retorno de  

elementos importantes ,  como motivação e objet ivos.  

4.2 O CONTEXTO DO ESTUDO 

 Nossa pesquisa de mestrado surgiu com a inquietação em explorar a calculadora no 

ambiente da sala de aula de Matemática, tendo em vista que esta ferramenta tecnológica 

pouco é utilizada para tal finalidade e, quando isto ocorre alunos e professores pouco 

enxergam suas potencialidades. Além disso, ao ingressar no Ensino Superior, a calculadora é 

praticamente posta como obrigatória em disciplinas que envolvem cálculo, ocorrendo, 

portanto, uma contradição com toda nossa trajetória estudantil. O estudante agora vê a 

necessidade de aprender sozinho as funcionalidades de tal ferramenta.  

Posteriormente, em estudos e participações em eventos científicos, percebemos que o 

tempo ganho ao utilizar calculadora para cálculos longos e enfadonhos poderia ser utilizado 

para o desenvolvimento da argumentação nas aulas de Matemática.  

 Diante de tal problemática, formou-se a equipe Calculadoras e Argumentação 

Matemática no núcleo Universidade Estadual da Paraíba-UEPB do Projeto OBEDUC, 

interinstitucional, juntamente com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul- UFMS e 

Universidade Federal de Alagoas- UFAL. A equipe, sob orientação da professora Bibi Lins, é 

composta por um mestrando, dois professores do ensino básico de escolas públicas e dois 

graduandos do Curso de Licenciatura Plena em Matemática da UEPB. Passamos a nos reunir 
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semanalmente, em estudos abordando a nossa temática, para assim, posteriormente, 

embasados em nossos estudos e discussões desenvolvermos nossa proposta didática. Cada 

membro da equipe possui seu projeto de pesquisa individual. 

 Desta maneira este estudo está inserido nessa pesquisa maior e possui como questão 

norteadora: 

 Como o uso da calculadora contribui para uma cultura de argumentação utilizada 

pelos alunos nas aulas de Matemática? 

 Como base nessa questão, o objetivo geral desse trabalho é analisar os argumentos 

utilizados pelos alunos na resolução das problemas matemáticos quando utilizam a 

calculadora.  

4.3 UNIVERSO DA PESQUISA E SUJEITOS 

 Esta pesquisa de mestrado foi iniciada em 2013 quando nosso projeto inicial sofreu 

modificações após ingressar no Projeto OBEDUC. Os primeiros meses de Projeto foram 

destinados para estruturação da pesquisa e seleção dos demais participantes da equipe. 

Ficamos encarregados  da seleção dos professores e a professora Bibi Lins a dos graduandos. 

Passada essa fase, iniciou-se os encontros semanais destinados a estudos e discussões 

referentes às temáticas calculadoras e argumentação. O primeiro ano do Projeto foi destinado 

para a fase de estudos. Julgamos necessária essa fase para um bom embasamento teórico para 

a nossa futura proposta didática. Portanto, esse momento correspondeu à nossa revisão 

bibliográfica acerca da exploração didática da calculadora, como também sobre a teoria da 

argumentação. Foi nesse momento que elaboramos os questionários a serem aplicados com a 

direção, professores e alunos da Escola. 

 Finalizada essa fase de estudos, em julho de 2014 visitamos a Escola, convidando-a a 

participar de nossa pesquisa. A presente pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola 

estadual, localizada no Bairro Bodocongó, na cidade de Campina Grande, Estado da Paraíba, 

envolvendo alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental. A Escola atende aos níveis 

Fundamental II e Médio. 

Atualmente, os profissionais e alunos da Escola contam com 16 salas de aula, um 

auditório, uma quadra de esportes, uma biblioteca, um laboratório de Ciências, cantina, 

dispensa, refeitório, um almoxarifado, um arquivo, um laboratório de informática, uma sala de 
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vídeo, uma sala de AEE, uma sala de Rádio Escola, uma sala de dança, uma sala de judô, 

entre outros. A Escola conta com cinco professores de Matemática. 

A escolha por realizar o estudo nesta Escola se justifica no fato de uma das professoras 

participantes de nossa equipe lecionar nela turmas do Ensino Fundamental e Médio. 

Os sujeitos dessa pesquisa foram alunos do sétimo ano A do Ensino Fundamental. A 

Escola conta com quatro sétimos anos, sendo dois no turno da manhã, A e B, e dois no turno 

da tarde, C e D. Como critério para a escolha da turma utilizamos a que possuía o maior 

número de alunos matriculados, sendo assim a turma A, onde estão matriculados 28 alunos. 

Entretanto, nos dias da coleta dos dados não estavam todos os alunos presentes, participando 

apenas 19 destes alunos. O professor da turma foi convidado a estar presente no decorrer da 

aplicação das atividades, entretanto o mesmo não participou. 

4.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 O processo de levantamento dos dados ocorreu em julho de 2015 com a aplicação da 

Redação e da Proposta Didática. 

4.4.1 Redação  

Fizemos uso desta estratégia metodológica, Redação, com o objetivo de 

conhecermos as concepções dos alunos acerca do uso da calculadora. Diante disto foi 

solicitado aos alunos que produzissem uma redação com o tema A Calculadora onde 

deveriam expor suas opiniões sobre a mesma, elecando suas experiências.  

  Foi imprescindível adquirir esse conhecimento para a nossa pesquisa, pois segundo 

Perelman e Oldbrechts-Tyteca (2005), o conhecimento prévio do auditório é uma condição 

prévia de qualquer argumentação. Logo, se a sala de aula será o nosso auditório, teremos 

então de adquirir tal conhecimento e para isso recorreremos ao questionário. 

4.4.2 Observação  

A observação foi realizada durante a aplicação das atividades da proposta didática. 

Segundo Stake (2011): 

Muitos pesquisadores qualitativos preferem usar dados de observação (informação 

que podem ser vistas, ouvidas ou sentidas diretamente pelo pesquisador) do que 

outros tipos. O olho vê muito (e também perde muito), observando simultaneamente 

quem, o quê, quando, onde e por que (como os jornalistas devem fazer) e, 

principalmente, relacionando-os à história ou às assertivas futuras, ou seja, à questão 

de pesquisa. A história, a assertiva, os quadros e até mesmo a questão da pesquisa 
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mudarão como o desenrolar do estudo, e a imaginação também muda. (SKATE, 

2011, p. 103). 

Sobre este instrumento, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que: 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam 

estudar (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 190). 

Desta maneira, julgamos satisfatório recorrer à observação, pois tal técnica apresenta 

como vantagem a percepção direta dos fatos e sem qualquer intermediação. Desta maneira 

diminuindo a subjetividade que permeia todo o universo da pesquisa qualitativa. Entretanto, 

também apresenta inconvenientes, como a possibilidade de provocar alterações no 

comportamento dos sujeitos participantes (GIL, 2008). 

Na tentativa de minimizar tais inconvenientes, optamos por uma observação 

participante que “consiste na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. 

Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica tão próximo quanto um membro do 

grupo que está estudando e participa das atividades normais deste” (MARCONI E 

LAKATOS, 2003, p. 194). Entretanto, esta observação participante será artificial, pois o 

pesquisador não faz parte da comunidade e se integra a ela com a finalidade de obter 

informações (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

No decorrer das atividades, para registro das observações foram utilizadas as notas de 

campo. De acordo com Bogdan e Biklen (1994, p. 150), as notas de campo constituem o 

“relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê experiência e pensa no decurso da 

recolha”. Tal escolha se deu, pois via notas de campo será possível uma descrição o mais 

próximo do que occoreu nas atividades, conversas, acontecimentos, problemas e dificuldades 

encontradas no decorrer do estudo. 

4.4.3 Gravação em Áudio 

Segundo Ludke e André (1986, p. 37), “[...] a gravação tem a vantagem de registrar 

todas as expressões orais, imediatamente deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua 

atenção ao entrevistado [...]”. 

Tal instrumento metodológico foi utilizado no momento da argumentação em sala de 

aula. A opção em gravar tal momento se deu porque a argumentação analisada na presente 

pesquisa seria a argumentação coletiva, sendo assim fez-se de forma oral. A partir do áudio 
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pode-se transcrever com detalhes tal momento e assim analisar os argumentos utilizados pelos 

alunos, seguindo o modelo de análise de Toulmin. 

4.4.4 Proposta Didática 

Antes do momento da argumentação coletiva, os alunos tiveram um tempo destinado a 

resolver as atividades da proposta didática. Na folha de registro tinha o espaço para os 

cálculos e logo abaixo o espaço onde deveriam justificar o método escolhido na resolução dos 

problemas.  

A proposta didática foi composta por três partes, sendo cada uma delas com duas 

atividades (Apêndice 1). Para a presente pesquisa só foi analisado a Parte I da proposta: 

 

Figura 4- Proposta didática 

fonte: Elaborada pelo autor 

A atividade 1 teve como objetivo identificar a relação entre as operações inversas. 

Esperávamos que os alunos percebessem a relação entre a adição e subtração, a multiplicação 
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e divisão como operações inversas, desenvolvendo assim estratégias de resolução partindo do 

resultado final a fim de chegar ao número digitado inicialmente. 

Na atividade 2 objetivamos explorar o valor posicional dos algarismos e as 

propriedades da multiplicação. Esperávamos que os alunos percebessem a importância da 

ordem na escolha dos algarismos. 

4.5 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

Como explicitado anteriormente, a presente pesquisa está inserido em um Projeto 

maior, OBEDUC, sendo o mesmo desenvolvido colaborativamente com professores em 

exercício e em formação. Como fruto dos estudos realizados pela equipe Calculadoras e 

Argumentação Matemática tivemos questionários iniciais e finais para os professores, 

questionário final para os alunos e uma proposta didática dividida em três partes, com duas 

atividades em cada. 

Como primeiro momento, acreditamos que seria oportuno expor nossas ideias e 

projeto para os professores na Escola. Sendo assim, agendamos horários com os mesmos e 

expusemos a proposta didática a fim de que os professores também colaborassem com a 

mesma. Nesse encontro foi sugerido pela professora da turma 7º A, na qual foi desenvolvida a 

pesquisa, que a Atividade 1 da primeira parte tivesse uma pequena modificação no enunciado. 

Inicialmente apenas afirmávamos que a calculadora que possuia as teclas D e T, entretanto a 

professora apontou que escrito desta forma os alunos iriam procurar tais teclas na calculadora. 

Sendo assim, foi especificado no enunciado que a calculadora era diferente, ficando assim: 

 

Figura 5- Atividade 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Com as devidas alterações, iniciamos a nosso levantamento dos dados em julho de 

2015 na turma 7º A, tendo como duração duas aulas duplas. Como exposto anteriormente, a 

proposta didática desenvolvida foi composta por três, sendo apenas a primeira analisada neste 

trabalho. Estão matriculados na turma 28 alunos, mas apenas 19 estavam presentes no dia da 

aplicação da coleta dos dados. 
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Os alunos foram divididos em oito duplas e um trio, tendo como critério a afinidade, já 

que deixamos os alunos livres na escolha de suas duplas. Após explicarmos nossos objetivos 

pedimos que os alunos escrevessem a redação, orientamos que deveriam expor na folha o que 

achavam e experiências, ou a falta delas, com a utilização da calculadora. Os alunos levaram 

cerca de meia hora na escrita da redação. 

Concluída essa etapa, desenvolvemos com os alunos três cálculos simples. 

Cálculo 1: 2+3x5, com o objetivo de explicitar que a calculadora realiza a primeira 

operação digitada não obedecendo a ordem das operações nas expressões algébricas, fazendo 

assim necessário uma reflexão antes da realização de qualquer cálculo. 

Cálculo 2: 2+x3, com o objetivo de expor que a calculadora realiza a última operação 

digitada. 

Cálculo 3: 1:0, com o objetivo de explicar o significado do simbolo ∃. 

Julgamos necessária a realização desse momento para que os alunos conhecessem o 

funcionamento da calculadora, auxiliando assim uma melhor exploração da proposta didática. 

