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Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo descrever e analisar as percepções de professores e
alunos em relação à utilização da calculadora nas aulas de Matemática no Ensino Médio. A pesquisa
foi realizada com alunos do 3º ano do curso técnico em Administração do Centro Territorial de
Educação Profissional Piemonte Norte do Itapicuru e com professoras do Ensino Médio do
município de Jaguarari/BA. O estudo desenvolvido é uma pesquisa qualitativa e para a coleta de
dados foi aplicado um questionário para alunos e com as professoras foi feita uma entrevista. Os
resultados apontaram que os alunos consideram a calculadora um importante instrumento didático
que possibilita entre outras coisas, a otimização do tempo nas aulas de Matemática. Entre os
professores o mais pontuado foi o fato de que para que ela realmente funcione, como um material
didático, é preciso que o educando mantenha uma relação de independência com o objeto.
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A CALCULADORA COMO RECURSO DIDÁTICO NAS AULAS DE MATEMÁTICA

CALCULATOR AS A TEACHING RESOURCE IN MATHEMATICS

CALCULADORA COMO RECURSO DOCENTE EN MATEMÁTICAS

Eixo 20: Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo descrever e analisar as percepções de professores e
alunos em relação à utilização da calculadora nas aulas de Matemática no Ensino Médio. A pesquisa
foi realizada com alunos do 3º ano do curso técnico em Administração do Centro Territorial de
Educação Profissional Piemonte Norte do Itapicuru e com professoras do Ensino Médio do
município de Jaguarari/BA. O estudo desenvolvido é uma pesquisa qualitativa e para a coleta de
dados foi aplicado um questionário para alunos e com as professoras foi feita uma entrevista. Os
resultados apontaram que os alunos consideram a calculadora um importante instrumento didático
que possibilita entre outras coisas, a otimização do tempo nas aulas de Matemática. Entre os
professores o mais pontuado foi o fato de que para que ela realmente funcione, como um material
didático, é preciso que o educando mantenha uma relação de independência com o objeto.

Palavras-chave: Calculadora. Recurso Didático. Ensino de Matemática.

Abstract: This research aimed to describe and analyze the perceptions of teachers and students
regarding the use of the calculator in high school mathematics classes. The research was conducted
with students of the 3rd year of the technical course in Administration at the Piemonte Territorial
Center of Vocational Education North of Itapicuru and with high school teachers from the city of
Jaguarari/BA. The developed study is a qualitative research and for data collection was applied a
questionnaire for students and with the teachers was made an interview. The results pointed out that
the students consider the calculator an important didactic instrument that allows, among other things,
the optimization of time in mathematics classes. Among the teachers the most punctuated was the
fact that for it to really work, as a didactic material, the student must maintain a relationship of
independence with the object.

Keywords: Calculator. Didactic resource. Mathematics teaching.

Resumen: Esta investigación tuvo como objetivo describir y analizar las percepciones de maestros y
estudiantes sobre el uso de la calculadora en las clases de matemáticas de la escuela secundaria. La
investigación se realizó con estudiantes del tercer año del curso técnico de Administración en el
Centro Territorial de Educación Vocacional Piemonte al norte de Itapicuru y con profesores de
secundaria de la ciudad de Jaguarari-BA. El estudio desarrollado es una investigación cualitativa y
para la recolección de datos se aplicó un cuestionario para estudiantes y con los maestros se realizó
una entrevista. Los resultados señalaron que los estudiantes consideran que la calculadora es un
instrumento didáctico importante que permite, entre otras cosas, la optimización del tiempo en las
clases de matemáticas. Entre los profesores, el más puntuado fue el hecho de que para que realmente
funcione, como material didáctico, el estudiante debe mantener una relación de independencia con el
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objeto.

Palabras clave: Calculadora. Recurso didáctico. Enseñanza de las matemáticas.

INTRODUÇÃO

A utilização da calculadora nas aulas de Matemática desde muito tempo vem sendo discutida, há
quem acredite que esta pode ser um recurso de grande potencial para o ensino de Matemática,
agilizando os cálculos repetitivos e otimizando o tempo das aulas. Mas também há aqueles que
acreditam que a calculadora impede que o aluno desenvolva o cálculo mental e que este crie
dependência na sua utilização.

