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RESUMO 
Este estudo tem por objetivo analisar e comparar os resultados obtidos por cinco 
pesquisadores no que tange ao uso da calculadora gráfica em sala de aula. Trata-se, 
portanto, de um estudo de cunho bibliográfico. Os dados foram buscados no site da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) usando o 
descritor “calculadora”. A partir disso foram elaborados dois quadros sinópticos para se 
ter uma visão do conjunto de trabalhos desenvolvidos. Os resultados ilustram que, dos 
cinco estudos, dois foram realizados no Ensino Fundamental, dois no Ensino Médio e 
um no Ensino Superior. Em adição, em quatro dos cinco estudos aparece a palavra 
calculadora no título. Todos os estudos têm como intuito investigar as implicações da 
calculadora na melhoria da aprendizagem dos alunos. Nos problemas de pesquisa 
aparecem inseridas palavras como construção, aprendizagem significativa e o pensar 
matemático. Os estudos ilustram que a calculadora auxiliou na generalização, redução 
do tempo de cálculos extensos, na compreensão de regularidades, no processo 
matemático cognitivo e no pensamento matemático avançado que inclui representação, 
visualização, generalização, síntese e abstração. Também é possível observar narrativas 
acerca do aumento do interesse por parte dos alunos na disciplina de Matemática.  
 
Palavras-chave: Calculadora HP 50G; estudo bibliográfico; construção do 
pensamento matemático.  
 

1. Introdução e embasamento teórico 

A inserção de tecnologias na sala de aula como recurso pedagógico para auxiliar 

na aprendizagem matemática vem sendo estudada por diversos pesquisadores, tais como 

Pietzsch e Rosa (2014), Rosa e Seibert (2010) e Bonafini (2004). Borba (2014), por 

exemplo, comenta que as pesquisas relacionadas ao uso de softwares já vem ocorrendo 

há mais de 30 anos. Para este autor, é importante formar alunos conectados às novas 

tecnologias, mas ao mesmo tempo críticos. Ainda para Borba, Silva e Gadanidis (2014), 
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a tecnologia por si só não é suficiente e não garante a aprendizagem, ela é um apoio, 

uma âncora que poderá orientar o aluno a navegar (MORAN, 1998) e, assim, obter uma 

solução para um problema complexo.  

Entre os diferentes recursos tecnológicos estudados pelos pesquisadores 

anteriormente mencionados, a calculadora é uma delas. De acordo com Dalla Vecchia e 

Kaiber (2011, p. 1-2), “Autores como Borba (1999), Borba e Penteado (2003), 

Scucuglia (2006), Kaiber, Dalla Vecchia e Scapin (2010), Rosa e Seibert (2010), 

Groenwald e Olgin (2010) defendem e pesquisam o potencial inerente ao seu uso”. Para 

estes autores, a calculadora é uma ferramenta que pode auxiliar na visualização de 

gráficos, bem como no encaminhamento de possíveis conjecturas acerca de 

determinados temas.  

Segundo Melo (2013, p. 17) se ela for  

utilizada de forma criativa, pode se tornar rica ferramenta para que as 
competências e habilidades possam ser desenvolvidas. Entretanto, faz-se 
necessária a utilização desses recursos de forma consciente, para que se possa 
tentar desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, 
a criatividade e a capacidade de resolver problemas, fazer previsões e 
questionar resultados. 

Diante da importância da tecnologia e, em especial, da calculadora gráfica, e 

tendo sido este um recurso tecnológico utilizado e mencionado por cerca de 40 

engenheiros entrevistados numa pesquisa desenvolvida por Rehfeldt et al. (2015), 

resolveu-se investigar dissertações e artigos que abordaram o uso da calculadora como 

recurso pedagógico, objetivando melhorar os processos de ensino e de aprendizagem da 

Matemática.  

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar e comparar os resultados obtidos por 

cinco pesquisadores no que tange ao uso da calculadora em sala de aula e verificar as 

implicações dela na melhoria da aprendizagem da Matemática.  