Após esse momento foi aplicado a Parte I da proposta didática. Em duplas e trio os 

alunos responderam cada atividade. Ao término de cada atividade foi solicitado que os alunos 

que conseguiram chegar a um resultado explicassem seus cálculos, justificando a escolha de 

cada um.  

4.6 SOBRE ANÁLISE DOS DADOS 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 205): 

Análise de dados é o processo de busca e de organização sistemático de transcrições 

de entrevistas, notas de campo e de outros materiais que foram acumulados, com o 

objetivo de aumentar a sua própria compreensão desses mesmos materiais e de lhe 

permitir apresentar aos outros aquilo que encontrou. 

Dessa maneira, podemos observar que a análise já se inicia no próprio decorrer das 

atividades de coleta dos dados: 

Nesse momento o pesquisador já deve ter uma idéia mais ou menos clara das 

possíveis direções teóricas do estudo e parte então para trabalhar o material 

acumulado, buscando destacar os principais achados da pesquisa (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 48).  
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 Neste estágio os dados coletados estão brutos e se faz necessário elaboração de um 

conjunto de categorias descritivas embasada no referencial teórico do estudo, sendo essa a 

primeira classificação dos dados. É necessário efetuar um recorte dos conteúdos em elementos 

que posteriormente serão ordenados. Sendo assim, o pesquisador deve realizar um estudo 

detalhado de seus dados com o objetivo de fazer possíveis relações, ou seja, se faz necessário 

a elaboração de uma categorização. Sobre tal ponto Ludke e André afirmam que: 

É possível que o pesquisador utilize alguma forma de codificação, isto e, uma 

classificação dos dados de acordo com as categorias teóricas iniciais ou segundo 

conceitos emergentes. Nessa tarefa ele pode usar números, letras ou outras formas 

de anotações que permitam reunir, numa outra etapa, componentes similares. 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 48) 

 De forma mais implícita, Alves (1991) e Yin (2001) apontam que a categorização deve 

ser vista como organização da pesquisa e partindo desta que é realizada a análise dos dados, 

sempre tendo em vista que tal organização deve ser ancorada nos pressupostos teóricos da 

pesquisa. 

 Entretanto, Cavalcanti (2011) afirma que a análise dos dados não se caracteriza como 

a última etapa da pesquisa, pois ainda é necessário que o pesquisador tire conclusões e 

também se pronuncie sobre hipóteses levantadas inicialmente a fim de elaborar um esquema 

que auxilie na explicação de maneira significativa e por fim traçar novas perspectivas de 

trabalhos, frutos da curiosidade do pesquisador. 

 Em nossa pesquisa utilizamos a técnica de triangulação a fim de facilitar na análise e 

na organização dos dados. Segundo Yin (2011, p. 98) tal técnica “é um fundamento lógico 

para se utilizar várias fontes de evidencias”. Sendo assim, temos uma abertura em utilizar 

diferentes fontes para que se obtenham evidências dando mais legitimidade a pesquisa: 

O uso de várias fontes de evidências nos estudos de caso permite que o pesquisador 

dedique-se a uma ampla diversidade de questões históricas, comportamentais e de 

atitudes. A vantagem mais importante, no entanto, é o desenvolvimento de linhas 

convergentes de investigação, um processo de triangulação mencionado inúmeras 

vezes na seção anterior deste capítulo. Assim, qualquer descoberta ou conclusão em 

um estudo de caso provavelmente será muito mais convincente e acurada se se 

basear em várias fontes distintas de informação, obedecendo a um estilo 

corroborativo de pesquisa. (YIN, 2011, p. 98) 

 Em seu estudo Yin (2011) aponta a existência de quatro tipos de triangulação, 

defendidas por Patton (1987), sendo elas fontes de dados (triangulação de dados); entre 

avaliadores diferentes (triangulação de pesquisadores); de perspectivas sobre o mesmo 

conjunto de dados (triangulação da teoria); de métodos (triangulação metodológica). Em 
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nossa pesquisa, utilizamos o primeiro tipo, triangulação de fontes de dados, onde exploramos 

diferentes fontes a fim de corroborar com o mesmo fato.  

 

Figura 6: Esquema de convergência de dados.  

Fonte: Yin (2001, p. 101) 

 

 De maneira objetiva o esquema Figura 6 apresenta o funcionamento da técnica de 

triangulação e a convergência de dados realizada a partir do mesmo. Todos os dados 

alimentarão o estudo e o pesquisador deve organizá-los de forma que possa enxergar 

regularidades nas diversas fontes, criando assim um discurso forte e que bem justifica o 

estudo. 

Tomando como base a estrutura da convergência apresentada por Yin (2001), e da 

estrutura realizada por Lins (2003) referente a convergência de evidências para a triangulação 

de dados, adaptamos a mesma em presente pesquisa (Figura 7): 
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Figura 7: Triangulação de Dados 

Fonte: Estrutura adaptada de Lins (2003) 

 Conforme a Figura 7, o vértice A tem como objetivo traçar o perfil dos alunos em 

relação ao uso da calculadora nas aulas de Matemática, buscando identificar suas concepções 

e experiências. Para atingir tal objetivo utilizamos como instrumentos para olevantamento dos 

dados redação e notas de campo. No vértice B o objetivo foi analisar os argumentos utilizados 

pelos alunos na discussão coletiva das atividades. Tal análise foi realizada utilizando os 

modelos desenvolvidos por Toulmin (2006) e Boavida (2005). Neste vértice utilizamos como 

coleta dos dados gravação em áudio e notas de campo. Como fechamento do triângulo, o 

vértice C teve como objetivo analisar a utilização da calculadora nas atividades 

desenvolvidas. Como elementos de levantamento de dados tivemos a proposta didática e 

notas de campo. 

 Ao concluirmos cada vértice realizamos comentários, analisando cada ponto, e por fim 

realizamos uma discussão final com o objetivo de elaborarmos um fechamento do estudo de 

caso. 

 Partindo das categorias expostas e objetivadas acima, criamos subcategorias, as quais 

estão expostas na Figura 8. A análise dos dados, como mostrado na Figura, se deu em três 

níveis. O primeiro partindo das categorias, em seguida, segundo nível de análise os 

comentários. Em seguida, terceiro nível de análise, discussão do estudo de caso como um 

todo. A estrutura dos níveis de análise se baseia na proposta por Lins (2003), organizada em 

forma de um funil: 
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Figura 8: Níveis de analise 

Fonte: Estrutura adaptada de Lins (2003) 

 

No quadro 2 temos as categorias e suas subcategorias:  

 

Quadro 2: Esboço das Categorias e Subcategorias 

Fonte: Estrutura adaptada de Lins (2003) 

No quadro 2 acima sintetiza os níveis os três níveis de análise. as categorias, o os 

comentários e a discussão do estudo de caso como um todo. 

5- O ESTUDO DE CASO 

5.1- PERFIL DOS ALUNOS DIANTE O USO DA  

CALCULADORA NA AULA DE MATEMÁTICA 

5.1.1- Concepções sobre o uso da calculadora                                   1º               2º 

5.1.2- Experiências com o uso da calculadora                                Nível de     Nível de  

                                                                                                Análise        Análise 

5.1.3- Sugestões dos discentes sobre como utilizar a calculadora 

5.1.4 Comentários 

5.2-. ARGUMENTAÇÃO NA AULA DE MATEMÁTICA 

5.2.1- Análise segundo modelo de microestrutura de Toulmin     1º 

5.2.2- Argumentação Coletiva                                                      Nível de    2º Nível de         3º Nível de 

5.2.3- Comentários                                                                Análise         Análise                Análise 

5.3- CALCULADORAS NA AULA DE MATEMÁTICA 

5.3.1- Eploração didática da Calculadora                               1º Nível de  2º Nível de 

5.3.2- Comentários                                                                Análise         Análise 

5.4- DISCUSSÃO                                                                                                                                                                                                                                                 
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A análise de dados permaneceu  relacionada ao objetivo da pesquisa, centro de nossa 

triangulação, que trata de analisar os argumentos utilizados pelos alunos na resolução das 

problemas matemáticos quando utilizam a calculadora. Com isso, podemos apontar algumas 

contribuições e também limitações da pesquisa, além de questões futuras. No próximo 

capitulo apresentamos o estudo de caso em si. 
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CAPITULO 5 

ESTUDO DE CASO 

 Neste capítulo apresentamos nosso estudo de caso em três grandes categorias e 

diversas subcategorias. Discutimos nas grandes categorias o perfil dos alunos diante do uso da 

calculadora na aula de Matemática, a argumentação desenvolvida pelos alunos e como se deu 

a utilização da calculadora nas atividades trabalhadas por eles. 

5.1 PERFIL DOS ALUNOS DIANTE DO USO DA CALCULADORA NA AULA DE 

MATEMÁTICA 

 A utilização didática da calculadora ainda é um ponto discutido pelos professores e 

pesquisadores. Entre os estudos apontados no decorrer deste trabalho, apresentamos as 

percepções dos professores como um dos pontos que ainda bloqueiam a utilização desta 

ferramenta em sala de aula. Entretanto, buscamos ir além, analisando as percepções dos 

alunos acerca de tal temática. Para isso, construímos essa seção 5.1 com o objetivo de traçar o 

perfil dos alunos em relação ao uso da calculadora nas aulas de Matemática, buscando elencar 

suas percepções, experiências e sugestões.  

5.1.1 Percepções acerca do uso da calculadora 

 Partindo como pressuposto que cada aluno já utilizou a calculadora em algum 

momento da vida, pedimos aos alunos, que de forma individual, registrasse na folha de 

redação o que achavam do uso desta ferramenta, não especificando se era no ambiente escolar 

ou não. De maneira bem aberta, eles relataram seus pensamentos bem como também suas 

experiências no decorrer de aproximadamente trinta minutos. 

Os alunos de uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental, sujeitos desse estudo, tem 

entre 11 e 13 anos, e demonstraram um grande entusiasmo em participar do estudo, 

principalmente em poder expor suas ideias acerca do uso da calculadora na aula de 

Matemática. 

Os alunos reconheceram a importância da calculadora em atividades do dia a dia como 

forma de auxiliar e acelerar os cálculos, facilitando assim tarefas cotidianas, como afirma o 

aluno A 

A calculadora é muito utilizada atualmente para mercearias, trabalhos, e em 

nossa casa. A calculadora serve para somar, subtrair, multiplicar e 

dividir.(FALA/ESCRITA DO ALUNO A) 
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 Entretanto mesmo observando a utilidade em utilizar a calculadora em tais atividades, 

alguns dos alunos não conseguiram enxergar o mesmo ocorrendo em seu ambiente escolar. O 

aluno B aponta que: 

A calculadora é legal porque nos ajuda nas contas que a gente não sabe, mas não 

podemos usá-la na hora da aula de Matemática, porque a aula de Matemática é para 

aprendermos a matemática, então não podemos usar a caluladora na aula de 

Matemática.(Fala/Escrita do aluno B) 

  

Podemos observar que a o aluno B aponta para um estudo centrado nos algoritmos, já 

que o mesmo enfatiza que não se pode utilizar a calculadora na aula de Matemática, pois este 

momento deve ser destinado ao aprender Matemática. Para o aluno B a calculadora apresenta-

se apenas como mera ferramenta de cálculo, inibindo assim a aprendizagem Matemática,  

portanto, Para o aluno B, a aprendizagem matemática é centrada em algoritmos. Tal 

perspectiva ainda é um ponto presente no ensino atual da Matemática, como apontam 

Albegaria e Ponte (2008). Entretanto o mesmo não deve ocorrer, como bem apontam os PCN, 

que o cálculo deve ser incentivado nas mais diversas situações de aprendizagem e não deve 

ser o ponto central dos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. 