A calculadora é uma ferramenta de fácil acesso, sendo comercializada a um preço de baixo custo,
além de ser utilizada em vários outros espaços, como por exemplo, no comércio. Nesse caso ela tem
a função de facilitar o trabalho do comerciante que nem sempre consegue realizar os cálculos na
“ponta do lápis”. Além disso, ela pode ser encontrada embutida nos mais diversos aparelhos como
computadores, relógio e celulares.

O ábaco pode ser considerado a primeira máquina inventada para calcular, sendo datada de 3500 a.C
na Antiga Mesopotâmia. Nessa época ele era confeccionado em mármore ou em pedra, em seguida
apareceu na China com seu uso datado em 2500 a.C., este tinha aparência mais próxima do que
conhecemos hoje. No Japão o aparelho recebeu o nome de Soroban.

A partir do século XVII foram surgindo as calculadoras mecânicas, a primeira delas era chamada de
Relógio Calculador, criada por Wilhelm Schickard em 1623 um professor alemão. Ela podia somar e
subtrair, multiplicar e dividir, e o resultado do cálculo era dado através do toque de um sino. O único
exemplar desse aparelho foi destruído num incêndio.

Ainda neste século foram inventadas outras máquinas de calcular como a Pascaline criada em 1642
por Frances Blaise Pascal, um matemático francês e a Stepped Reckoner (O contador de passos)
criada em 1672 e concluída em 1694 pelo matemático Gottfried Wilhelm Von Leibniz. No século
seguinte, novas calculadoras mecânicas apareceram, uma criada em 1774 por Philipp Matthäus Hahn
que se inspirou na calculadora de Leibniz e outra criada em 1784 pelo engenheiro alemão Helfrich
Johann Von Müller inspirado na máquina de Hahn. Estas duas máquinas tinham um formato
redondo.

No ano de 1820 o matemático Francês Thomas Colmar, utilizando os desenhos de Leibniz, construiu
sua própria calculadora chamando-a de Arithmomètre, essa máquina era capaz de realizar cálculos
com as quatro operações com perfeição.

Dois anos depois da invenção de Colmar, o matemático de origem inglesa Charles Babbage constrói
a primeira versão da Difference Engine, uma máquina que resolvia cálculos com polinômios. Anos
depois um sueco Pehr George Scheutz entrou em contato com Babbage e começou, junto a seu filho,
desenvolver a sua própria máquina de calcular que ficou conhecida como Difference Engine de
Scheutz.

Alguns anos depois Babbage em conjunto com Ada Lovelace desenvolveu o projeto para a
construção de uma calculadora que realizava as quatro operações, efetuava operações em sequência,
além de armazenar e executar e imprimir os resultados. Entretanto, a máquina que ficou conhecida
como Analytical Engine não saiu do papel devido à falta de investimento.
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Em 1880 William Seward Burroughs I constrói uma máquina de calcular conhecida como Adding
machine, o grande diferencial desse modelo é que além de realizar os cálculos, ela também imprimia
o resultado das contas em uma folha de papel, facilitando o trabalho de quem a utilizava.

No século XX com o aparecimento dos primeiros computadores surge uma máquina de calcular de
tamanho menor em relação às outras, projetada pelo engenheiro austríaco Curt Herzstark. A máquina
que recebeu o nome de Curta era uma calculadora de manivela em forma de um cilindro, ela podia
fazer cálculos de adição, subtração, divisão, multiplicação e calculava raízes quadradas.

Em 1957 surge a primeira calculadora digital produzida pela Casio, chamada de 14-A, ela efetuava
as quatro operações de até no máximo 14 dígitos. Sete anos depois a Casio lança sua segunda
calculador chamada de 001, a primeira do mundo a ter função de memória.

Em 1960 a Hewlett-Packard Company (HP) lança uma calculadora científica, o modelo 9100, e em
1972 lança a sua segunda calculadora científica, a HP-35B calculator, bem parecida com os modelos
atuais. Após o lançamento da calculadora científica várias empresas têm produzido modelos e estão
sempre buscando evoluir cada vez mais as funções e o design das calculadoras.

Atualmente, a calculadora se tornou um recurso tecnológico muito utilizado para resolução de
cálculos. No âmbito educacional a calculadora pode se mostrar uma grande aliada, porém sua
utilização em sala de aula ainda é muito questionada. O dilema está entre os seus benefícios e seus
malefícios, se de fato auxilia ou atrapalha nossos alunos.