 
2. Metodologia do trabalho 

 Esta pesquisa caracteriza-se como sendo de cunho qualitativo bibliográfico. 

Segundo Moreira (2011), em uma pesquisa qualitativa há um interesse em estudar os 

significados atribuídos pelos sujeitos às ações construídas numa determinada realidade. 

Para Marconi e Lakatos (2010, p. 269)  

A metodologia qualitativa preocupa-se em analisar e interpretar aspectos 
mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano. 
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Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, 
tendências de comportamento.  

 A pesquisa bibliográfica, por sua vez, é para Gil (2002), uma pesquisa com 

materiais já elaborados, que é integrada, habitualmente, de livros e de artigos 

científicos. Ainda Marconi e Lakatos (2010, p. 166) a pesquisa bibliográfica tem como 

finalidade colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, 
dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas 
de debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, 
quer gravadas.  

 À luz dos autores acima mencionados foram investigados, no portal da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), estudos que 

continham como descritor a palavra “calculadora”. Após leitura criteriosa, foram 

selecionados os trabalhos de Barbosa (2012), Salgado (2011), Nunes (2011), Prado 

(2012) e Olgin (2011) e com estes foram elaborados quadros sinópticos.  Segundo Gois 

(2009), um quadro sinóptico pode ser usado quando se deseja ter uma visão de conjunto 

acerca de um determinado tema. Para o autor, o quadro sinóptico consiste em elaborar 

os assuntos de forma a expor os títulos e subtítulos numa determinada ordem 

cronológica (GOIS, 2009, p. 54).  

Para este artigo, inicialmente foi elaborado o Quadro sinóptico (QUADRO 1) 

com os detalhes considerados relevantes à pesquisa, tais como o título da dissertação ou 

artigo, o autor, o ano do desenvolvimento da pesquisa, o nome do programa no qual foi 

desenvolvido o estudo, bem como o nível de ensino.  

Em seguida, foram investigados os objetivos, a questão norteadora e os 

resultados alcançados pelos cinco pesquisadores anteriormente mencionados 

(QUADRO 2). Desta forma, no item a seguir são ilustrados os quadros sinópticos e uma 

análise dos resultados encontrados.  

 

 

 
3. Análise e discussão de dados 

 O Quadro 1 ilustra as pesquisas escolhidas para realizar este estudo.  
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Quadro 1 – Quadro sinóptico contendo informações das dissertações pesquisadas 

Título do estudo Autor Ano Programa 
Nível de 
ensino 

1 - O Uso da Calculadora 
no Estudo de Progressões 

Geométricas 

Tatiana Albieri 
Barbosa 

2012 

Mestrado em 
Educação 

Matemática -
PUC/SP 

Ensino 
Médio 

2 - O Ensino de Números 
Inteiros por Meio de 

Atividades com 
Calculadora e Jogos. 

Rosangela Cruz da 
Silva Salgado 

2011 
 

Mestrado em 
Educação – 

Universidade do 
Estado do Pará 

Ensino 
Fundamental 

3 - Design Instrucional na 
Educação Matemática: 

Trajetória de um Professor 
de Matemática que Elabora 
Atividades sobre Funções 
Trigonométricas com a 
Calculadora HP 50G. 

Joel de Almeida 
Nunes 

2011 

Mestrado em 
Ensino de 
Ciências e 

Matemática - 
ULBRA 

Ensino 
Superior 

4 - O Uso da Calculadora 
e o Pensamento 

Matemático Avançado: 
Uma Análise a partir das 

Situações de 
Aprendizagem nos 

Cadernos do Professor de 
Matemática. 

Sonia de Cassia 
Santos Prado 

2012 

Mestrado em 
Educação 

Matemática - 
PUC/SP 

Ensino 
Fundamental 

5 - Currículo no Ensino 
Médio: Uma Experiência 
com o Tema Criptografia. 

