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RESUMO 
Este trabalho apresenta os resultados de um experimento didático que teve como objetivo avaliar 
a viabilidade do ensino das propriedades operatórias com potenciação por meio de atividades 
experimentais mediadas por uma maquina de calcular virtual para potenciação. A experiência foi 
desenvolvida numa turma do 5º ano de uma escola de Belém com 25 alunos. As etapas do 
experimento foram: pré-teste, elaboração das atividades, aplicação das atividades, revisão, pós-
teste e análise dos resultados. A comparação dos resultados do desempenho nos pré- e pós-
testes apontam para viabilidade do ensino da potenciação de números naturais e suas 
propriedades por meio de atividades tendo uma máquina de calcular virtual com recurso 
pedagógico. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Uso didático da calculadora. Ensino de Potenciação. 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo os PCN, no ensino da Matemática destacam-se dois aspectos 

básicos: um consiste em relacionar observações do mundo real com 

representações (esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em relacionar essas 

representações com princípios e conceitos matemáticos. Dessa forma, o ensino 

da matemática tem sido um assunto muito discutido entre os educadores 

matemáticos, uma vez que o aprendizado dessa disciplina não tem atingido esses 

aspectos básicos, pois muitos professores, em especial nas séries iniciais, 

recorrem às regras prontas, onde o aluno acaba usando a memorização e as 

repetições na utilização do algoritmo, fazendo com que os eles não consigam 
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associar a matemática às demais disciplinas, ao seu cotidiano e fazer conjecturas 

entre outros diferentes temas matemáticos. 

 

Em busca de respostas para saber os motivos que levam os alunos a 

terem tantas dificuldades em aprender potenciação, Paias (2009) desenvolveu 

uma pesquisa com alunos da 8ª série do ensino fundamental e 1° ano do ensino 

médio e observou que a maioria dos alunos não tem do domínio do conceito de 

potenciação, que muitos a entendem como multiplicação e dessa forma vários 

fatores agravam o erro em relação a esse tópico. Dentre eles os mais relevantes 

são os casos que envolvem número inteiro negativos, pois o aluno não considera 

as regras de sinais; muitos alunos também confundem expoentes e base, 

decorrendo daí o erro da potência; na tentativa de responder o aluno utiliza algum 

recurso na qual representa potência na representação de uma base e o expoente, 

gerando respostas variadas; o zero também é um grande responsável pelos 

erros, onde potências com expoentes 0 é uma das causas que levam ao erro, 

devido à falta de observação correta do aluno;  o expoente 1 também se tem a 

problemática em relação à convenção matemática, onde o aluno recorre a 

multiplicação, efetuando base e expoente; nas propriedades grande parte dos 

alunos confunde as operações que devem ser resolvidas em relação ao expoente 

das potências. Os expoentes inteiros negativos e fracionários, onde se teve 100% 

de erros em ambos os casos. 

 

Estudos no campo da Didática da Matemática têm revelado que o 

ensino da operação potenciação vem sendo realizado a partir de definições 

seguidas de exemplos e exercícios não tem sido eficaz, apesar de ser o modo 

mais freqüente e tradicional do ensino da potenciação. Os trabalhos Sá (1999), 

Ciscar e Garcia (2000) e Sá, Costa, Oliveira e Del Aguila (2006) mostram que o 

ensino dos conceitos matemáticos é mais eficiente quando permite que os 

educandos tenham oportunidade de aprenderem os mesmos por meio de 

atividades que envolvam a exploração, observação, elaboração de conjecturas, 

teste de hipóteses e a redescoberta de algoritmos operatórios. 
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Os trabalhos de Noronha e Sá (2002), Sá e Jucá (2005), Sá, Barros 

Neto, Correa e Silva (2006) e Sá e Jucá (2006) têm demonstrado que para o 

ensino de algoritmos operatórios com os números relativos e com os números 

decimais a máquina de calcular simples pode ser usada como recurso didático de 

grande valia no processo de ensino aprendizagem de conceitos matemáticos. 