 Tal perspectiva ficou ainda mais evidente na escrita do aluno C: 

“Eu acho que usar a calculadora ajuda os alunos, só que não nos dá desafio, não dá a 

possibilidade de aprender por completo a Matemática, pois, já dá a resposta.”(Figura 

12- Fala/Escrita do aluno C) 

 

Podemos ainda identificar outra faceta da aprendizagem matemática, sendo esta a 

ausência da análise de resultados. Quando o aluno acima aponta que a calculadora já dá a 

resposta, conseguimos compreender que para este aluno o resultado de um algoritmo significa 

a resposta, sendo que em muitos os casos se faz necessário uma análise dos resultados dos 

cálculos obtidos para poder então chegar a uma resposta, como apontam Pereira e Ponte 

(2012) quando nos mostram a necessidade de se fazer inferência no processo de raciocinar 

matematicamente.  

 Além disso, Abello (1999) aponta que para utilizar bem a calculadora é imprescindível 

o conhecimento aritmético, pois antes da realização dos cálculos com o auxílio da calculadora 

é necessário que o aluno tome decisões acerca de quais cálculos irá fazer, e após a realização 

também deverá interpretá-los e analisá-los. 
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Entretanto, a grande maioria dos alunos aponta a calculadora como uma ferramenta 

positiva quando utilizada na aula de Matemática, mesmo ainda não tendo esta experiência, 

como afirma o aluno D: 

“Eu acho que o uso da calculadora em sala de aula é essencial. Nós nunca usamos 

em sala, mas eu gostaria de usar, por experiência mesmo.”( Fala/Escrita do aluno D) 

Corroborando com a ideia apresentada acima, o aluno E afirma ainda que:  

“A calculadora é importante para ajudar em fazer contas, descobrir sinais. 

A calculadora ajuda muito para poder aprender os nímeros, aprender as contas, 

aprender os sinais e ajuda muito em quem tem muita dificuldade em fazer 

contas.”(Fala/Escrita do aluno E) 

 

Os alunos descrevem o caráter motivacional da calculadora, como apontam os PCN 

(1998). A calculadora pode ser explorada nas aulas de Matemática como um instrumento 

motivador em tarefas exploratórias e de investigação, aumentando a autoestima do aluno. 

 Entretanto, mesmo conseguindo enxergar essas possibilidades do uso da calculadora 

nas aulas de Matemática, os alunos alertam para alguns momentos em que não se deve 

recorrer à utilização de tal ferramenta. A grande maioria apontou o momento da avaliação 

como na fala do aluno F: 

“ A calculadora é um objeto para as pessoas fazerem cálculos mas algumas vezes 

não podemos usa-la tipo numa prova. As vezes no trabalho mas em alguns trabalhos 

não pode.”(Fala/Escrita do aluno F) 

De forma sintetizada a grande maioria dos alunos enxerga a calculadora de forma 

positiva, apontando a avaliação como um momento proibido do uso da calculadora, apenas 

apontando a calculadora como ferramenta auxiliar quando não se consegue realizar um 

cálculo escrito, como ressaltam os alunos G e H: 

“Eu acho a calculadora muito legal para tirar dúvidas bem dificieis. Ela nos ajuda 

muito.”(Fala/Escrita do aluno G) 

“A calculadora é um objeto que você calcula quando não sabe fazer a conta. Há 

números de vários tipos, há calculadoras de vários tipos e formas, você pode fazer 

várias contas. Você aprende mais sobre a Matemática e também sobre outros 

materias e também pode usa-la para ajudar amigos e parentes que se esquecem como 

resolver as contas” (Fala/Escrita do aluno H) 

Com isso, podemos observar que a utilização na aula de Matemática ainda se enquadra 

da perspectiva de “liberar” o uso em que os cálculos são extensos, como defendeu Araújo e 

Soares (2002), de encontro com as ideias defendidas por Fedalto (2006) quando esse afirma 

que a utilização da calculadora pode ser resumida em sua grande maioria em momentos em 
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que se permite o uso sob controle, e não em atividades investigativas, planejadas pelo 

professor. 

 Podemos observar que a turma de alunos, mesmo em sua grande maioria apontando a 

calculadora como uma ferramenta que possa a vir a auxiliar os cálculos matemáticos, ainda a 

enxergam como uma ferramenta substituta para cálculos quando não há a possibilidade de 

utilizar algoritmos usuais. Com uma experiência limitada com a utilização desta ferramenta os 

alunos ainda enxergam a perspectiva, apontada por Araújo e Soares (2002) como a única 

maneira de utilizar a calculadora nas aulas de Matemática. 

5.1.2 Experiências com o uso da calculadora  

 Em seus relatos os alunos ainda apontaram suas experiências com o uso da 

calculadora. Em sua grande maioria resumida em momentos fora do ambiente escolar, como 

aponta o aluno H: 

“A maioria das vezes nos a usamos para fazer contas em nosso local de trabalho.” 

(Fala/Escrita do aluno H) 

 

Entretanto os PCN (1997) apontam como objetivo da escola proporcionar novas 

possibilidades educativas ao aluno de modo que leve o aluno a perceber a importância do uso 

dos meios tecnológicos disponíveis na sociedade contemporânea. A escrita dos alunos nos 

leva a refletir que tal objetivo não vem sendo alcançado, levando em consideração que a 

grande parte dos alunos aponta para a sua utilização fora do ambiente escolar, ocorrendo um 

fenômeno inverso ao orientado pelos PCN, nos quais a relevância da calculadora está sendo 

evidenciada na sociedade. 

 Outro ponto evidenciado pelos alunos é o uso recorrente com os cálculos em que 

caracterizam como difícil. Entretanto, em sua grande maioria o uso se dá de maneira não 

permitida pelo professor, ainda sendo enxergada como algo errado, como aponta o aluno C: 

 “ Adimito que já usei a calculadora algumas vezes, porque a resposta era muito 

dificil e tive que usar em que eu não conseguia responder”(Fala/Escrita aluno C) 
  

Observamos não ser propiciadas aos alunos atividades matemáticas planejadas para a 

exploração da calculadora em atividades matemáticas. Fedalto (2006) aponta que a ideia do 

uso da calculadora nessas atividades seria a de explorar os conteúdos, aproveitando as 

capacidades operatórias da calculadora e desenvolvendo atividades que exijam dos alunos a 

tomada de decisões, a elaboração de estratégias e a resolução de problemas mais complexos. 
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Entretanto, para que isso ocorra se torna necessário um planejamento por parte do professor, 

estudo e preparações prévias de problemas. 

 Outra perspectiva apontada pelos alunos foi a utilização da calculadora como 

verificação dos resultados obtidos na resolução das atividades. O aluno D relata que: 

“Em casa, eu uso a calculadora, mas para saber se o resultado está certo ou não, se 

não estiver eu refaço tudo outra vez. (Fala/Escrita do aluno D) 

Observamos que tal experiência ocorreu fora do ambiente escolar, sendo uma opção 

do aluno em sua atividade. Entretanto, quando tal análise de resultados ocorre na sala de aula 

pode se tornar uma rica experiência, tanto para professor como para o aluno. Feltes (2007) 

aponta que o professor, ao retomar as resoluções incorretas dos alunos, faz com que esses 

tomem consciência do seu erro cometido, da sua natureza e de suas dificuldades. Sendo essa, 

uma rica oportunidade para observação atenciosa e direcionada, servindo de suporte para o 

planejamento de estratégias de superação, e consequentemente diminuindo o fracasso escolar. 

 Mesmo a professora na turma não tendo planejado tais atividades, alguns alunos 

apontaram que seria bastante interessante que isto ocorresse, como aponta o aluno D, que 

ainda cita suas observações acerca de outras turmas onde o professor trabalha com a 

calculadora em suas aulas: 

“Em casa eu uso a calculadora, mas para saber se o resultado está certo ou não, se 

não estiver refaço tudo outra vez. Minha irmã fala que no Ensino Médio e em diante 

usa muito a calculadora, deve ser bom usar em sala de aula, mas só se o professor 

deixar. Não é obrigatório usar a calculadora, mas seria ótimo ter certeza do seu 

resultado, mesmo que esteja certo ou errado. Isso é certo ou errado, com permissão 

ou não. Vejo meus irmaõs estudando com o uso da calculadora e acho que os 

professores deveriam trabalhar com todos nós.” (Fala/Escrita do aluno D) 

Como exposto, a turma dos alunos não tem muito contato com a calculadora nas aulas 

de Matemática, afirmando que a professora quase nunca “liberava” o uso da mesma, fato 

evidenciado nas escritas dos alunos. Diante disso, buscamos compreender os momentos em 

que esses alunos se permitiam ou não utilizar a calculadora. Surpreendeu-nos que alguns 

alunos enxergam o uso desta ferramenta como forma de “colar” em provas e atividades, como 

nos apontam as escritas dos alunos H e I: 

“Eu nunca colei na prova, ou atividade de matemática com a calculadora ou com a 

tabuada ou livros e creio que nunca vou colar. Mesmo que a atividade seja muito 

dificil.” (Fala/Escrita do aluno H) 

 
  

“Só podemos usar a calculadora se deixar se não podemos perder pontos e também 

se colarmos na prova eu nunca colei e nem vou colar eu só precisei da calculadora 

para resolver uma conta muito dificil.”( Fala/Escrita do aluno I)  
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Mais uma vez as escritas dos alunos evidenciam a falta de experiência significativa 

com a calculadora na aula de Matemática, como aponta o aluno J. 

 

“ Eu fui fazer a prova de Matemática eu não sabia de nada e au peguei a calculadora 

e fiz as contas e deu tudo errado por isso eu não faço com calculadora então é isso 

que eu acho da calculadora não use nenhuma calculadora porque ela dá a conta 

errada” (Figura 24- Fala/Escrita do aluno J) 

Observamos nesse universo da pesquisa uma aus~encia da calculadora no ambiente 

escolar, levando ao aluno o não conseguir enxergar a necessária análise e planejamento dos 

cálculos a serem efetuados na calculadora. Ao afirmamos essa constatação, tomamos como 

alicerce as ideias de Fedalto (2006) quando este afirma que não se deve confundir momentos 

em que ocorre uma liberação do uso da calculadora com uma efetiva exploração didática da 

mesma. 

Ponte (1987) afirma que tal eliminação pode levar ao engano de que a habilidade para 

a realização das operações irá desenvolver, necessariamente, o raciocínio matemático dos 

alunos. Podemos enxergar tal engano no relato do aluno J ao não perceber que antes da 

realização dos cálculos deve ocorrer uma tomada de decisão do cálculo, que devemos realizar, 

e que em muitos casos o erro no resultado se encontra nessa tomada de decisão, como Ponte 

afirma. Acreditamos que a tomada de decisão do cálculo que devemos realizar seja o passo 

mais difícil de realizar. 

5.1.3 Sugestões dos alunos sobre como utilizar a calculadora 

Em suas redações os alunos ainda apontaram momentos em que acreditam que se pode 

utilizar a calculadora. Como primeiro critério na utilização na calculadora, os alunos 

apontaram que devemos recorrer a esta ferramenta sempre que os cálculos forem muito 

difíceis, como o aluno C: 

“ Eu nunca usei a calculadora mas acho ela muito util para aquelas contas muito 

grandes, ela é muito usada e perde a graça da Matema´tica que é ficar tentando cada 

vez mais até ficar perfeito.” (Figura 25- Fala/Escrita do aluno C) 
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O que o aluno aponta corrobora com as ideias de Abello (1999) quando este afirma 

que o uso da calculadora pode incentivar a motivação do aluno, aumentando assim sua 

autoestima. Além disso,a sugestão do aluno vem ao encontro das ideias de Araújo e Soares 

(2002) que apontam o caráter investigativo como uma das perspectivas para a utilização da 

calculadora na sala de aula. Abreviando o cálculo, o professor estará ganhando tempo para 

discussão das estratégias utilizadas pelos alunos.  

 Utilizar a calculadora como abreviatura do cálculo para ganhar tempo ficou evidente 

em diversas escritas dos alunos, sendo tal perspectiva, ainda que tímida, enxergada por eles 

como a única. O aluno J afirma que: 

“A calculadora é util para pessoas que não tem tempo e que sabe logo o 

resultado.”(Fala/Escrita do aluno J) 

 

Borba (1995) aponta que ao trabalhar com calculadora em sala de aula, o professor 

passa a proporcionar aos seus alunos um leque mais amplo de discussão dos resultados 

obtidos, e que mesmo que não elimine totalmente a passividade dos alunos, a calculadora irá 

aumentar as possibilidades de ocorrerem debates matemáticos em sala de aula. Ganhar tempo 

nos cálculos não significa ter mais tempo para mais atividades e sim mais tempo para 

discussão dos resultados, conduzindo para uma aprendizagem significativa da Matemática. 