Clarissa de Assis 
Olgin 

2011 

Mestrado em 
Ensino de 
Ciências e 

Matemática - 
ULBRA 

Ensino 
Médio 

Fonte: Autores do artigo, 2016, grifos dos autores.  

 Dos cinco estudos, 3 são do ano de 2011 e dois foram desenvolvidos no ano de 

2012. Quanto ao local, 2 foram realizados no Mestrado em Educação Matemática da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e estão relacionados ao uso da 

calculadora na Ensino Fundamental e Médio. O Ensino Fundamental também é o nível 

abordado pela pesquisa realizada por Salgado (2011), na Universidade do Estado do 

Pará. Por fim, os estudos desenvolvidos na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

estão relacionados ao Ensino Superior e Ensino Médio. Como se pode ver, a calculadora 

tem sido explorada e investigada nos diferentes níveis de ensino, na área da Matemática.  

Ainda em quatro das cinco pesquisas pode-se observar a palavra calculadora no 

título do estudo, estando estas palavras grifadas. Entende-se que a expressão 
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“calculadora”, no início do estudo, possa expressar a relevância dela na pesquisa. Esta 

significância Salgado (2011) pontua em sua dissertação quando ela apresenta um quadro 

acerca das vantagens do seu uso e outro sobre os desafios envolvidos. No que tange às 

vantagens, a autora, embasada em outros estudos, menciona que os alunos podem 

calcular exaustivamente, sem perder tempo nas resoluções propriamente ditas. Assim, 

os alunos poder realizar a observação de regularidades e padronizações, bem como a 

busca de significados para determinados dados. Ainda, por meio da calculadora é 

possível resolver problemas reais, complexos e de difícil solução.  

 Quanto aos desafios, Salgado (2011), a autora aponta que os professores 

precisam conceber a calculadora como uma ferramenta didática, capaz de auxiliar os 

alunos na resolução de problemas matemáticos. Mas, para ocorrer tal fato, é necessário 

que o professor produza materiais didáticos que possam motivar o trabalho do docente e 

do discente.  

Dando continuidade à análise, elaborou-se também o Quadro 2 contendo os 

objetivos, as questões norteadoras e os resultados encontrados. Os itens referem-se, 

respectivamente, à mesma sequência dos estudos acima mencionada.  

Quadro 2 – Objetivo, questão norteadora e resultados encontrados dos artigos 
selecionados.  

Qual foi o objetivo do 
artigo? 

Qual foi a questão 
norteadora? 

Quais os resultados 
encontrados com relação à 

calculadora? 
1 - Investigar se e como 
alunos do 1º ano do Ensino 
Médio de uma escola 
estadual da cidade de São 
Paulo constroem as 
fórmulas de Progressões 
Geométricas quando 
munidos de calculadora 
simples ou calculadora com 
impressora 
(BARBOSA, 2012, p. 1). 

O aluno do ensino médio 
não familiarizado com a 
generalização pode ser 
levado à construção de 
fórmulas relativas às 
Progressões Geométricas? 
O uso da calculadora 
auxilia na construção de 
fórmulas relativas às 
Progressões Geométricas? 
(BARBOSA, 2012, p. 3). 
 

Propiciou aos alunos 
condições para a 
generalização, melhora do 
desempenho em 
matemática e no aumento 
do interesse destes em 
relação à disciplina 
(BARBOSA, 2012, p. 3). 

2 - Investigar se o ensino de 
números inteiros por meio 
de atividade com 
calculadora e jogos, 
proporciona uma 

O ensino de números 
inteiros por meio de 
atividade com calculadora 
e jogos pode proporcionar 
uma aprendizagem 

No que tange ao uso da 
calculadora no processo 
ensino e aprendizagem das 
operações com números 
inteiros, constatamos que 
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aprendizagem 
significativamente 
favorável aos alunos do 7º 
ano do ensino fundamental 
(SALGADO, 2011, p. 25). 
 

significativamente 
favorável aos alunos do 7º 
ano do ensino 
fundamental? (SALGADO, 
2011, p. 25). 
 