Esta discussão pode trazer dúvida ao professor e provocar insegurança quanto à utilização de
tecnologias em suas aulas. De fato, é preciso que o educador busque a fundo os efeitos que a inserção
delas na sala de aula pode provocar, sejam eles positivos ou negativos.

Para estudar mais afundo seu o papel em sala de aula, é necessário saber o que pensam os alunos e
professores em relação a essa tecnologia. A partir daí surge o problema da pesquisa: a calculadora
exerce o papel de material didático nas aulas de Matemática? O que acham os alunos e os professores
sobre uso da calculadora em sala de aula?

A escolha do tema deu-se após perceber as dificuldades dos os alunos do Curso Técnico em
Administração ao utilizar a calculadora nas aulas de Matemática Financeira, uma vez que o recurso
se faz presente no cotidiano das pessoas.

O objetivo deste trabalho é mostrar a visão do professor e dos alunos em relação à utilização da
calculadora nas aulas de Matemática. A pesquisa busca analisar e comparar essas duas visões em
paralelo com o que os teóricos da educação dizem a respeito.

PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA COLETA DE DADOS

A presente pesquisa é descritiva de caráter qualitativo. Segundo Gil (2008, p. 28), “as pesquisas
deste tipo têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou
fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. As pesquisas qualitativas, segundo
Godoy (1995, p. 62), “têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico
em seu ambiente natural”.

Para atingir os objetivos deste estudo, primeiro foi realizado um levantamento bibliográfico acerca
do uso da calculadora em sala de aula. Logo depois foi feita uma pesquisa de campo, com alunos do
curso técnico em administração integrado ao Ensino Médio, do Centro Territorial de Educação
Profissional Piemonte Norte do Itapicuru (CETEP-PNI).
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Segundo Maconi e Lakatos (2003, p. 185)

Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se
procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou,
ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles.

Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem
espontaneamente, na coleta de dados a eles referentes e no registro de
variáveis que se presume relevantes, para analisá-los.

A coleta de dados se deu por meio de um questionário com duas questões fechadas e quatro abertas
que foi entregue aos alunos do terceiro ano do curso técnico em administração. Gil (2008, p. 121)
define questionário como:

[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são
submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas,
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.

Foi utilizado este tipo de instrumento, pois o mesmo possibilita que os alunos se mantenham em
anonimato quanto às respostas, evitando que eles se intimidem ao responder os questionamentos.

Para responder ao questionário foram escolhidos dez alunos do Curso Técnico em Administração. A
escolha dos alunos se deu pela sua própria vontade de contribuir com a pesquisa. E também foram
realizadas uma entrevista individual com três professoras de Matemática do Ensino Médio.

O objetivo da entrevista era saber qual a visão delas em relação ao uso didático da calculadora nas
aulas de Matemática, quais as vantagens e/ou desvantagens na utilização da mesma e se esta poderia
ser considerada um recurso didático para a viabilização da aprendizagem nas aulas.

A entrevista pode ser descrita como “uma forma de interação social. Mais especificamente, é uma
forma de diálogo assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como
fonte de informação.” (GIL, 2008, p.109).

O Curso Técnico em Administração funciona na instituição em três modalidades de ensino:
integrado ao ensino médio, com duração de quatro anos, com funcionamento nos turnos matutino e
vespertino, onde os alunos cursam algumas disciplinas do Ensino Médio mais algumas disciplinas
específicas do curso técnico. Devido a uma mudança na educação profissional essa modalidade passa
a durar apenas três anos.

A modalidade Educação Profissional Subsequente ao Ensino Médio (PROSUB) ou subsequente
recebe alunos que já possuem o Ensino Médio concluído, esses fazem apenas os componentes
específicos da área, com aulas apenas no turno noturno. Tem ainda a Educação Profissional
Integrada à Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), que funciona também apenas no noturno e que
recebe aqueles alunos que não possuem Ensino Médio completo, mas esta modalidade tem carga
horária de aulas reduzida já que algumas disciplinas do Ensino Médio são suprimidas.

Antes da entrega do questionário aos estudantes foi mostrado a eles a proposta de pesquisa e seus
objetivos, após foi pedido que voluntariamente dez alunos se dispusessem a responder o
questionário. Foi escolhido trabalhar com alunos da educação profissional, em específico do Curso
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Técnico em Administração, por conta de um componente específico denominado Matemática
Comercial e Financeira, que presumidamente requer a utilização da calculadora.