 Esse não enxergar pode ser resultado de uma trajetória onde o uso da calculadora em 

muitas as ocasiões é proibido, e mesmo quando não o é, a utilização da ferramenta é realizada 

de maneira aleatória e sem planejamento por parte do professor. 

 Recorrer à calculadora em conteúdos que geram cálculos extensos é prática da maioria 

dos alunos. Estes apontam que em momentos assim, recorrer à calculadora se torna o único 

caminho a seguir. O aluno H aponta como sugestão o conteúdo de potências e raiz quadrada: 

“E principlamente na hora de fazer potências e de fazer rais quadrada que é super 

dificil pra mim e em tabuadas de mais de onze é meu terror.”Figura 27- Fala/Escrita 

do aluno H 

Por fim alguns alunos ainda ressaltaram que devemos utilizar a calculadora com 

moderação, como aponta o aluno K: 

 “Acho a calculadora ajuda muito em algumas coisas na materia de Matemática, mas 

também nunca devemos se apoderar muito sobre ela sempre é bom fazer alguns 

cálculos na mente para forçar um pouco a calculadora é bom mais também devemos 

utiliza-la pouco, com o que vamos usando a nossa mente vai ficando fraca sem 

forças para aprender.” (Fala/Escrita do aluno K) 



 

107 
 

Mesmo reconhecendo a ajuda que poderá ter ao usar a calculadora, o aluno aponta que 

não devemos recorrer sempre a essa ferramenta. Realmente as pesquisas expostas ao longo 

deste trabalho apontam que um dos objetivos ao utilizar a calculadora em sala de aula é que o 

aluno compreenda os momentos em que é pertinente a sua utilização, sendo os cálculos 

extensos um desses momentos. Outro ponto decisivo na decisão de utilizá-la ou não é o 

objetivo da atividade. 

 Quando o aluno afirma que devemos utilizá-la pouco e que sempre é bom fazer alguns 

cálculos de mente, ele está se referindo ao cálculo mental. Segundo Albergaria e Ponte 

(2008), podemos caracterizar cálculo mental como a habilidade de organizar mentalmente as 

estratégias para a realização dos cálculos, entretanto, eles ressaltam que em alguns casos, 

quando o número possui certa ordem de grandeza, o cálculo mental não se torna pertinente e 

se torna viável recorrer à calculadora. 

 Entretanto, diferentemente do que o aluno aponta, recorrer à calculadora não irá deixá-

lo largado ou preguiçoso, pensamento refutado por Abello (1999). Além disso, a calculadora 

não pode ser vista como uma substituta para o cálculo escrito ou mental. Mamede (2002) 

aponta que a ideia que se deve sobrepor é a da calculadora como uma ferramenta facilitadora 

de explorações numéricas e investigações matemáticas.  

5.1.4 Comentários 

 A utilização didática da calculadora nas aulas de Matemática ainda é ponto polêmico, 

e como Araújo e Soares (2002) apontam, está correlacionada com a concepção do professor 

acerca desta utilização. 

 O que podemos observar na experiência da grande maioria dos alunos com a 

calculadora é que ela é bastante limitada. Em síntese, o ensino da professora da turma ainda é 

centrado em algoritmos, fazendo com que a utilização da calculadora seja desnecessária, já 

que substituirá o ponto central da sua aula, os cálculos.  

 Mesmo diante desse quadro, os alunos enxergam a calculadora como um instrumento 

motivador, tendo em vista que ela não os deixa desistir dos cálculos, além de os permitirem 

verificar de forma rápida seus resultados. Entretanto, tal verificação, se realizada em sala de 

aula, poderia se tornar uma rica ferramenta metodológica, o que nos mostra o uso limitado da 

calculadora. 
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 Tal uso limitado se torna compreensível, já que a escolha pela utilização da 

calculadora sempre parte dos alunos, em quase todos os casos, escondida da professora. Além 

disso, em grande parte da experiência dos alunos pudemos observar que o uso da calculadora 

acontece em casa. Com isso, podemos concluir que a utilização da calculadora nessa turma de 

alunos se enquadra no ato de “liberar”.  

 Outro ponto observado foi que os alunos conseguiram enxergar apenas dois casos em 

que a utilização da calculadora seria viável. Como primeira visão, apresentam a utilizaçãO 

primeiro  em cálculos longos e enfadonhos, que chamam de cálculos difíceis. Porém, ao 

abreviar o cálculo, os alunos não têm a oportunidade de aproveitar o tempo ganho em 

discussões acerca das estratégias utilizadas na resolução das atividades. Para eles, agiliza os 

cálculos gera mais tempo para a realização de mais atividades. 

 O segundo caso é o da erificação de resultados. Mais uma vez não apresentam a 

análise dos resultados como momento de aprendizagem, a utilização da calculadora serviria 

apenas para conferir seus cálculos, e corrigi-los caso estivessem errados. 

 Mesmo com uma experiência limitada com a utilização da calculadora em suas aulas, 

a grande maioria dos alunos mostrou entusiasmo em englobá-la na aula de Matemática, 

citando, como exemplo, outras turmas e colegas que têm oportunidade de utilizar a 

calculadora. Entretanto, alguns ressaltam que se deve ter cuidado nesse uso, caso contrário, 

poderiam ficar viciados na calculadora, perdendo algumas habilidades de cálculo. 

 Pudemos observar que nessa turma o cálculo escrito realizado por meio dos algoritmos 

usuais é bastante valorizado, entretanto, Mamede (2002) aponta que o cálculo é apenas uma 

das facetas da Matemática, devendo ser também acompanhado pelo cálculo mental e pelo 

cálculo realizado com a calculadora. Cada uma dessas formas tem seu lugar próprio no 

cálculo, e nenhuma deve substituir a outra, todas devem ser exploradas e trabalhadas na sala 

de aula de forma adequada, proporcionando ao aluno um maior número de opções. 

 Trabalhando dessa maneira, o professor estará preparando o seu aluno para que este 

possa realizar as inferências necessárias em cada atividade, escolhendo a forma de cálculo que 

melhor o ajudará. 

5.2-. ARGUMENTAÇÃO NA AULA DE MATEMÁTICA 

 Ancorados nas ideias discutidas por Pedemonte (2002) e Boavida (2005), ao 

afirmarem que a argumentação está relacionada com a arte de convencer, buscamos em nossa 
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proposta didática propiciar momentos  nos quais os alunos fossem instigados a expressar seus 

raciocínios, buscando justificar suas escolhas e caminhos de resolução. Segundo Pedemonte 

(2002) ,é fundamental proporcionar esse momento aos alunos, o qual poderá encadear um 

processo de demonstração. 

 Toulmim (2006) aponta que qualquer que seja a natureza de uma afirmação, essa pode 

ser questionada. Dessa maneira, o auditório poderá exigir uma argumentação para que assim 

possa validar a conclusão. Independente de qual seja o campo de argumentação, os 

argumentos utilizados, para Toulmin, poderão ser analisados seguindo o modelo de 

microestrutura. Partindo deste pressuposto, construímos tal seção com o objetivo de analisar 

os argumentos utilizados pelos alunos na argumentação coletiva das atividades. Tal análise foi 

realizada utilizando os modelos desenvolvidos por Toulmin (2006), discutidos anteriormente. 

 Além disso, se a argumentação está relacionada com o convencer argumentação 

coletiva, se torna peça chave em nosso estudo. Diante disso, também julgamos importante 

analisar tal movimento. Para isso, nos ancorados nas ideias de Boavida (2005), Yackel e Cobb 

(1996). Por fim, apresentamos nossos comentários como fechamento dessa seção. 

5.2.1 Análise segundo modelo de microestrutura de Toulmin 

 Ao pôr em prática nossa proposta de investigação, elaboramos atividades que foram 

realizadas por alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental. Essas atividades foram aplicadas em 

três sessões de uma hora e meia cada. Os alunos se organizaram em oito duplas e um trio para 

realizarem as atividades. Destacaremos a sessão na qual foram desenvolvidas duas atividades 

com os alunos. 

Atividade 1 

 A primeira atividade consistia no seguinte problema: 

Uma calculadora apresenta uma tecla D que duplica o número digitado, e uma tecla T que adiciona 9 unidades 

ao número que está no visor. Assim, ao digitar 123 e apertar D, obtém-se 246. Apertando-se, em seguida, a tecla 

T, obtém-se 255. Leandro digitou um número na calculadora e em seguida apertou as teclas D, T e D aparecendo 

como resultado o número 1 438. Descubra o número digitado por Leandro inicialmente. 

 O objetivo desta atividade foi tentar fazer com que os alunos percebessem a relação 

entre a adição e subtração, a multiplicação e divisão como operações inversas. Que eles 

desenvolvessem estratégias de resolução partindo do resultado final a fim de chegar ao 

número digitado inicialmente. 
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 A discussão por Leandro referente ao como encontrar o número digitado inicialmente 

nos possibilitou analisar a componente fisiológica dos argumentos e inseri-las no modelo de 

Toulmin. Procederemos às análises de solução a partir das transcrições das comunicações de 

ideias e dos diálogos entre os alunos e entre o pesquisador. Vale salientar que apenas três 

duplas conseguiram chegar ao resultado correto, e apenas uma dupla indicou a garantia, 

fazendo com que o argumento fosse validado pela turma dos alunos: 

FIGURA 11- Análise da microestrutura dos argumentos atividade 1 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

 A passagem dos dados “D” à conclusão “C” se deu mediante a autorização da Garantia 

“G”, baseado em dados extraídos do enunciado da atividade. Os alunos apoiaram-se nas 

relações inversas das quatro operações fundamentais da Matemática, com isso creditando 

força suficiente à garantia que validasse a argumentação.  

Como exposto anteriormente, apenas três duplas conseguiram chegar a um resultado 

que julgavam correto. A dupla A não apresentou garantia, fazendo com que impossibilitando 

à passagem dos dados “D” à conclusão “C”. Dessa maneira foi solicitado á dupla B que 

apresentasse a sua garantia. Ancorando-se na estratégia de tentativa e erro, justificaram seus 

resultados. Entretanto, a turma de alunos não validou seus argumentos, julgando que tal 

estratégia não fornecia força suficiente à garantia. 

Diante disso, foi pedido que a dupla C fizesse uma exposição de sua resolução.Como 

garantia apresentaram: 
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Dupla C: Primeiramente dividimos 1438 por dois que deu 719 depois diminuimos 9 e 

depois dividimos por dois de novo. 

 Como observado, a dupla C utilizou como garantia a operação inversa de cada 

operação, associada às teclas D e T. Ou seja, a tecla D duplica, então o caminho inverso foi a 

divisão, e a tecla T adiciona 9 unidades, logo subtraíram 9. 

 Sem a intervenção do pesquisador os alunos convergiram seus argumentos para a 

conclusão de que o número digitado inicialmente por Leandro foi 355. 

 Podemos observar que nessa argumentação não foi necessário recorrer aos indicadores 

de força, Qualificadores modais (Q) e Refurtação (R), nem a nenhum fundamento (F). Isto se 

deu, pois a garantia apresentada pela dupla C foi suficiente para validar a conclusão. Segundo 

Toulmim (1993), em uma argumentação os dados estão ligados à conclusão com uma garantia 

que autorize essa passagem. Essas três noções estão presentes em qualquer argumentação, e 

nem sempre é necessário ancorar a garantia, o que ocorreu no caso analisado acima. 

 Com o que já foi discutido, acreditamos que alcançamos nosso objetivo, pois os alunos 

conseguiram perceber as relações inversas das operações fundamentais. Além disso, mesmo 

as garantias utilizadas pelas outras duas duplas não deram garantira a passarem dos dados à 

conclusão. Podemos enxergar que os alunos desenvolveram suas próprias estratégias de 

resolução, chegando a um resultado correto. 