 

sua utilização foi favorável 
no sentido de possibilitar 
que os alunos puderam 
perceber regularidades 
que os levaram a 
descoberta e enunciação 
das regras para as 
operações de adição, 
multiplicação, divisão e 
potenciação de números 
inteiros, sem que o 
professor as tivesse 
enunciado (SALGADO, 
2011, p. 256). 

3 - Investigar como 
acontece o processo de 
Design 
Instrucional na Educação 
Matemática quando se 
utiliza calculadoras gráficas 
na 
elaboração de atividades 
sobre funções 
trigonométricas (NUNES, 
2011, p. 9). 

Como desenvolver 
atividades que não sejam 
apenas reprodução de 
exercícios com o uso da 
calculadora? Como 
elaborar atividades que 
vislumbrem de antemão o 
uso da tecnologia como 
meio/recurso para o 
ensino e aprendizagem de 
Matemática e que 
transformem o pensar 
matemático, 
potencializando-o? Como 
um professor elabora 
atividades desse tipo? 
(NUNES, 2011, p. 11). 

A calculadora HP50G pode 
auxiliar a transformar o 
processo cognitivo 
matemático. 
Algumas vantagens 
descobertas: a possibilidade 
de deslocar o cursor sobre o 
gráfico (ação que permite a 
identificação das 
coordenadas dos pontos); a 
possibilidade de mudar o 
fundo da tela (permitindo 
visualizar apenas a figura 
sem o plano cartesiano) e a 
possibilidade de trabalhar 
com a barra inferior (por ser 
um recurso que realiza 
diversas operações e 
funções). Outro aspecto é a 
mobilidade que a 
calculadora apresenta, pois 
é um recurso de fácil 
locomoção. Por outro lado, 
as desvantagens que a 
calculadora. Houve 
dificuldades em relação à 
familiarização com a 
tecnologia. 
(NUNES, 2011, p. 118). 

4 - Investigar a inserção do 
uso da calculadora nas 
Situações de 
Aprendizagens propostas 
ao Ensino Fundamental II 

Que situações de 
aprendizagem para as quais 
se sugere a inserção da 
calculadora no caderno do 
professor podem promover 

Utilização da calculadora se 
apresentou como um 
instrumento apenas para a 
realização dos cálculos que 
requeriam um menor tempo 
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da rede pública (PRADO, 
2012, p. 23). 

no aluno desenvolvimento 
do pensamento 
matemático avançado? 
(PRADO, 2012, p. 28). 

para a sua obtenção. A 
calculadora exerceu sobre 
as atividades um papel 
preponderante quanto à 
representação e à 
visualização dos exercícios, 
podendo encaminhar o 
aluno, em relação ao 
desenvolvimento das 
atividades. Utilização pode 
propiciar o 
desenvolvimento do 
Pensamento Matemático 
Avançado, de acordo com 
as categorias elaboradas 
pela pesquisadora (PRADO, 
2012, p. 172). 
 

5 - Investigar a 
possibilidade de 
implementar uma 
Engenharia Didática para o 
desenvolvimento do tema 
Criptografia, aliado aos 
conteúdos de Matemática 
do Ensino Médio (OLGIN, 
2011, p. 36). 
 

Como desenvolver uma 
Engenharia Didática que 
envolva os conteúdos 
matemáticos do Ensino 
Médio com o tema 
Criptografia, para que o 
professor trabalhe com 
temas atuais? (OLGIN, 
2011, p. 6). 
 
 

Os resultados apontam que 
a Criptografia é um tema 
adequado ao 
desenvolvimento de 
atividades didáticas 
utilizando os conteúdos 
matemáticos que são 
trabalhados no Ensino  
Médio.  Essas atividades, 
utilizando códigos e senhas, 
oportunizam aos alunos 
reforçar os conteúdos já 
estudados e utilizar a 
calculadora como um 
recurso facilitador para 
cálculos longos (OLGIN, 
2011, p. 7). 