O questionário entregue a esses alunos continha com duas questões fechadas. Elas se referiam à
importância da utilização da calculadora nas aulas de Matemática e Matemática Comercial e
Financeira. Para preservar as identidades dos colaboradores (estudantes e professoras), utilizaremos
nomes fictícios.

ANALISE E REFLEXÃO DOS DADOS OBTIDOS

Para a análise dos dados começamos fazendo uma reflexão acerca das respostas dadas ao
questionário entregue aos discentes. Na primeira pergunta que consistia em saber se os alunos
utilizavam com frequência a calculadora nas aulas de Matemática, dos dez estudantes, 9 responderam
que sim. Já na segunda questão que questionava se os estudantes utilizavam calculadora nas aulas de
outras disciplinas a resposta entre os 10 colaboradores foi sim para 6 deles.

O resultado mostra que é mais comum à utilização de calculadora nas aulas de Matemática do que
nas demais disciplinas, apesar de ser usada também. É possível perceber ainda que todos os alunos
entrevistados fazem uso da calculadora nas aulas de Matemática ou Matemática Financeira, assim,
pode-se concluir que é comum a utilização do objeto para fins didáticos.

A terceira questão solicitava a opinião do aluno quanto à utilização da calculadora nas aulas de
Matemática, se esta ajuda ou atrapalha o desempenho na disciplina. Todos responderam que ajuda,
porém alguns pontuaram que ela também pode atrapalhar e deixar o aluno dependente do aparelho.
Segundo Lucas: “Ela ajuda e também atrapalha, ajuda a resolver os cálculos mais rápidos, mas
também acostuma o aluno e não permite o mesmo aprender a fazer o cálculo de cabeça”. Para Rose
“(...) ajuda bastante porque muitas pessoas têm dificuldades com cálculos e a calculadora facilita
isso”.

Foi relatado que ela é muito útil na resolução cálculos com resultados muito expressivos e um
melhor aproveitamento do tempo na resolução de algumas questões. Segundo os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) de Matemática

A calculadora favorece a busca e percepção de regularidades matemáticas e o
desenvolvimento de estratégias de resolução de situações-problema, pois ela
estimula a descoberta de estratégias e a investigação de hipóteses, uma vez
que os alunos ganham tempo na execução dos cálculos. (BRASIL, 1997,
p.45)

Quanto a atrapalhar, foi colocado que ela impede que os alunos desenvolvam o cálculo mental e que
se este não tivesse domínio das operações básicas, acabaria por se tornar dependente da calculadora
até em cálculos mais simples como relata Luiza “(..) ajuda, no entanto também atrapalha, pois a
pessoa pode viciar”.

Isso mostra que eles sabem que precisam saber solucionar problemas sem o auxílio desse
instrumento, é importante essa percepção, pois como ressalta João “(...) nem sempre será possível
fazer uso da calculadora. Para Guinther (2009, p. 2)

A utilização da calculadora de forma reflexiva e bem planejada pode
contribuir para o aprendizado de diversos conteúdos matemáticos,
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desenvolvendo a capacidade de investigar ideias matemáticas, resolver
problemas, formular e testar hipóteses, induzir, deduzir e generalizar, de
modo que os alunos busquem coerência em seus cálculos, comuniquem e
argumentem suas ideias com clareza.

Assim, é importante dizer que os alunos devem estar cientes do papel que a calculadora tem nas
aulas, senão este pode estabelecer algum tipo de dependência que lhe prejudicará em situações onde
ele não possam fazer uso do objeto.

Na quarta questão abordamos a importância da utilização da calculadora nas aulas de Matemática. A
maioria dos alunos relatou que a calculadora é muito importante, pois permite “tirar dúvidas”, isto é,
corrigir os erros, além de enfatizarem que nas aulas eles aprendem a manusear melhor o aparelho.

Muitos ressaltaram ainda que ela diminui o tempo perdido em questões e atividades muito extensas.
Lucas respondeu que: “(...) é importante principalmente por causa dos cálculos como, por exemplo,
o logaritmo, onde a calculadora facilita, diminuindo o tempo e já prepara para o mercado de
trabalho onde ela é de grande relevância”.