Atividade 2 

 A segunda atividade consistia no seguinte desafio: 

Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 efetue a multiplicação de um número formado por três 

algarismos por outro número de dois algarismos, de modo que, os algarismos não se repitam. Quais são esses 

números para que obtenham o maior e o menor produto? 

O objetivo dessa atividade foi o de explorar o valor posicional dos algarismos e as 

propriedades da multiplicação. 

 Ao questionarmos se todas as duplas tinham chegado a uma conclusão dessa atividade, 

todas afirmaram que sim. Os alunos se envolveram, e estavam mais confiantes no decorrer da 

argumentação coletiva dessa atividade. Primeiramente analisamos a discussão acerca de como 

deveríamos escrever o número de forma a obter o maior produto: 

FIGURA 12- Análise da microestrutura dos argumentos utilizados na atividade maior produto 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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. 

 A passagem dos dados “D” à conclusão “C” se deu mediante a autorização da Garantia 

“G”, baseado em dados extraídos do enunciado da atividade, e em conhecimentos acerca dos 

termos da multiplicação. Os alunos apoiaram-se no fato de que o produto é resultado na 

multiplicação, e que para se formar o maior número deveríamos escolher os maiores 

“números”.  

Na exposição da atividade, a professora da turma teve que intervir explicando que a 

atividade consistia em preencher as “casinhas” com os números a fim de formar o maior 

número. Pudemos perceber que a professora se referia às ordens numerais de “casinhas”, não 

aproximando o discurso em sala de aula com o discurso matemático, confundindo em alguns 

momentos os alunos. 

Alternadamente, os alunos justificaram suas escolhas. A grande parte dos alunos 

conseguiu chegar a um resultado positivo, entretanto não conseguiram apresentar uma 

garantia que validasse a conclusão. Apenas a dupla C apresentou como garantia a escolha dos 

maiores algarismos do sistema indo-arábico para formar os maiores números de três e dois 

algarismos, respectivamente, de modo a se obter o maior produto. 

Novamente a grande maioria das duplas recorreu a estratégia de tentativa e erro na 

resolução da atividade. Porém, tomando como base suas respostas, não conseguiram 

apresentar uma garantia que permitisse validar a argumentação. 

Dessa maneira foi solicitado que a dupla C apresentasse a resolução da atividade e 

como garantia afirmou: 
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Dupla C: para se formar o maior número devemos escolher o 9, 8 e 7 o número 

formado é 987 e o de dois números é 98 o maior produto é 96 726. 

Observamos que a dupla C utilizou como garantia o valor posicional dos algarismos 

do sistema de numeração decimal. Chegando assim a conclusão. 

Como segunda fase dessa atividade, tivemos a busca pelo menor produto. Utilizando a 

mesma linha de raciocínio, os alunos chegaram rapidamente à resposta. Salientamos que as 

duas fases dessa atividade foram realizadas uma seguida da outra, e apenas após à sua 

conclusão que se iniciou a fase de argumentação: 

FIGURA 13- Análise da microestrutura dos argumentos da atividade menor produto 

Fonte: Elabora pelo autor 

 

Partindo dos dados extraídos do enunciado e dos conhecimentos prévios referentes aos 

termos da multiplicação, os alunos basearam-se na garantia da fase anterior para validar a 

argumentação nessa atividade. Dessa maneira, ainda confundindo os conceitos, os alunos 

apresentaram como garantia que para encontrar o menor produto deveríamos formar o menor 

número, para isso escolhendo os menores “números”. 

Entretanto, diferenciando das demais argumentações, apresentar tal garantia não foi 

suficiente para validar a conclusão, fazendo necessário o seu reforço, ou seja, como refutação 

os alunos apontaram que essa garantia não se aplica ao zero, pois não podemos “iniciar” um 

número utilizando-o. 
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Foi solicitado a dupla D que apresentasse a solução da atividade e como garantia 

apontou: 

Dupla D: devemos escolher os menores “números” que é 1,0 e 2 que forma o número 

102 e o 1 e o 0 para formar o 10. O menor produto vai ser 1020. 

Instigando a argumentação, perguntamos se tal afirmação era sempre válida, ou se 

existia alguma situação que se seguindo tal garantia a resposta ficaria errada. A dupla C 

apontou como fundamento: 

Dupla C: não podemos escolher o zero para iniciar o número, pois ele não conta 

quando tá no início. 

Acreditamos que o objetivo dessa atividade foi alcançado, já que os alunos 

estabeleceram critérios com os quais escolheram os algarismos a fim de formar o número de 

acordo com o solicitado na atividade.  

5.2.2 Argumentação Coletiva 

 Boavida (2005) aponta que a argumentação na aula de Matemática quando oral ocorre 

uma troca discursiva entre os participantes, onde o objetivo é convencer os outros de certas 

ideias, ou modos de pensamento. Partimos, ao longo desse trabalho, do pressuposto de que 

argumentar é a arte de convencer o auditório, e que a força do argumento está diretamente 

ligada à força deste, o auditório que valida os argumentos. 

 Ao longo da aplicação da proposta didática os alunos tiveram tempo para responder as 

atividades e formular suas justificativas no papel. Entretanto, isto serviu como base para a 

argumentação coletiva. Mesmo não sendo uma prática comum da turma, buscamos 

estabelecer uma cultura de argumentação, onde desenvolvemos um discurso favorável pra a 

apresentação, pelos alunos, de suas justificativas, bem também contribuir com os demais 

colegas em busca de uma validação dos argumentos.  

 Como aspecto importante para que essa cultura da argumentação ocorra se torna-se 

indispensável que todos os alunos possuam voz ativa. Pudemos observar no decorrer da 

aplicação da proposta didática que nenhum aluno se sentiu envergonhado ou tímido para 

participar das discussões. A turma desde o inicio se mostrou empolgada com as atividades, e 

gostavam de expor as ideias. Ponto esse fundamental para que ocorresse o momento da 

argumentação. 
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A argumentação da primeira atividade ocorreu de forma um pouco tímida. Mesmo 

com a empolgação dos alunos, pudemos observar que apenas três duplas conseguiram chegar 

a um resultado positivo, ou seja, a empolgação não necessariamente leva à resolução. Porém, 

no decorrer da atividade os alunos interagiram, trocando ideias e estratégias de resolução. Na 

segunda atividade a grande maioria dos alunos acreditava ter um resultado positivo. Dessa 

maneira, pudemos ter uma maior participação dos alunos no momento da argumentação. 

Nesse estágio se tornou importante o uso das normas reguladoras. Como exposto por 

Yackel e Cobb (1996), no decorrer de uma argumentação coletiva é importante que o 

professor, junto com os alunos, estabeleça as normas reguladoras para que assim alcance seu 

objetivo educacional. Como norma social, estabelecemos com os alunos sempre valorizar a 

explicação e a justificação, além de discutir todos os pontos elecandos pelos alunos até que a 

argumentação fosse validada pela turma. Como normas sociomatemáticas, estabelecemos com 

os alunos que as respostas deveriam conter os cálculos e as justificativas de motivação na 

escolha. 

Um processo bastante utilizado no decorrer na argumentação coletiva foi o de redizer. 

Como nosso objetivo era o de enxergar a turma como auditório universal, tivemos em mente 

que sempre deveríamos aproximar o discurso do aluno ao discurso matemático. Dessa 

maneira, tal processo foi útil para que tal objetivo fosse alcançado. Podemos explicitar tal 

processo no decorrer da argumentação referente ao menos produto: 

Pesquisador: E o menor produto? 

Aluno A: 45 é o menor produto. 

Aluno B: é 102 professora! 

Pesquisador: Qual é o número que devemos escrever? 

Aluno B: o menor número é 102. 

Pesquisador: Mas se vocês disseram que para formar o menor número devemos escolher o menor 

algarismo então devemos escolher 0,1 e 2 mas porque não podemos formar o número assim (escreve no quadro 

012). 

Aluno B: porque o zero na frente não vale. 

Pesquisador: Por que se colocarmos o zero na frente o número será de quantos algarismos? 

Aluno C: de dois porque não se conta o zero na frente. 

Pesquisador: Por isso mesmo sendo 0,1 e 2 os menos algarismos o número menor número de três 

algarismos sem repetir será 102. 

Observamos que o objetivo do pesquisador era de os alunos perceberem que o zero, ao 

ser colocado no inicio do número indicaria ausência de ordens. Dessa maneira, o número não 

seria de três algarismos, mas sim de dois. Dentre os objetivos, ao se recorrer ao processo de 
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redizer, observamos o de ajudar os alunos a explicar o raciocínio de maneira que o discurso se 

aproxime do discurso matemático. 

 Outro ponto observado na argumentação coletiva dos alunos dessa turma foi a 

importância do professor no processo, que Boavida (2005) chama de orquestrar uma 

discussão coletiva. Tornou-se bastante evidente a importância do professor realizar 

movimentos embasados nas necessidades que surgem no decorrer da aula. Realizar tal 

movimento significa que o professor deve levar todos a participarem da atividade de 

argumentação. Tal processo ficou evidente no decorrer da argumentação da primeira 

atividade: 

Pesquisador: qual é o resultado que vocês chegaram? 

Aluno A1: 355. 

Pesquisador: como vocês chegaram a esse resultado? 

Aluno A1: tentando! 

 Nesse momento percebemos o desconforto dos alunos, fazendo necessário nos 

movermos para outra dupla: 

Pesquisador: Outra dupla conseguiu esse resultado? 

Aluno B1: Nós conseguimos. 

Pesquisador: Como chegaram nesse resultado? 

Aluno B2: Nós fomos tentando vários números e esse deu certo. 

 O aluno da dupla B afirmou que utilizou a estratégia de tentativa e erro, mas a turma 

não validou essa garantia. Nesse momento sentimos a necessidade de movimentarmos 

novamente, escolhendo a terceira dupla, que conseguiu o mesmo resultado pedindo-lhes uma 

explicação: 

Aluno C1: Primeiramente dividimos 1438 por dois que deu 719 depois diminuimos 9 e depois dividimos por 

dois de novo. 

 Após a explicação da dupla C, continuamos a argumentação com os mesmos, pedindo-

lhes que justificassem a escolha dos cálculos: 

Pesquisador: mas porque vocês escolheram essas contas? 

Aluno C1: Porque a a tecla D multiplica então se a gente quer o contrario usamos a divisão e a tecla T aumenta 

então o contrário é diminuir. 

 Ainda buscando aproximar mais o discurso da dupla com o matemático perguntamos: 

Pesquisador: então vocês escolheram a divisão porque é a operação inversa da multiplicação e a subtração 

porque é q operação inversa da adição? 

Aluno C1: Sim isso mesmo! 
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 Utilizamos novamente, para concluir a argumentação, o processo de redizer, ou seja, 

parafrasear a explicação do aluno em termos matemáticos. Com tais justificativas, a turma 

valida a argumentação com essa garantia. 

 Observamos o cuidado que o professor deve ter ao transformar a sua sala de aula em 

um ambiente com uma cultura da argumentação, aproximando sua aula de Matemática de 

uma “comunidade que cuida”. 

5.2.3 Comentários 

 Para Toulmim (2006), qualquer que seja a natureza de uma afirmação, essa pode ser 

questionada, exigindo assim uma argumentação. Tais argumentos podem ser dos mais 

variados tipos, independente do seu campo de argumentação. Entretanto, a todos é possível 

encaixar o modelo de microanálise. Tomando como base tal estudo, nos debruçamos nos 

argumentos utilizados pelos alunos quando utilizaram a calculadora na realização de 

atividades na aula de Matemática. 

 A todos podemos identificar os dados, a garantia e a conclusão, mas para que haja uma 

validação da garantia é necessário que o professor insira em sua sala de aula em uma cultura 

de argumentação. Isto é, dar espaço para o seu aluno falar, opinar, questionar. Afinal de 

contas, será a turma que irá validar a argumentação.  