Para o ensino da potenciação a possibilidade do uso da máquina de calcular 

simples sofre grandes obstáculos devido à representação das quantidades só 

poder ser realizada na forma inteira ou na forma de números decimais não 

permitido a análise de propriedades operatórias da potenciação que só podem ser 

percebidas quando expressas por meio da representação na forma de potencia. 

Nem mesmo as máquinas calculadoras científicas, vendidas no Brasil, seriam 

uma alternativa viável já que mesmo as mais recentes não permitem a 

representação de quantidades na forma potencia. 

 

Atualmente os recursos de informática permitem que sejam criadas 

máquinas de calcular virtuais que realizem as operações e representem os 

resultados na forma ação e dentro das necessidades e objetivos do educador. Isto 

permite que máquinas de calculadoras virtuais possam superar as limitações das 

máquinas da calcular simples no que diz respeito as suas teclas operatórias. Tais 

máquinas permitirão a elaboração de atividades para o ensino da operação de 

potenciação sem os obstáculos já apresentados.    

 

Neste trabalho apresentamos os resultados de uma pesquisa que teve 

como objetivo avaliar a viabilidade do ensino das propriedades operatórias 
com potenciação por meio de atividades mediadas por uma maquina de 
calcular virtual de potenciação. 

 
METODOLOGIA 
 

A parte experimental da pesquisa foi desenvolvida em uma turma do  

5º  de uma escola de ensino fundamental e médio do bairro do telégrafo na cidade 

de Belém do Pará. O experimento foi desenvolvido por meio das seguintes 
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etapas: perfil da turma e pré-teste, elaboração das atividades, aplicação das 

atividades, revisão, pós-teste e análise dos resultados. 

 

 

PERFIL DA TURMA E PRÉ-TESTE 
 

Com o objetivo de realizarmos um perfil da turma aplicamos um 

formulário sobre dados pessoais. 

 

Após a sistematização das informações sobre perfil dos alunos 

pesquisados, concluímos que 52% dos alunos possuem 10 anos, ou seja, estão 

na faixa etária adequada para a série, e 20% dos alunos tem 11 anos, que 

também é uma idade aceitável para a 4ª série; existe equilíbrio entre o número de 

meninos e meninas na turma, 52% meninas e 48% meninos.  

 

Ao analisarmos a escolaridade dos responsáveis constatamos que a 

maioria dos responsáveis masculinos, 32%, terminou o ensino fundamental maior 

(5ª a 8ª), 16% terminou o ensino médio, sendo que 20% ainda estão estudando. 

Apenas 8% fezeram faculdade. Concernente a profissão, concluímos que 16% 

estão desempregados e 16% são operários. 

 

A maioria dos responsáveis femininos terminou o ensino fundamental 

maior (5ª a 8ª), 40%; sendo que 16% não terminaram o ensino fundamental e 16 

% terminaram o ensino médio. Concernente a profissão, concluímos que 52% dos 

responsáveis femininos trabalham no lar e 24%  são empregadas domésticas. 

 

Ao perguntamos para os alunos se eles gostam de matemática, 48% 

afirmaram gostar um pouco de matemática, 32% afirmaram gostar muito de 

matemática e 20% afirmaram que não gostar nenhum pouco de matemática. 

 

Ao perguntamos se eles estavam em dependência em matemática, 

84% não estavam em dependência e 16% estavam em dependência. 
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Perguntamos com que freqüência eles costumam estudar matemática, 

os resultamos mostram que a grande maioria dos alunos, 52%, só estuda no 

período de prova, sendo que 16% estudam no fim de semana e apenas 20% 

estudam todos os dias. 

 

Perguntamos para os alunos se eles costumam fazer compras, com 

intuito de saber se eles lidam com dinheiro freqüentemente, uma vez que se 

precisa de um domínio matemático para isso. Assim de acordo com os resultados 

obtidos, 76% dos alunos às vezes vão comprar, e 24% compram freqüentemente, 

e nenhum deles nunca comprou. 