Nesse trecho Lucas fala da calculadora científica que entre outras funções, possibilita o cálculo de
logaritmos de base dez, utilizado nos cálculos de juros compostos. Ele ressalta ainda que a
calculadora está presente no mercado de trabalho e que quando trabalhada na sala de aula possibilita
que os alunos aprendam a manuseá-la. Nesse sentido D’Ambrósio (1990, p. 51) afirma que

As calculadoras e computadores devem estar presentes no cotidiano das
escolas, principalmente das mais carentes, pois isso permitirá que os menos
favorecidos socioeconomicamente tenham acesso às ferramentas disponíveis
no mercado de trabalho que, num futuro próximo, farão parte de todas as
profissões.

Neste contexto a escola tem um papel fundamental que é cumprir sua função de contribuir para a
formação de futuros cidadãos que possam exercer de forma consciente e plena sua cidadania em
diversas áreas.

Nesta perspectiva, a quinta questão aborda as possíveis dificuldades em manusear a calculadora
simples, cientifica ou financeira. Alguns responderam que não têm muita dificuldade em utilizar à
calculadora simples devido ao uso cotidiano, mas em relação à calculadora cientifica possuem certa
dificuldade devido a varias funções que a mesma possui, com relata Lucas “Sim. Tipo a calculadora
cientifica eu tenho muita dificuldade de manusear, mas a normal e a do celular e mais fácil”. Rose
responde que “Sim, pois só sei as 4 operações que existe”. João destaca que “Sim, mas ainda não sei
usar a calculadora cientifica direito”.

Os relatos mostram que nem todos que possuem o instrumento sabem como utilizá-lo corretamente.
O pouco contato com a calculadora científica justifica isso. É normal que alguns alunos nem saibam
da sua existência, além disso, muitos só utilizam calculadora para efetuar contas que envolvam as
quatro operações básicas.

A calculadora científica traz a possibilidade de trabalhar conteúdos mais complexos como logaritmo
e função exponencial. Entretanto, é necessário que o professor aprenda a utilizá-la, para melhor
aproveitar seus recursos. Para Guinther (2009) os recursos tecnológicos, servem recursos didáticos e
podem colaborar com a melhoria da prática pedagógica. Porém vale salientar que, esses recursos
tecnológicos, necessitam que sejam conhecidos e dominados pelos professores, e mais, sejam
aproveitados como ferramenta auxiliar para promover a aprendizagem. Não é de extrema
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necessidade que a educação esteja voltada totalmente para o uso de tecnologias, mas que se comece a
discutir o seu uso no ambiente escolar e se perceba as contribuições para a potencialização de uma
aprendizagem significativa.

A próxima questão teve por objetivo saber se os estudantes conhecem as funções da calculadora que
eles utilizam. Lucas respondeu: “Não! Só conheço algumas como: adição, subtração, divisão e
multiplicação, aprendi esse ano com o professor de matemática x2 e logaritmo.” João responde que:
“Não! Só as de mais, menos, dividir, multiplicar, em algumas calculadoras consigo as das raízes,
mais preciso aprender mais.”

Apesar de não saberem como usufruir de todos os recursos que o objeto oferece, os estudantes não
tem dúvidas em considerá-la como de grande ajuda nas aulas de Matemática, não apenas porque
realizam com eficiência e rapidez cálculos aritméticos, mas também porque esta possibilita que o
aluno corrija a si mesmo.

O professor será uma das peças fundamentais para que se possa utilizar a calculadora em sala de
aula. Assim, torna-se importante saber quais pensamentos os mesmos têm em relação à calculadora.
Para conhecermos as opiniões dos professores em relação à utilização da calculadora em sala de aula,
foi realizada uma entrevista com três professoras de Matemática.

A pergunta inicial questiona ao professor se a calculadora pode ser utilizada nas aulas de Matemática
como uma viabilização da aprendizagem. A professora Luciana relatou que: “ela pode sim ser
utilizada, desde que seja avaliado o conteúdo a ser trabalhado, a ano em que está estudando e se
este já sabe realizar sozinho e corretamente as quatro operações básicas” (Maria, entrevista, 2019).

Já a professora Maria destacou que: “ela só pode ser utilizada quando o professor tiver a certeza de
que seus alunos já dominam o algoritmo das operações básicas e quando este já sabe as técnicas do
cálculo mental. Assim na resolução de um problema ela só fará a parte mecânica e possibilitará ao
aluno uma economia de tempo” (Luciana, entrevista, 2019).

É importante que o professor observe em sua sala de aula esses pontos, afinal não faz sentido
permitir que alunos das fases iniciais façam uso do objeto, é necessário que ela sirva como auxílio.