 Entretanto, nesse ambiente processos se tornaram importantes para que se alcançasse o 

objetivo de aproximar o discurso do aluno com o disrcurso matemático, um deles é o redizer. 

Por muitos momentos os alunos confundiram conceitos, mas por trás dessa confunsão 

conseguimos enxergar o que queriam afirmar, Coube a nós parafraseá-los, de modo que tal 

aproximação ocorresse. 

 Além desse processo, decidir quais passos deve-se dar no momento de orquestrar uma 

argumentação coletiva se mostrou um ponto decisivo. Não é fácil essa tomada de decisões, já 

que ela é feita no improviso, tomando como alicerce a sensibilidade do professor. Deixar os 

alunos confortáveis deve ser o ponto chave de uma argumentação coletiva, só assim eles serão 

capazes de expor as ideias e estratégias, sem medo do constrangimento. 

5.3 CALCULADORAS NA AULA DE MATEMÁTICA 

 Esta seção foi elaborada com o objetivo de analisar a utilização da calculadora por 

parte dos alunos nas atividades desenvolvidas da proposta didática por nós desenvolvida. 

Entretanto, ao analisar os dados observados durante tal aplicação, foi possível identificar 
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elementos pertinentes também na atividade de conhecimento do funcionamento da 

calculadora. Sendo assim, também trazemos observações acerca deste momento. A análise 

dos dados está ancorada nos estudos realizados e discutidos nos Capítulos 1 e 2, que abordam 

a calculadora como um recurso didático na aula de Matemática. Em seguida, como 

fechamento da seção, apresentamos nossos comentários acerca da contribuição da calculadora 

em atividades na sala de aula. 

5.3.1 Exploração didática da Calculadora 

 Utilizar a calculadora na aula de Matemática era algo novo para os alunos da turma, 

como exposto e detalhado no perfil dos alunos traçado anteriormente. Mesmo a calculadora 

sendo uma ferramenta para suas atividades cotidianas, o mesmo não ocorre no cotidiano 

escolar. Acreditamos que por sempre utilizarem a calculadora fora da escola , os alunos 

soubessem realmente usá-la, porém não foi o que observamos. 

 Antes da aplicação da proposta didática por nós elaborada, realizamos três cálculos 

simples a fim de percebermos até que ponto os alunos conheciam a calculadora. Pudemos 

observar que mesmo afirmando já tê-la usado em algum momento, os alunos não conheciam 

de fato o seu funcionamento. Isso se tornou claro do terceiro cálculo realizado, 1:0, que 

aparecia o símbolo que representa o erro. Os alunos não conseguiram identificar o significado 

do símbolo, nem justificar sua presença, ou seja, o erro fruto da ideia matemática que não se 

pode dividir por zero. Percebemos que os alunos não conseguiram relacionar o simbolo do 

erro, que apareceu na calculadora, com o fato de não se poder dividir por zero. 

 Percebemos a primeira causa identificada para a não utilização da calculadora como 

um recurso didático, a do não conhecimento do funcionamento da mesma. Tal aspecto 

também observarmos nos estudos de Mocrosky (1997). Além disso, acreditamos que isso 

ocorra devido à falta de atividades planejadas pelo professor que utiliza esta ferramenta, isto 

porque o aluno utiliza a calculadora, em sua grande maioria das vezes, de forma escondida, 

não permitindo a aprendizagem efetiva do seu funcionamento, mesmo acreditando que sabe 

usá-la. 

 Outro ponto observado foi que os alunos não demonstraram a necessidade de refletir 

sobre quais cálculos devemos realizar na calculadora. Ou seja, o primeiro cálculo realizado 

mostrava que a calculadora realizada as operações de acordo com a ordem digitada, fazendo 

necessário um planejamento das estratégias de resolução das atividades. Entretanto, os alunos 

desconheciam esse fato, e julgaram como correto qualquer cálculo realizado na calculadora. 



 

119 
 

 Abello (1999) aponta que é imprescindível o conhecimento aritmético, tendo em vista 

que antes da realização dos cálculos com o auxílio da calculadora é necessário que o aluno 

tome decisões acerca de quais cálculos irá fazer, e após a realização também interpretá-los e 

analisá-los. Ficou claro, a partir da fala dos alunos, que isso não ocorria quando utilizavam a 

calculadora. Mais uma vez recaímos na falta de conhecimento do funcionamento da 

ferramenta, já que os alunos desconheciam que esta realizava os cálculos de acordo com a 

ordem digitada, e não com a ordem das operações em expressões numéricas. 

 Das oito duplas e um trio que participaram da pesquisa, na primeira atividade aqui 

analisada apenas três duplas conseguiram encontrar a resposta correta. Chegamos então à 

reflexão de que muitos apontam a calculadora como substituta do cálculo, e que ao utilizá-la o 

aluno sempre chega a um resultado correto. Os alunos que não conseguiram chegar a uma 

resposta, e evidenciam mais uma vez que quando a atividade é planejada pelo professor a fim 

de explorar as potencialidades da calculadora como um recurso didático, exige do aluno um 

conhecimento aritmético, bem como um sentido numérico bem desenvolvido. Abegaria e 

Ponte (2008) apontam que essa será a base para auxiliar o aluno no processo de tomada de 

decisões sobre qual cálculo deva realizar, pois a sua decisão dependerá do grau de 

desenvolvimento do sentido do número. 

 Na segunda atividade a grande maioria dos alunos afirmou ter conseguido chegar ao 

resultado esperado, entretanto apenas quatro duplas conseguiram chegar ao maior e ao menor 

produto. Analisando a resolução da dupla D pudemos perceber o nível do sentido numérico 

dos alunos.  

 

Figura 14- Solução escrita dupla D 

A atividade solicitava o maior e o menor produto de um número de três algarismos por 

um de dois algarismos. Pudemos observar que os alunos da dupla D ainda não possuem 
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amadurecimento em tal significado, tendo em vista que no cálculo do menor produto 

escolheram um número de apenas um algarismo. Quanto às demais duplas, todas escolheram 

números de acordo com a exigência de algarismos solicitado na atividade. 

 Ainda nessa atividade pudemos observar que alguns alunos não conseguiram enxergar 

a garantia utilizada pela dupla C para validar a argumentação, a de escolher os maiores 

algarismos para formar o maior produto e os menores algarismos para formar o menor 

produto. A dupla A utilizou a estratégia de tentativa e erro para obter os resultados: 

 

Figura 33- Solução escrita dupla A 

 Mesmo utilizando a ideia de ter um número “alto” para chegar ao maior produto e um 

número “baixo” para o menor, a dupla A não chegou a um resultado correto tendo em vista 

que algumas outras duplas chegaram a um resultado maior e menor, respectivamente. O que 

pudemos observar é que mais uma vez é imprescindível uma análise nos resultados obtidos, 

como apontam Melo e Manrique (2008) que a utilização da calculadora exige do aluno uma 

compreensão da atividade e ela por si só não garante o acerto. 

 A dupla A ainda evidência a estratégia de tentativa e erro, sendo esta a utilizada em 

grande parte das duplas nas duas atividades. 

 Na primeira atividade uma das duplas afirmou ter encontrado o número inicialmente 

digitado por Leandro através desta estratégia, mesmo que a mesma não tenha ficado clara na 

resolução escrita. Melo e Manrique (2008) apontam que em muitos casos os alunos expressam 

oralmente suas estratégias de resolução correta, mas o mesmo não ocorre de maneira mais 

eficaz na versão escrita. 
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 A escolha pela tentativa e erro como estratégia de resolução se tornou a principal 

metodologia utilizada pelos alunos na resolução das duas atividades. Mamede (2002) relata 

que tal fenômeno se torna corriqueiro nas atividades utilizando a calculadora. Isso porque a 

mesma pode promover uma atividade matemática de experimentação, de criação de hipóteses 

e de conjecturas matemáticas. Além disso, os alunos possuem mais oportunidades para tomar 

decisões e maior liberdade para discutir resultados. 

Outro ponto no qual pudemos explicar a ampla utilização da tentativa e erro é o fato de 

os alunos enxergarem a segunda atividade como uma tarefa investigativa. Dessa maneira, a 

calculadora facilitou o rápido teste de hipóteses, o que sem a mesma seria demasiado ou 

moroso em atividades desse tipo, como afirmam Pereira e Guerreiro (2008). 

Tal percepção também corrobora com as ideias de Souza e Santos (2007) quando 

apontam que sem a calculadora o aluno precisa de mais tentativas para confirmar sua 

hipótese, o que não ocorre quando utilizamos a mesma, diminuindo assim a necessidade de 

várias tentativas. Os autores também afirmam que a quantidade de tentativas está associada à 

dificuldade de calcular corretamente. Recaímos novamente no ponto essencial do uso da 

calculadora a de fazer inferência antes, durante e após os cálculos. Anterior à tomada de 

decisões acerca da estratégia de resolução, durante a ordem dos cálculos que se deve realizar 

na calculadora, e após como forma de verificação e análise de seus resultados. 

5.3.2 Comentários 

 Explorar a calculadora em atividades na aula de Matemática foi algo inédito para a 

turma dos alunos, na qual aplicamos a proposta didática por nós desenvolvida. Antes disso, os 

alunos apenas a utilizavam de forma escondida, ou em poucos momentos em que a professora 

a utilizava na perspectiva de “liberar”, já apontado anteriormente. 

 Tal uso restrito gerou nos alunos lacunas referentes ao funcionamento da calculadora, 

que ficou evidenciado na fala dos alunos durante a atividade exploratória. Julgamos 

necessária tal atividade por já acreditávamos que tais lacunas existiriam. Dessa maneira, nossa 

proposta didática poderia perder o foco, já que os alunos iriam enfrentar dificuldades na 

resolução das atividades com o uso da calculadora, por não saber manuseá-la. 

 Observamos que, como ponto inicial, em qualquer atividade com o uso da calculadora 

é imprescindível que os alunos conheçam o seu funcionamento, e que, caso o professor 

identifique tais lacunas nos alunos deverá planejar atividades buscando superar tal 

dificuldade, mesmo esse não sendo o foco principal de sua atividade. 
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 Além disso, pudemos observar que mesmo com o uso da calculadora não ser 

obrigatório, apenas incentivado por nós pesquisadores, todos os alunos optaram em utilizá-la. 

Entretanto, tal utilização não garantiu que todos os alunos chegassem a uma resposta 

satisfatória. Acreditamos que isso tenha ocorrido devida a deficiência no sentido de número 

de alguns alunos. Isso nos mostra que a calculadora por si só não garante um resultado 

positivo, evidenciando mais uma vez a necessidade por parte do aluno de um amplo 

conhecimento aritmético. 

 Por fim, pudemos concluir que a calculadora permitiu aos alunos maior exploração da 

tentativa e erro, mesmo essa não ter sido um dos nossos objetivos para as atividades. Tal 

estratégia se caracterizou como um forte aliado aos alunos no momento de resolução das 

atividades. Acreditamos que isso ocorreu, pois com a calculadora se tornou possível uma 

maior quantidade de verificação das hipóteses levantadas pelos alunos em suas estratégias de 

resolução das duas atividades propostas. Além disso, pudemos observar o caráter 

motivacional da calculadora, isso porque os alunos não se sentiram, em nenhum momento, 

constrangidos com o erro, e logo que verificavam seus resultados, e concluíam que estavam 

errados, partiam para outra tentativa. 

5.4 Discussão 

 Esta pesquisa buscou analisar os argumentos utilizados pelos alunos quando estes 

utilizaram a calculadora em atividades matemáticas, na tentativa de amenizar um ensino da 

Matemática centrado em algoritmos, com pouca abertura para a discussão por parte dos 

alunos, e das estratégias utilizadas na resolução de suas atividades. Para isso, realizamos um 

trabalho em uma escola pública da cidade de Campina Grande com alunos do 7º ano do 

Ensino Fundamental. 

 Esta seção apresenta a discussão sobre os comentários apresentados nas seções que 

constituem a triangulação dos dados, baseada em três vértices, A, B e C. A seção Perfil dos 

alunos em relação ao uso da calculadora, vértice A, objetivou traçar as concepções dos alunos 

sujeitos desta pesquisa em relação ao uso da calculadora. Deixamos os alunos livres para 

relatar o que pensavam, bem como suas experiências. 