 

Assim 56% dos alunos afirmam que as aulas ainda costumam ser do 

método mais tradicional, ou seja, começando da definição seguida de exemplos e 

exercícios, 24% dos alunos afirmam as aulas começam de uma situação 

problema para depois introduzir o assunto. 8% dizem que as aulas se iniciam com 

jogos para depois sistematizar o assunto e 12% dizem que as aulas acontecem 

criando um modelo para situação e em seguida analisando o modelo. 

 

Finalmente perguntamos como o professor faz para fixar o conteúdo 

ensinado, 64% afirmam que o professor utiliza uma lista de exercícios a serem 

resolvidos e 12% afirmam que ele utiliza exercícios do livro didático. E apenas 8% 

diz que ele utiliza jogos para fixar o conteúdo. 

 

Após conhecermos o perfil desses alunos, realizamos a pesquisa, 

como foi descrito, e então aplicamos o pré-teste, com o objetivo de diagnosticar o 

conhecimento das propriedades da potenciação dos alunos envolvidos O pré-

teste continha 11 questões de potenciação e 12 questões do tipo falso ou 

verdadeiro para justificar a opção. A análise dos resultados do pré-teste mostrou 

que os alunos não tinham conhecimento do assunto, pois todas as questões 

foram deixadas em branco.  
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ELABORAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Como os alunos ainda não sabiam o assunto de potenciação nós 

decidimos, a partir das sugestões de Sá (1999), elaborar atividades com o 

objetivo de trabalhar por meio da técnica da redescoberta as propriedades 

básicas da potenciação, foram elaboradas  8 atividades, onde a primeira atividade 

o aluno iria trabalhar potências de base 1, a segunda atividade era sobre 

potências de base 10, a terceira atividade era sobre potências de base 0, a quarta 

atividade era sobre produto de potência, a quinta atividade era sobre divisão de 

potências, a sexta atividade era sobre potência de potência, a sétima atividade 

era sobre expoente 0, e finalmente a oitava atividade era sobre potencia de 

produto. As atividades estão descritas abaixo. 

 

 

ATIVIDADE 1 

TÍTULO: A base 1 
OBJETIVO: Descobrir uma relação entre as potenciações de base 1. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta e máquina de calcular. 
PROCEDIMENTO: 
Calcule as potenciações abaixo: 
1) 12 =      6) 110 = 
2) 13 =      7) 112 = 
3) 14 =      8) 115 = 
4) 15 =      9) 140 = 
5) 16 =      10) 130 = 
OBSERVAÇÃO: 
CONCLUSÃO: 
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ATIVIDADE 2 

 TÍTULO: Potencia de base 10 
OBJETIVO: Descobrir uma maneira prática de calcular potenciações de base 10. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta e máquina de calcular (optativa). 
PROCEDIMENTO: 
Calcule as potenciações abaixo: 
1) 102 =      6) 107 = 
2) 103 =      7) 108 = 
3) 104 =      8) 109 = 
4) 105 =      9) 1010 = 
5) 106 =      10) 1015 = 
Descubra uma maneira mais rápida de calcular as potenciações! 
CONCLUSÃO: 
 

 
 
 

ATIVIDADE 3 
TÍTULO: Potenciações de base zero 
OBJETIVO: Descobrir uma relação entre as potenciações de base 0. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta e máquina de calcular. 
PROCEDIMENTO: 
Calcule as potenciações abaixo: 
1) 02 =       6) 07 = 
2) 03 =       7) 010 = 
3) 04 =       8) 015 = 
4) 05 =       9) 020 = 
5) 06 =       10) 030 = 
OBSERVAÇÃO:  
CONCLUSÃO: 

 