Para Guinther (2009, p. 3)

Utilizar a calculadora em sala de aula para o desenvolvimento de atividades,
além de colocá-los em contato com um recurso tecnológico simples, oferece
um melhor aproveitamento do tempo, o que seria gasto com inúmeros
cálculos, sendo que, proporciona segurança, torna desafiador e menos
cansativo o processo de resolução de problemas.

As professoras foram questionadas sobre a permissão do uso da calculadora nas aulas e nas
avaliações. Luciana afirmou que “em momentos avaliativos só em extremo caso, no momento das
aulas ela não impede, mas que sempre estimula para que eles mesmos realizem os cálculos”
(Luciana, entrevista, 2019). Maria respondeu que “permite nos dois momentos, pois percebe a
dificuldade de seus alunos em realizar as operações básicas e como uma forma de ajudar acaba
permitindo o uso” (Maria, entrevista, 2019).

É preciso que o professor avalie o conteúdo dado para poder permitir a utilização do instrumento,
assim, ele mostrará ao seu aluno que a calculadora serve como um auxílio na resolução dos
problemas e não como um recurso que tem como função fornecer as respostas das questões
solicitadas.
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[...] o trabalho com a calculadora nas aulas de matemática faz se necessário
por permitir ao aluno que reflita mais sobre o problema, já que não precisa
gastar tanto tempo fazendo contas, porém, a simples permissão do uso da
calculadora aos alunos sem um direcionamento por parte do professor de
como utilizar essa ferramenta tecnológica será inválido, já que embora esta
faça parte do cotidiano dos alunos, na maioria das vezes fica evidente que os
alunos apenas a manuseiam superficialmente, demonstrando desconhecer
funções e possibilidades de uso da calculadora. (LORENTE, 2007, p. 7)

Os professores tem uma aversão ao uso da tecnologia, veem a calculadora como uma ferramenta que
pode prejudicar o desenvolvimento das crianças e jovens, sendo capaz de fazer com que elas não
desenvolvam seu raciocínio mental ou percam o mesmo. Desta forma não deixam livre o uso da
calculadora em sala de aula. O uso da calculadora científica deve ser totalmente livre nas unidades de
Estatística, Logaritmos, Trigonometria, Probabilidade, Contagem, Matemática Financeira e
Geometria Métrica Espacial (SMOLE, 2010).

Foi solicitado aos professores que pontuassem os aspectos positivos e negativos da utilização da
calculadora nas aulas de Matemática. Como ponto positivo, destacou-se principalmente, o fato da
calculadora otimizar o tempo na resolução das questões. Esse ponto de vista é comum tanto nos
professores quanto nos alunos, porém os professores ressaltam que quando o aluno cria uma
dependência do objeto ele tende a se prejudicar, nas avaliações externas como o Exame Nacional do
Ensino Médio e vestibulares, pois nem nenhuma das duas provas o aluno pode fazer uso deste tipo de
material, assim, se este não possui a autonomia do cálculo mental poderá se prejudicar.

Em nosso entender, o uso sensato das calculadoras contribui para a formação
de indivíduos aptos a intervirem numa sociedade em que a tecnologia ocupa
um espaço cada vez maior, uma vez que nesse cenário ganham espaço
indivíduos com formação para a diversidade, preparados para enfrentar
problemas novos, com capacidade de simular, fazer relações complexas,
articular variáveis, elaborar modelos, investigar, codificar e decodificar, se
comunicar, tomar decisões, aprender por si. Todos esses atributos são
necessários para a formação do homem de hoje, não importando se ele é
marceneiro, metalúrgico, bancário ou empresário. As calculadoras são
ferramentas de nosso tempo, assim sendo, é importante que os alunos a usem
e dominem seus recursos. (GUINTHER, 2009, p. 2)

A calculadora não deve ser utilizada apenas pra fazer cálculos, mas também preparar o aluno para
situações cotidianas que envolvam grandes números ou operações complexas como contas do mês de
uma família ou os juros que serão cobrados em caso de atraso do pagamento de uma conta, situações
que normalmente podem ser resolvidas com a calculadora.

A professora Juliana relatou que “considera a calculadora como um material didático assim como
outros, e que por isso deve ser utilizado com um objetivo definido, senão perde sua finalidade”
(Juliana, entrevista, 2019).