 A seção Argumentação Matemática, vértice B, objetivou analisar os argumentos 

utilizados pelos alunos nas atividades com o uso da calculadora. Para essa análise, nos 

ancoramos no modelo de microestrutura desenvolvido por Toulmin (2006), e buscamos 

analisar o desenrolar da argumentação coletiva. Por fim, a seção Calculadora na aula de 
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Matemática, vértice C, objetivou analisar o uso da calculadora por parte dos alunos nas 

atividades propostas. 

 Diante dos dados apresentados nas três seções podemos afirmar que o tempo ganho ao 

realizar os cálculos na calculadora pode ser bem explorado para uma efetiva argumentação, 

contribuindo para uma aprendizagem matemática com um maior significado.  

 Os dados apresentados na primeira seção apontam que os alunos também percebem 

que a calculadora pode ser utilizada sempre que os cálculos sejam difíceis, ganhando assim 

tempo na realização de suas atividades. Os alunos apontaram que consideram números 

grandes como números difíceis. Refletir sobre a grandeza numérica é um dos objetivos para o 

ensino da Matemática, apontado pelos PCN. 

 A calculadora permite que o universo dos números trabalhados seja mais próximo da 

realidade do aluno, não sendo assim camuflados pelo professor, com o objetivo de facilitar a 

realização dos cálculos dando maior significado as suas atividades. Como aponta Mamede 

(2002), o tempo ganho com a utilização da calculadora deve ser destinado para o 

desenvolvimento da comunicação na sala de aula, colocando os alunos em uma atitude ativa 

da aprendizagem.  

 Entretanto, podemos observar que nas experiências relatadas pelos alunos o mesmo 

não ocorre. Eles enxergam a calculadora apenas como uma ferramenta de cálculo, que fornece 

a resposta, não percebendo que a resposta de uma atividade investigativa vai além da 

realização do cálculo. Abergaria e Ponte (2008) apontam que a atividade matemática vai 

muito além de uma simples realização de cálculos, sendo necessário que o aluno conjecture e 

tome decisões referentes as estratégias de resolução. Ponte (1987) interpreta esse fenômeno 

como cálculo mental, ou seja, a habilidade para organização mental dos caminhos de 

resolução de problemas reais ou escolares.   

 Os dados apontam também que os alunos apresentam um sentimento positivo em 

relação à utilização da calculadora na aula de Matemática. Antes mesmo do contato com a 

ferramenta, no desenrolar da aplicação da proposta didática os alunos se mostraram ansiosos 

para essa vivência. As redações apontam que muitos reconheciam e ansiavam o momento em 

que a professora permitisse o uso da calculadora. 

 Esse anseio em utilizar a calculadora despertou nos alunos sugestões de momentos em 

que deveriam utilizá-la. Uma dessas perspectivas é a verificação dos resultados, o que ficou 
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evidenciado na resolução das atividades. A grande maioria dos alunos utilizou a estratégia de 

tentativa e erro para chegar a um resultado.  

 Aguiar (2001) justifica a escolha dos alunos por essa estratégia na resolução de suas 

tarefas matemáticas, devido a apresentar uma vasta opção de hipóteses, além de favorecer o 

desenvolvimento criativo do aluno. Corroborando com tais ideias, Mamede (2002) afirma que 

a tentativa e erro promove uma atividade matemática de experimentação, de criação de 

hipóteses e de conjecturas matemáticas. Isso se dá, pois os alunos possuem mais oportunidade 

a tomar decisões e maior liberdade para discutir resultados. 

 Além disso, sem o auxilio da calculadora os alunos necessitariam de mais tentativas 

para confirmar suas hipóteses. Souza e Santos (2007) apontam que o uso da calculadora 

permite que o aluno confirme mais rapidamente sua hipótese, diminuindo a necessidade de 

várias tentativas. 

 Entretanto, mesmo enxergando as potencialidades e ansiando em utilizar a calculadora 

na aula de Matemática, os dados apontaram que esta não é a realidade encontrada no ambiente 

escolar. Os poucos momentos em que os alunos utilizam esta ferramenta são limitados,  todos 

eles apontando que, na maior parte dessas situações a calculadora é utilizada de forma 

escondida. Observamos então que a Matemática trabalhada nessa sala de aula se enquadra em 

uma abordagem tradicional, centrada em algoritmos. Bocardo, Serrazina e Kraemer (2003) 

apontam que tal abordagem apresenta algumas vantagens o que leva a uma fácil aceitação do 

método. Entre essas vantagens, ressalta a forma simplificada de calcular e a sua generalidade. 

 Entretanto, Albergaria e Ponte (2008) apontam que a utilização em massa dos 

algoritmos apresenta desvantagens, como desistência pessoal de cálculo, contribuindo para a 

otimização da competência de cálculo do aluno. Podemos perceber a aproximação com os 

pensamentos das filosofias tradicionais da Matemática, nas quais, segundo Boavida (2005), a 

validade dos enunciados é oriunda de fundamentos absolutos. Percebemos então 

características de uma corrente absolutista da Matemática, na qual o conhecimento é feito de 

verdades absolutas e incontestáveis (ERNEST, 1991). A Matemática, nesse cenário, é 

abordada pelo Movimento Euclidiano, como aponta Lerman (1983). 

 Entretanto, explorar a calculadora como um recurso didático na aula de Matemática 

aproxima-se de uma abordagem quase-empiricista. Tal abordagem fica mais evidente quando 

utilizamos o tempo ganho na abreviatura dos cálculos para momentos de argumentação, isto 
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porque, segundo Boavida (2005), a formulação de conjecturas, apresentação de explicações 

ou justificações matemáticas não satisfazem ao rigor imposto à prova e práticas euclidianas. 

 Toulmim (2006) aponta que qualquer que seja a natureza da afirmação à essa pode ser 

exigida uma justificativa, desencadeando assim a atividade da argumentação. A tal atividade o 

autor associa que independente do campo de argumentação os argumentos utilizados podem 

ser analisados de acordo com o seu modelo de microestrutura. Entretanto, ao pensarmos no 

campo de argumentação da Matemática, essa atividade ainda é relativamente recente, como 

aponta Duval (1993), que vem ao encontro com a segunda seção, Argumentação matemática, 

de nosso estudo de caso. 

 A atividade de argumentar em Matemática era algo novo para os alunos da turma 

pesquisada. Ao analisarmos os argumentos segundo o modelo desenvolvido por Toulmin, 

pudemos perceber que os argumentos se enquadraram no modelo simples, ou seja, apenas a 

exigência de uma garantia para validar a conclusão o que ocorreu nas atividades. Acreditamos 

que isso se deu pela falta de experiência dos alunos com a atividade de argumentar. 

 Entretanto, mesmo com a falta de experiência, observamos que no caminhar das 

atividades os alunos iam ficando mais confortáveis, passando a questionar mais a 

argumentação. Para Duval (1993), esse é um caminho natural quando pensamos em 

argumentação em Matemática. A segunda parte da atividade, maior e menor produto, mostrou 

bem o trajeto no desenvolvimento da argumentação coletiva, pois os alunos foram mais além, 

incluindo um caso onde a garantia não se aplicava, ou seja, neste argumento os alunos 

apresentaram uma refutação. 

  Essa trajetória só foi possível porque buscamos inserir o ambiente da sala de aula uma 

cultura de argumentação, ou seja, o ambiente onde o aluno se sinta confortável para falar, 

opinar e questionar. Mesmo que de forma tímida, esse processo foi se desencandeando e 

acreditamos que o caráter motivacional da calculadora favoreceu que isto ocorresse. Isso 

porque os alunos se sentiram confiantes em seus cálculos quando utilizaram a calculadora. 

 Em nossa pesquisa pontos importantes foram observados para que a argumentação 

coletiva acontecesse de forma satisfatória. Ao encontro com as ideias de Boavida (2005), 

percebemos que o processo de redizer é peça fundamental na aproximação do discurso dos 

alunos com o discurso matemático. Tal aproximação se caracteriza como necessária quando 

trabalhamos com um auditório universal. No decorrer da pesquisa, utilizamos do recurso 
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redizer, principalmente nos momentos em que os alunos confundiam os conceitos de número 

e algarismo. 

 Além disso, no processo Orquestrar a Argumentação, sentimos o momento da tomada 

de decisão da manobra do professor como o momento mais complexo, porque, segundo 

Boavida (2005), para que ocorra argumentação é necessário que todos possuam voz ativa. A 

esse momento a autora chama de metafóra da participação. Em todo o desenvolvimento da 

argumentação, o pesquisador necessitou estimular a participação dos alunos nos movimentos 

de indagar e avaliar, sempre encorajando-os. 

 Ao buscar estabelecer uma cultura de argumentação, segundo Boavida (2005), 

compete ao professor preparar momentos propícios para a discussão. Pudemos observar em 

nosso estudo que o tempo ganho nas atividades envolvendo a calculadora se tornou um rico 

momento para tais discussões. De fato, os alunos empolgados e confiantes em suas resoluções 

não se intimidaram no momento da argumentação. Acreditamos que nesse movimento os 

alunos assumiram um papel ativo em suas aprendizagens. 

 Na resolução das atividades propostas, observamos que grande parte dos alunos 

recorreu da estratégia tentativa e erro como garantia em suas justificativas e argumentações. 

Tal escolha justificou-se na rápida conferência de suas conjecturas que a calculadora permite. 

Entretanto, no decorrer da argumentação, a turma não considerou tal estratégia como garantia. 

Na análise das atividades, pudemos concluir que os alunos consideraram apenas como 

garantias as justificativas ancoradas em algoritmos.  

 Mais uma vez foi possível perceber a experiência dos alunos em aulas centradas em 

algoritmos, sendo que está não deve ser a única faceta da Matemática, como aponta Ponte 

(1987). Corroborando com essa ideia, Mamede (2002) aponta que a Matemática apresenta 

múltiplas facetas, entre elas o cálculo escrtito, mental e o realizado por artefatos. Cada uma 

dessas formas tem seu lugar próprio no cálculo e nenhuma deve substituir a outra, todas 

devem ser exploradas e trabalhadas na sala de aula de forma adequada, proporcionando ao 

aluno um maior número de opções. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nosso objetivo quando da realização dessa pesquisa foi o de analisar os argumentos 

utilizados pelos alunos na resolução das atividades matemáticas quando na utilização da 

calculadora. Assim tomamos como ponto de partida a seguinte questão Como o uso da 

calculadora contribui para uma cultura de argumentação utilizada por alunos nas aulas de 

Matemática?. 

Como argumento, nos embasamos nas ideias de Pedemonte (2002) e Boavida (2005), 

quando apontam que esta atividade está relacionada com a ideia de convencer. Buscamos ao 

longo da proposta configurar a sala de aula de Matemática em um ambiente propício para o 

desenvolvimento de uma cultura de argumentação, ou seja, um clima em que os alunos 

sintam-se confortáveis para expor suas ideias, concordar ou refutar as explicações dos demais 

colegas. 

 Como já exposto, a presente pesquisa está inserida em um projeto maior, em rede, 

CAPES/OBEDUC/UFMS/UEPB/UFAL, mais especificadamente inserida na equipe 

Calculadoras e Argumentação. Dessa maneira, a partir de estudos referentes à exploração 

didática da calculadora, bem como sobre argumentação matemática, foi elaborada, 

colaborativamente, uma proposta didática na qual um recorte foi analisado neste estudo.  

A proposta didática foi aplicada em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental. 

Como recorte, analisamos a resolução e a argumentação de duas atividades nas quais os 

alunos utilizaram e puderam utilizar a calculadora, algo novo para a turma já que a professora 

desta turma proibia o uso da mesma. 