ATIVIDADE 4 

Titulo: Produto de Potencias 
OBJETIVO: Descobrir uma maneira de calcular o produto de potencias.  
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta. 
PROCEDIMENTO 
Escreva os produtos de potencias como uma única potencia: 
1) 23 . 24 =      6) 73 . 72 = 
2) 35 . 35 =      7) 83 . 83 = 
3) 56 . 54 =      8) 32 . 37 = 
4) 44 . 45 =      9) 97 . 93 = 
5) 67 . 66 =              10)104.105 = 
Descubra uma maneira mais rápida de obter os resultados. 
CONCLUSÃO: 
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ATIVIDADE 5  

Titulo: Divisão de Potências 
OBJETIVO: Descobrir uma maneira de calcular divisão de potências de mesma 
base. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta e máquina de calcular (optativa). 
PROCEDIMENTO: 
Escreva as divisões na forma de uma única potência: 
1) 25 =      6) 105 = 
    22                     103 
2) 36 =      7) 78 = 
    34                     75 
3) 57 =      8) 97 = 
    54                     95 
4) 69 =      9) 26 = 
    63                     24 
5) 810 =                10) 48 = 
    87                       44 
Descubra uma maneira mais rápida de obter os resultados. 
CONCLUSÃO: 

 
 
 

ATIVIDADE 6 
 

Titulo: Potência de Potência 
OBJETIVO: Descobrir uma maneira de calcular potência de potência. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta. 
PROCEDIMENTO: 
Escreva as potências na forma de uma única potência: 
1) (22)2 =      6) (610)4 = 
2) (33)3 =      7) (312)2 = 
3) (54)4 =      8) (815)4 = 
4) (35)2 =      9) (320)2 = 
5) (76)5 =      10) (230)6 = 
CONCLUSÃO: 
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ATIVIDADE 7 

 

Titulo: Expoente zero 
OBJETIVO: Descobrir uma relação entre as potenciações de expoente zero. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta. 
PROCEDIMENTO: Preencha o quadro abaixo 
Divisão de 
potencias 

Resultado da divisão na forma 
de potencia 

Valor numérico da 
divisão  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Observação 
Conclusão 

 
 

ATIVIDADE 8 

Titulo: Potência de Produto 
OBJETIVO: Descobrir uma maneira de calcular potência de produto. 
MATERIAL: Papel, Lápis ou caneta. 
PROCEDIMENTO 
Escreva as potenciações como produto de potências: 
1) (2 . 3)4 =      6) (7 . 3)2 = 
2) (3 . 4)2 =      7) (8 . 9)5 = 
3) (5 . 3)3 =      8) (3 . 7)7 = 
4) (7 . 2)5 =      9) (4 . 9)3 = 
5) (4 . 5)6 =      10) (6 . 7)5 = 
Descubra uma maneira mais rápida de obter os resultados. 
CONCLUSÃO: 
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APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Nessa etapa da pesquisa, os alunos foram levados para o laboratório 

de informática da UEPA para responder todas as atividades de potenciação que 

tínhamos elaborado, usando a máquina de calcular de potenciação virtual, que se 

trata de um software em linguagem JAVA que funciona em plataformas diferentes 

com Windows e Linux, tem a interface de uma maquina de calcular que realiza a 

operação potenciação com representação na forma ba que é a representação 

usada normalmente na sala de aula (figura.1), a máquina também pode calcular 

potências que ajudam o aluno observar algumas propriedades da potenciação, 

como expoente 0 e base 1 .                                            

                                         
 

A máquina pode calcular potências que ajudam o aluno observar 

algumas propriedades da potenciação, como expoente 0 e base 1. 

              
Com a máquina podemos visualizar que quando a base é 10, na 

potência haverá a quantidade de zeros após o 1 indicado no expoente. 
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Quando as bases são iguais, a máquina pode calcular a multiplicação 

de potência e a divisão de potência, mantendo a estrutura da base e do expoente 

no resultado, por exemplo: 

 

                   
 

 

Nesses exemplos a máquina calculou e, ou seja, o resultado foi em 

forma de potência, mantendo as propriedades da multiplicação e divisão de 

potência. 