A utilização da calculadora em sala de aula deve ser bem planejada, tendo um
conhecimento prévio de suas possibilidades e limitações. Os alunos devem
saber por que as atividades serão desenvolvidas com o uso dessa ferramenta e
com quais objetivos. (GUINTHER, 2009 p. 2)
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Os alunos não podem apenas utilizar a calculadora para resolver cálculos, isso seria apenas um
processo mecânico que não haveria nenhum aprendizado. O aluno precisa saber como e quando se
deve utilizar a calculadora de forma que o mesmo aprenda durante as atividades a serem
desenvolvidas.

Quanto a percepção por parte das professoras no que se refere a dificuldade por parte de seus alunos
em relação ao uso da calculadora Luciana relata que “(...) percebo muitas, principalmente na
diferenciação do ponto e da vírgula e na interpretação dos resultados” (Luciana, entrevista, 2019).
Luciana ressalta ainda a importância de se saber manusear o instrumento, pois muitas vezes o fato de
não saberem como utilizá-lo atrapalha e faz com que o aluno cometa muitos erros.

Por causa da grande variedade de calculadoras fabricadas, é impossível ensinar ao aluno como
utilizar todas, entretanto se ele conhece o básico já é suficiente para que não cometa tais erros. Em
relação ao ponto e a vírgula, é comum as calculadoras utilizarem um ponto para separar a casa
decimal, utilizar um apóstrofo para separar a casa da unidade de milhar das demais. Se o aluno não
sabe disso ele pode se confundir e acabar por cometer alguns erros de interpretação.

Muitas vezes o estudante confunde o ponto com o sinal de multiplicação e a partir daí surgem outras
dúvidas. É importante que o professor tire esse tipo de dúvida, assim o manuseio da calculadora
torna-se menos complicado.

O próximo questionamento visava saber quais os conhecimentos que os professores tinham em
relação às funções que a calculadora científica disponibiliza. A professora Maria respondeu que: “sei
apenas o básico e tenho muita dificuldade em utilizar as demais funções” (Maria, entrevista, 2019).

Já a professora Juliana relata que sabe manusear, porém utilizava apenas algumas das funções de sua
calculadora. A professora Luciana respondeu que não sabia utilizá-la e que preferia resolver os
cálculos sem ajuda do instrumento.

Percebe-se que as professoras entrevistadas também não sabiam manusear ou não conheciam os
recursos que o objeto oferece e o pouco que sabiam era apenas um conhecimento básico. Uma vez
que o professor saiba utilizá-la e saiba usufruir de seus recursos, poderá mostrar aos seus alunos que
a calculadora realiza mais que as quatro operações podendo ser vista como um objeto que auxiliará o
aluno a desenvolver o seu raciocínio e resolver diversos problemas do seu cotidiano.

Portanto, para que isso ocorra, é preciso que o professor esteja capacitado para ajudar seus alunos a
fazerem o bom uso da tecnologia de forma correta e inteligente, porém alguns professores têm o
receio em utilizar qualquer tipo de tecnologia em sala de aula. Segundo Mocrosky (1997, p.193) diz
que, “é importante que o professor habite no mundo tecnológico em vez de sentir ameaçado por ele”.

Esses fatos nos fazem refletir sobre à formação do professor e o trabalho desenvolvido, ainda na
graduação, com relação às tecnologias. Deste modo, os cursos de licenciatura ao atenderem a
prerrogativa da utilização das tecnologias com ênfase na aprendizagem, certamente influenciarão na
forma como o professor vai conceber os processos de ensino e de aprendizagem. Para tanto, o
professor deverá levar em consideração as potencialidades, as individualidades de cada aluno,
estimulando processos educativos em que o aluno possa desenvolver-se autonomamente, numa
perspectiva de apropriação e produção do conhecimento. Esse comportamento somente será possível
se o professor experienciar na sua formação novas formas de conduzir os processos educativos, o uso
ativo e crítico das tecnologias, além de compreender como se processa a mediação entre professor e
aluno, professor e tecnologia, aluno e tecnologia.

A respeito disso, Guinther faz a seguinte reflexão:

Para que uma nova tecnologia seja utilizada na escola é preciso que o
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professor esteja seguro e preparado para isso. Os recursos tecnológicos, para
servirem como propulsores da melhoria da prática pedagógica, necessitam
que sejam conhecidos e dominados pelos professores, e mais, sejam
aproveitados como ferramenta auxiliar para promover a aprendizagem.
(GUINTHER, 2009, p. 1)

No entanto, para que essas premissas realmente incidam na efetividade do ensino e da aprendizagem,
a formação inicial necessita de uma revisão curricular que apresente disciplinas voltadas para o uso
das tecnologias; um projeto político de curso que contemple o uso das tecnologias, ultrapassando
questões operacionais e instrucionais, que visam apenas a aquisição de competências e habilidades
para questões que visem a produção de situações pedagógicas que contribuam para melhorar
intelectual e culturalmente a formação dos indivíduos.