A calculadora se tornou uma ferramenta amplamente explorada nas atividades 

cotidianas dos alunos, entretanto o mesmo não ocorre no ambiente escolar. Os alunos 

participantes desse estudo apontaram sempre utilizar a calculadora, porém nunca como um 

recurso didático, já que sua utilização nesse ambiente é proibida pelo professor. Portanto, a 

utilização da calculadora por esses alunos se resumiram em experiências espontâneas, as quais 

sempre recorriam quando os cálculos eram difíceis, ou para verificar se eles estavam corretos. 

Acreditamos que por vivermos em uma sociedade da informação, onde todos os meios 

se debruçam em algum artefato tecnológico, englobar a calculadora na aula de Matemática 

deveria ser caminho natural, já que um dos objetivos apontados pelos PCN (1997) é  fazer 

com que os alunos dominem os conhecimentos de que necessitam para se tornarem cidadãos 

plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel nesta sociedade.  
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Diante isso, corroboramos com as ideias de Araújo e Soares (2002) quando esses 

afirmam que a pergunta que devemos fazer não é se deveríamos utilizar a calculadora, mas 

sim como utilizá-la. Tal compreensão foi claramente observada no perfil dos alunos quando 

esses relatam o desejo de utilizar a calculadora na aula de Matemática, apontando ainda 

sugestões de como utilizá-la. 

 Compete ao professor organizar momentos em que os alunos exponham suas 

estratégias de resolução, entretanto o que pudemos perceber é que tal movimento ainda é algo 

novo, principalmente na aula de Matemática. Ao utilizar a calculadora abreviamos o cálculo, 

fazendo com que o aluno ganhe tempo. Em nossa pesquisa pudemos observar que tal espaço 

de tempo pode sim se configurar como um rico momento para exposição, por parte dos 

alunos, de suas estratégias de cálculo, podendo ir além das justificações do porque de tais 

escolhas, caminhando assim para uma argumentação matemática. 

 Qualquer que seja a natureza de uma afirmação, essa pode ser questionada, levando 

assim ao desenvolvimento da atividade argumentativa. Em nosso estudo o primeiro ponto de 

análise dos argumentos foi tomado como embasamento o modelo de microestrutura 

desenvolvido por Toulmin (2006). Para esse autor, em qualquer argumento podemos 

identificar pelo menos os dados, a garantia e a conclusão. Dessa maneira, em uma 

argumentação deve-se apresentar uma garantia que permita a passagem dos dados à 

conclusão. Esse movimento caracteriza-se como um modelo simples, o que pode ser ampliado 

sempre que o auditório sinta a necessidade de um reforço na garantia apresentada. 

 Ao analisarmos o processo da argumentação desenvolvida pelos alunos da turma 

pesquisada, pudemos perceber que os mesmos apenas consideraram como válidas as garantias 

embasadas em algum algoritmo, mesmo que a calculadora tenha contribuído pra uma ampla 

utilização da estratégia tentativa e erro.  

Dessa maneira conseguimos observar a grande relevância dada aos algoritmos nessa 

sala de aula, o mesmo também evidenciado por Albergaria e Ponte (2008). Tal modelo de 

ensino ainda se configura como o mais explorado nas salas de aula, não favorecendo uma 

cultura de argumentação. Isso porque, como já exposto, para que se desenvolva uma atividade 

argumentativa, Boavida (2005) afirma que necessariamente deverá existir um ambiente onde 

todos possuem voz ativa, e onde o papel de avaliador não seja apenas do professor. Para 

designar tal processo, a autora traz a metafóra da participação. 
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 Neste ambiente se torna imprescindivel o conforto e a confiança por parte de todos os 

alunos. No cenário de nossa pesquisa, a calculadora também permeou como um elemento 

motivador, já que os alunos, principalmente na atividade 2, confiantes na segurança da 

ferramenta, se sentiram confortáveis em expor suas estratérgias de cálculos e justificativas. 

Entretanto, na verificação dos resultados percebiam quais cálculos estavam corretos ou não. 

 Portanto, podemos observar que ao utilizar a calculadora é necessário uma reflexão 

por parte dos alunos para que ocorra uma tomada de decisão sobre qual estratégia seguir, bem 

como uma análise dos resultados obtidos. Nesse contexto, a calculadora se apresenta como 

uma ferramenta de verificação dos resultados.  

 Diante do discutido acima, podemos observar pontos em que a calculadora se 

apresentou favorável pra a aprendizagem matemática. Como todo recurso didático, a mesma 

apresenta limites e possibilidades, entretanto muitos professores ainda observam apenas suas 

limitações, como, por exemplo, o de deixar os alunos dependentes. Como bem observado 

pelos alunos, e detalhado no capitulo da análise e discussão dos dados, devemos desenvolver 

a capacidade de realizar o cálculo por diferentes meios para que assim tenhanhos 

embasamento suficiente pra selecionar o que mais se adequa diante de uma situação de 

necessidade.  

 As possibilidades do uso didático da calculadora expostas ao longo da discussão dos 

resultados nos possibilitou observar que a mesma favorece para um caminhar no processo 

argumentativo. No inicio das atividades argumentativas os alunos se mostraram tímidos, e 

poucos questionadores. Entretanto, ao discutirmos a atividade 2, os mesmos apresentaram um 

mudança de comportamento, exigindo uma garantia mais forte para a validação da 

argumentação. 

 Esse deve ser o caminho natural quando estamos em uma cultura de argumentação. O 

estado tímido dos alunos inicialmente se deu, pois esses não estavam habituados com 

momentos de discussão de suas estratégias de cálculo. Portanto, a nossa aplicação da proposta 

foi o primeiro contato dos alunos com esse universo, tanto argumentativo como o de utilizar a 

calculadora em atividades planejadas para a sua exploração didática. Boavida (2005) aponta 

que se bem desenvolvida a argumentação pode levar os alunos à uma prática de 

demonstração, já que para esta autora a demonstração se configura como um caso particular 
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da argumentação, que ocorre quando utilizamos como garantias as lógicas formais da 

Matemática.   

 Refletir sobre esse caminhar entre a argumentação e a demonstração nos faz 

questionar se a utilização da calculadora como recurso no processo de construção de uma 

cultura de argumentação facilitará ou não a atividade demonstrativa dos alunos.   

 Finalmente, nossa pesquisa nos possibilitou concluir que momentos ganhos com a 

abreviatura do cálculo explorando a calculadora pode configurar-se como uma rica 

oportunidade para o desenvolvimento da atividade de argumentação matemática. Entretanto, 

para que isso ocorra é necessário considerar o planejamento das atividades, que devem ter 

cárater investigativo e exploratório. Atividades nas quais o protagonismo está no cálculo não 

se configura como uma oportunidade rica para a utilização da calculadora. Além disso, é 

essencial que o professor transforme a sua sala de aula em uma comunidade que cuida, “ 

aquela em que os alunos desejam ser bons ouvintes e onde a confiança, o respeito e ajuda 

mútuos estão presentes” (BOAVIDA, 2005, p. 116). 
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APÊNDICE A- Proposta Didática 

                                 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PROJETO CAPES OBEDUC UFMS/UEPB/UFAL 

CALCULADORA E ARGUMENTAÇÃO MATEMÁTICA 

 

PROPOSTA DIDÁTICA 

USANDO CALCULADORAS EM NOSSOS CÁLCULOS 

DUPLA: ______________________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________________ 

DATA: _______________________     TURMA: ___________________ 

PARTE I 

1. (Adaptado de Caderno de Atividades A Conquista da Matemática) Operações inversas 

Uma calculadora diferente apresenta uma tecla D que duplica o número digitado, e uma tecla T que adiciona 

9 unidades ao número que está no visor. Assim, ao digitar 123 e apertar D, obtém-se 246. Apertando-se, em 

seguida, a tecla T, obtém-se 255. Leandro digitou um número na calculadora e em seguida apertou as teclas 

D, T e D aparecendo como resultado o número 1438. Descubra o número digitado por Leandro inicialmente: 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Justificativa_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Cálculos 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. (Nossa autoria) Maior e menor produto 

Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 efetuem a multiplicação de um número formado por três 

algarismos por outro número de dois algarismos, de modo que os algarismos não se repitam. Quais são esses 

números para que se obtenha o maior e o menor produto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

  

Cálculos 
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PARTE II 

1. (Nossa autoria) Escolhendo a operadora 

A tabela mostra as tarifas das principais empresas de telefonia móvel do Brasil. Com base nas informações 

mostradas na tabela a seguir respondam: 

Operadora Ligação para a mesma operadora Ligação para outra operadora 

Oi 1,95 por minuto 2,10 por minuto 

Tim 0,25 por ligação 2,30 por minuto 

Vivo 1,65 por minuto 2,05 por minuto 

Claro 0,20 por ligação 0,75 por minuto 

 

a) Diogo é cliente da operadora Oi. Ele tem R$ 5,00 e pretendia ligar para seus quatro amigos sendo cada 

um de uma operadora diferente.  Como possui apenas R$ 5,00 ele deve escolher apenas um amigo para 

ligar e decidiu que será aquele que ele poderá conversar por mais tempo. Qual amigo ele escolherá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Cálculos 
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b) Buscando economizar em suas ligações, Valbene que possui as quatro operadoras, telefonará para seus 

amigos Aniely, Thayrine, Priscila e Leandro. Seu telefonema para Aniely, que é cliente Oi, teve duração 

de 3 minutos. Para Thayrine, que é cliente Vivo, durou 1 hora e cinco minutos.  O telefonema para 

Priscila, que é cliente Tim, teve duração de 10 minutos. Por fim, Valbene telefonou para Leandro, que é 

cliente Claro, e conversou por meia hora. Qual o custo total das ligações realizadas por Valbene? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificativa_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

2. (Extraído de Matemática Teoria e Contexto) Comandando a calculadora 

No lugar de  ____, colocar os sinais operatórios, +, -, x e /, para obter o resultado desejado. 

a) (-5,2) ___ (-6,3) ___ 4 = -15,5 

b) 6 ___ 6 ___ (-0,1) = 35,9 

c) 6,3 ___ 8,9 ___ 1,2 = 16,98 

d) (-6,6) ___ 15 ___ 8 = 0,4 

e) 5,2 ___ (-6,6) ___ (-2,3) = 78, 936 

f) 12 ___ 0,02 ___ (-3,7) = 596,3 

g) 6,8 ___ 1 ___ 100 = 0,068 

h) 50 ___ 40 ___ 3 = -1,75 

i) 24,6 ___ 49,2 ___ 3,6 = - 3,1 

j) 3,7 ___ (-1,4) ___ 4,5 = 10 

Cálculos 
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Justificativa_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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PARTE III 

1. (Adaptado do Enem) Apresentação de mágicas 

Na cidade de Lucas e Fernanda haverá apresentações de mágicas em um Circo. Pensando em 

todos, o dono do Circo propôs pacotes para que os fregueses escolhessem o que seria melhor 

para si: 

Oferta 1: Taxa de 40 reais por apresentação 

Oferta 2: Taxa de 80 reais mais 10 reais por apresentação 

Oferta 3: Taxa de 60 reais para 4 apresentações, e 15 reais por cada apresentação a mais. 

Lucas assistirá 7 apresentações de mágica e Fernanda 4. Quais são as melhores opções de 

pacotes para Lucas? E para Fernanda? 

 

  

 

 

 

 

Justificativa_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Cálculos 
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2. (Extraído de Rodrigues, 2011) Jogo Stop da Porcentagem 

Nesse jogo vocês deverão calcular as várias porcentagens indicadas do número ditado pelo 

professor. A utilização da calculadora será livre. Aqueles que mais rapidamente preencherem 

toda a linha de cálculos com o número ditado dirão Stop e todos os outros deverão parar. Para 

cada acerto vocês receberão 10 pontos. 

Número ditado pelo professor 50% 25% 20% 10% 5% 1% Pontos 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Justificativa_________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Redação 

                                 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA 

PROJETO CAPES OBEDUC UFMS/UEPB/UFAL 

CALCULADORAS E ARGUMENTAÇÃO MATEMÁTICA 

 

REDAÇÂO 

 

ALUNO(A): 

__________________________________________________________________________ 

DATA: ______/________/2015 

 

CALCULADORA 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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