Com a máquina podemos visualizar que quando a base é 10, na 

potência haverá a quantidade de zeros após o 1 indicado no expoente. Quando 

as bases são iguais, a máquina pode calcular a multiplicação de potência e a 

divisão de potência, mantendo a estrutura da base e do expoente no resultado 

 

Assim eles digitavam as questões das atividades elaboradas nessa 

máquina e depois escreviam o resultado na folha. As aplicações das atividades 
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foram feitas em três dias, onde no primeiro dia aplicamos as atividades de 

potências de base 1, potência de base 10, e potências de base 0,  no segundo dia 

aplicamos as atividades de produto de potência, divisão de potências e potência 

de potência, e finalmente no terceiro dia aplicamos as atividades de expoente 0 e 

potencia de produto. Cada dia de aplicação das atividades gastou uma hora e 

meia no laboratório de informática. 

 

No primeiro dia que aplicamos as atividades, percebemos que os 

resultados da atividade de potência de base 1 na máquina foram facilmente 

observados pelos alunos, pois eles notaram que o resultado era sempre 1, não 

importava qual expoente fosse, da mesma forma a atividade de base 0, uma vez 

que o resultado era sempre 0. Já os resultados da atividade de base 10 alguns 

alunos observaram que o número de zeros após o 1 era determinado pelo 

expoente. 

 

  No segundo dia que aplicamos as atividades, percebemos que alguns 

os alunos observaram que na máquina a operação de produto de potência tinha 

os expoentes somados e a base conservada, entretanto na operação de divisão 

de potências os alunos apenas observaram que a base era a mesma, mas eles 

não sabiam explicar o que tinha acontecido com os expoentes, talvez pela 

dificuldade de operar com a subtração.  Nas atividades potência de potência 

poucos alunos observaram que os expoentes são multiplicados. 

 

No terceiro dia, podemos observar que na atividade de expoente 0, os 

alunos facilmente observaram que na máquina o resultado era sempre 1. Já na 

operação de potência de produto alguns alunos conseguiram observar que se 

eles elevassem cada fator a esta potência, obteriam o mesmo resultado. 

 

REVISÃO 

Antes de aplicarmos o pós-teste, achamos importante realizar uma 

atividade de revisão das propriedades que haviam sido realizadas atividades,  

fazendo uma formalização dos conceitos que os alunos tinham observado no 

decorrer das atividades.  
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PÓS-TESTE 

O pós-teste foi aplicado um dia após a revisão para os mesmos 25 

alunos, onde os eles levaram aproximadamente 45 minutos para resolver um 

teste com as mesmas questões do pré-teste. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Agora vamos fazer uma comparação do desempenho dos alunos nos 

pré- e pós-testes no quadro abaixo: 

 
Quadro 1: Desempenho no pré e pós-testes na primeira parte do teste 

Questão Acertos Erros Em branco 

Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- 

32 - 96% - 4% 100% - 

23 - 72% - 28% 100% - 

31 - 88% - 12% 100% - 

13 - 52% - 48% 100% - 

40 - 80% - 20% 100% - 

05 - 80% - 20% 100% - 

108 - 84% - 16% 100% - 

51 - 92% - 8% 100% - 

17 - 52% - 48% 100% - 

70 - 44% - 56% 100% - 

1015 - 96% - 4% 100% - 

 
Quadro 2: Desempenho no pré e pós-testes na segunda parte do teste 

Marque V 

ou F e 

justifique 

sua 

resposta 

Acertos Erros Em branco 

 

Pré-

teste 

 

Pós- 

teste 

 

Pré- teste 

 

Pós- 

teste 

 

Pré- teste 

 