Fonte: Autores do artigo, 2016, grifos dos autores.  

 Analisando-se os objetivos dos cinco estudos, é possível perceber que todos têm 

por intuito investigar a influência da calculadora na melhoria da aprendizagem dos 

alunos. Para Barbosa (2012), os alunos estavam decorando as fórmulas relacionadas às 

progressões geométricas sem entender a questão, e, ao invés de pensar o que o exercício 

queria e como poderiam fazer sem as fórmulas. Para Barbosa (2012), a calculadora pode 

ser inserida no nosso dia a dia como ferramenta para a resolução de exercícios fazendo 

os alunos pensar junto com ela.  
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 Os problemas de pesquisa têm como semelhança a preocupação dos 

pesquisadores no que tange à aprendizagem da Matemática. Neste sentido, aparecem 

inseridas as palavras como construção, aprendizagem significativa e o pensar 

matemático em oposição às ideias de reproduzir ou simplesmente calcular. Em outras 

palavras, quer-se dar mais sentido à calculadora, tornando-a parte do corpo, integrando-

a. Neste sentido, ela auxiliaria o aluno a pensar, conjecturar, experimentar e concluir 

acerca de um pensamento matemático em construção. Poder-se-ia aqui trazer um 

conceito problematizado por Borba e Vilarreal (2005) que é constructo seres-humanos-

com-mídias. Segundo os autores, o conhecimento pode ser produzido por coletivos 

pensantes de atores humanos e não humanos. Assim, os seres humanos em interação 

com as mídias, reorganizariam o pensamento de acordo com múltiplas possibilidades e 

restrições que elas oferecem. Em adição, os alunos estariam interagindo com as 

máquinas e produzindo conhecimento.  

Por fim, com relação aos resultados obtidos, pode-se destacar que os estudos 

ilustram que a calculadora auxiliou na generalização, redução do tempo de cálculos 

extensos, na compreensão de regularidades, no processo matemático cognitivo e no 

pensamento matemático avançado, que inclui representação, visualização, 

generalização, síntese e abstração. Também é possível observar narrativas com vistas ao 

aumento do interesse por parte dos alunos na disciplina de Matemática. Para Prado 

(2012, p. 24), “um dos recursos didáticos que pode acarretar [...] mudança é a 

calculadora, pois possibilita a elaboração de procedimentos, execução de estratégias, 

comparação de resultados e validação dos procedimentos realizados pelo aluno”.  

  

4. Considerações finais 

 

O presente artigo teve como objetivo analisar e comparar os resultados obtidos 

por cinco pesquisadores no que se refere ao uso da calculadora gráfica como recurso 

tecnológico em sala de aula. O interesse central esteve relacionado aos resultados 

obtidos nestes estudos. Neste sentido, os resultados apontam que a calculadora auxiliou 

nos processos de generalização, na compreensão de regularidades, no processo 

matemático cognitivo e no pensamento matemático avançado que inclui representação, 
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visualização, generalização, síntese e abstração diminuiu. Também houve menção com 

relação à redução do tempo em cálculos extensos.  

Além do desenvolvimento da aprendizagem, foi possível ver o aumento do 

interesse dos alunos pela disciplina de matemática. Para Pietzsch e Rosa (2014, p. 25), 

as atividades desenvolvidas com a calculadora contribuíram para os estudos “[...] não 

como exclusivo suporte às aulas ou como mero apertar de teclas, mas como parte integrante do 

processo educacional matemático e na construção do conhecimento”.  

Por fim, a partir destas constatações, sugerem-se novas ações-reflexões-ações 

explorando a calculadora na perspectiva seres-humanos-com-mídias. Desta forma, 

entende-se ser possível reorganizar o pensamento matemático e produzir conhecimento.  
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