Desta forma, os futuros professores precisam aprender a refletir acerca do uso das tecnologias para
que possam orientar seus alunos de forma crítica, de modo que não sejam manipulados por elas. Ao
contrário, os alunos precisam manipular as tecnologias no sentido de assegurar a apropriação e a
produção do conhecimento. Corroborando com essa questão Gadotti (2002, p. 96), afirma que o
professor “deixará de ser um lecionador para ser um organizador do conhecimento, um mediador do
conhecimento, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador e, sobretudo, um
organizador de aprendizagem”.

A discussão em torno da utilização da calculadora está muitas vezes baseada em aspectos negativos,
fazendo com que o professor deixe de vê-la como um recurso didático de grande potencial. Muitas
vezes por causa da sua própria formação que não lhe permitiu enxergá-la de tal forma.

A calculadora pode proporcionar ao educando vivenciar novas formas de aprender Matemática,
evidenciando a importância da inserção das tecnologias em sala de aula. Desta forma, são estes
aspectos que fazem com que os estudantes possam de fato romper a ideia de que a Matemática é uma
disciplina abstrata e ao professor de Matemática a oportunidade de utilizar desses recursos
tecnológicos para aproximar os conceitos matemáticos da realidade vivida por seus alunos.

CONSIDERAÇÕES

Todos os participantes desta pesquisa têm um contato frequente com a calculadora, isso mostra que
esse objeto se faz presente na escola e também no cotidiano das pessoas. A calculadora vem se
tornando um material didático de grande potencial, descrito pelos colaboradores com uma ferramenta
que possibilita avanços nas aulas de Matemática.

Nessa pesquisa foi descrito e analisado os pontos de vista de professores e alunos acerca da
utilização deste objeto nas aulas de Matemática. Entretanto, para que a calculadora seja utilizada
como um recurso didático, é importante que professor e aluno façam uma reflexão sobre sua função.
É necessário ainda que o educador utilize-a com uma finalidade especifica e que o aluno compreenda
essa finalidade e passe a ver a calculadora como um recurso importante para suas vidas e não apenas
uma máquina de dar respostas.

As mudanças decorrentes da utilização das tecnologias nas atividades humanas incidem no contexto
social e cultural das pessoas e consequentemente no ambiente escolar. Deste modo, os profissionais
da educação precisam aprender a utilizar os recursos tecnológicos em todo o seu potencial de
flexibilidade, colaboração, apropriação e produção de conhecimento. Uma vez que, as tecnologias
têm permitido novas e rápidas possibilidades de acesso ao conhecimento, abrindo possibilidades de
relações interativas e comunicativas, estreitando o contato entre as pessoas independentemente do
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local que estejam.

O professor no exercício da sua função precisa estar preparado para lidar com as tecnologias que
vêm surgindo e não somente deixá-las de lado pelo fato de não saber como manuseá-las. No âmbito
da educação essas tecnologias podem proporcionar ao aluno um aprendizado significativo e tornar as
aulas mais interativas.

Deste modo, se as tecnologias nas escolas forem direcionadas para fins pedagógicos que contribuam
com o desenvolvimento intelectual e cultural dos alunos, estarão contribuindo impreterivelmente
numa nova forma de organização escolar, de tempo e espaço, redimensionando o olhar de todos os
envolvidos no processo educativo. Cabe ressaltar que o essencial não é a tecnologia em si, mas sim a
necessidade de reconfigurar, de ampliar e criar novas práticas pedagógicas que potencializem a
interação entre os envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem.

Portanto, acreditamos que a calculadora pode ser inserida nas aulas de Matemática trazendo
benefícios no processo de ensino e de aprendizagem, desde que essa inserção seja pensada e avaliada
pelo professor. O pensar deve estar inserido no cotidiano do educador. A calculadora aliada a outros
recursos digitais, como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), permite a aproximação
da Matemática com o cotidiano do aluno, além de possibilitar a formação de um cidadão crítico,
reflexivo e atuante na sua comunidade.
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