Pós- 

teste 

23. 24= 27 - 100% - 0% 100% - 
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23. 24= 412 - 100% - 0% 100% - 

47: 43= 410 - 24% - 76% 100% - 

47: 43 = 44 - 48% - 52% 100% - 

(2.3)4 = 

24.34 

- 84% - 16% 100% - 

(5.3)2 = 22 - 80% - 20% 100% - 

(23)4= 27 - 32% - 68% 100% - 

(35)4= 320  - 52% - 48% 100% - 

30= 1  - 88% - 13% 100% - 

00 = 1  - 44% - 56% 100% - 

71= 7 - 80% - 20% 100% - 

91= 10  - 64% - 32% 100% 4% 

 

No pós-teste alunos obtiveram um alto percentual de acertos nas 

operações com potenciação, entres eles estão expoentes de base 10, expoentes 

de base 0, expoente 1; em produto de potências os alunos obtiveram 100% de 

acertos, assim como em multiplicação de potência obtiveram alto índices de 

acertos. 

 

A análise mostra que para os assuntos de expoente 0 e potência de 

potência, os alunos ainda não alcançaram plena segurança em resolver questões, 

devido os resultados do pós-teste mostrarem erros e acertos simultaneamente em 

questões que envolvam essas propriedades. 

 

Observou-se que nos expoentes de base 1, um grande número de 

alunos erravam esse tópico devido a falta domínio da multiplicação, pois eles 

escreviam, por exemplo, 13= 1x1x1=3. Outra observação foi que na divisão de 

potências os alunos somavam os expoentes, como em produto de potência. 

Analisando os resultados, podemos perceber que os alunos obtiveram 

mais acertos do que erros no pós-teste, e apenas 4% dos alunos deixaram uma 

questão em branco, diferentemente do pré-teste que 100% dos alunos tinham 

deixado em branco todas as questões. 
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A partir do uso da máquina de calcular de potenciação os alunos 

poderam observar como as propriedades da potenciação mudaram conforme as 

operações mudavam, através do uso da máquina de calcular de potenciação, os 

alunos observaram que o número de zeros depois do 1 e igual ao número 

indicado no expoente, quando se tratar de base 10; eles também observaram que 

todo número elevado a um é o próprio número, quando o expoente for zero; 

muitos deles observaram que todo número elevado a zero é sempre 1, inclusive 

quando a base for zero.  

 

Noronha e Sá (2002) defendem que a máquina de calcular pode ser 

mais que uma ferramenta de cálculo sendo utilizada como recurso didático 

poderoso no processo de ensino-aprendizagem de conceitos matemáticos. É 

claro que a calculadora não seria a única forma de ensino, mas uma ferramenta 

que irá facilitar o ensino da potenciação, através da observação dos alunos e em 

seguida formalizar o conceito do assunto de potenciação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já foi dito, objetivo desse trabalho foi estudar a viabilidade do 

ensino das propriedades operatórias com potenciação por meio de atividades 

mediadas por uma maquina de calcular virtual de potenciação.  

 

As atividades foram aplicadas em uma turma da 4ª série, entretanto o 

assunto potenciação normalmente é trabalhado com mais ênfase na 5ª série. 

Devido resultado favorável obtido, consideramos que há necessidades de mais 

estudos dessa natureza em turmas de 4º  e 6º anos  para analisar a viabilidade da 

proposta com maior profundidade e mais elementos empíricos. 

 

Dessa forma, acreditamos que o desenvolvimento das atividades 

mediadas pela máquina de calcular de potenciação influenciou de maneira 

positiva no processo de ensino-aprendizagem utilizado no experimento da 

pesquisa, uma vez que esses alunos nunca tinham estudado potenciação antes, 

assim eles poderam praticar observação no decorrer das atividades que foram 
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passadas antes do pós-teste. Assim acredito que esse instrumento vem a ser 

mais um recurso didático que o professor pode utilizar para facilitar o 

entendimento do aluno no assunto de potenciação. 
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