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RESUMO 

 

Nesta dissertação, planejamos e realizamos uma pesquisa de campo com estudantes do 

primeiro ano do Ensino Médio Técnico. As atividades didáticas foram planejadas com 

objetivo de estabelecer conexões entre o ensino de conhecimentos matemáticos escolares e 

conhecimentos dos alunos, oriundos de ambientes tanto escolares quanto extraescolares. 

Apoiamo-nos nas ideias educacionais de John Dewey (1959; 1979; 2010) como referência 

teórica para subsidiar tanto o planejamento das atividades como a realização delas. O 

objetivo do estudo é analisar o processo de ensino e aprendizagem de logaritmos no 

contexto de modelos (BEAN, 2007; 2012a; 2012b), referentes aos abalos sísmicos 

(terremotos), comumente noticiados pela mídia. Nesta pesquisa, os modelos que 

quantificam os efeitos dos abalos, como as escalas de Richter e Mercalli servem tanto 

como meios para desenvolver e compreender a intensidade e magnitude de terremotos, 

quanto para a atribuição de significados para logaritmos. A análise foi realizada, em parte, 

por procedimentos de análise de conteúdo (CHARMAZ, 2006). Os resultados mostram que 

o ensino de logaritmos, contextualizado no modelo de Richter, contribuiu para que os 

estudantes atribuíssem significados ao conceito de logaritmo com suas propriedades e 

operações.  

 

Palavras-chave: Logaritmos. Abalos Sísmicos. Modelos. Ensino e Aprendizagem da 

Matemática.  

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this research a field study was planned and conducted with first year high 

school/technical school students. The learning activities were planned in order to establish 

connections between the teaching of classroom mathematical knowledge and knowledge 

originating from classroom and outside of classroom environments. The research uses 

educational ideas of John Dewey (1959; 1979; 2010) as the theoretical framework to 

support both the planning and execution of the activities. The objective of the study is to 

analyze the process of teaching and learning of logarithms in the context of models 

(BEAN, 2007, 2012a, 2012b) related to earthquakes which are commonly reported in the 

media. In this research, the models that quantify the effects of earthquakes, as the Mercalli 

and Richter scales, serve both as a means for the development of an understanding of the 

intensity and magnitude of earthquakes and for attributing meaning to logarithms. The 

analysis was performed, in part, by content analysis procedures (CHARMAZ, 2006). The 

results show that the teaching of logarithms contextualized in Richter’s model helped 

students to attribute meanings to the concept of logarithm and its properties and operations. 

 

Keywords: Logarithms. Earthquakes. Models. Teaching and Learning of Mathematics. 
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INTRODUÇÃO 

 

São consideráveis as insatisfações sobre o nosso sistema educacional e, por 

conseguinte, sobre o processo de ensino e aprendizagem. Por um prisma acadêmico, 

observamos que vez ou outra estes questionamentos recaem sobre a utilização dos 

conteúdos que são estudados no âmbito escolar. São questionamentos a respeito do 

interesse do educador e educando, do preparo dos profissionais da área, da aplicabilidade 

dos conteúdos, do significado daquilo que se ensina, da relação dos conceitos com outras 

áreas, entre outros. Além disso, existe o reconhecimento que as metodologias escolares 

precisam acompanhar uma sociedade globalizada e em constante transformação. Essas 

transformações exigem, cada vez mais, a capacidade de relacionar conceitos e informações 

nos mais diversos contextos. 

Referente à importância da aprendizagem de Matemática, pode-se afirmar que é 

uma área de conhecimento que nos proporciona uma gama de possibilidades para diversas 

aplicações, tanto nas ciências e engenharias quanto para a realização de atividades de 

interesse particular, como, por exemplo, as projeções econômicas para a construção de 

uma casa, as relativas à elaboração da planta para a casa, ou ainda sobre a reforma de um 

imóvel, o pagamento de contas, e outros mais. Por estes e outros motivos, é importante 

vincular educação a um aprendizado, cuja intenção encontra-se em conciliar as situações 

de vida do indivíduo aos conhecimentos a serem desenvolvidos em ambiente escolar, para 

que as experiências escolares possam-se integrar com as redes de experiências dos 

estudantes. 

A partir desta premissa, devemos desenvolver situações escolares que sejam 

coerentes com as experiências e habilidades dos alunos, de maneira tal que a compreensão 

dos conceitos matemáticos possa proporcionar melhor percepção e entendimento sobre as 

informações e problemas da sociedade atual. Para tanto, no capítulo um (1) desta 

dissertação, apresentamos ideias de Dewey (1959, 1979, 2010) a respeito de experiência 

como suporte no que se concerne à Educação. Dewey concebe experiência como algo 

inseparável do aprendizado, ou seja, é por meio da experiência que aprendemos. 

Experiência é fazer ou experimentar, em uma dada situação, e também relacionar os 

resultados ou consequências do que fizemos com o que fazemos. A qualidade das relações 

que atribuímos entre o que experimentamos e as consequências dessa experimentação 

reflete na qualidade da experiência, ou seja, na qualidade do aprendizado. Essas 
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concepções fundamentaram o planejamento, realização e análise das atividades de campo 

desta pesquisa. 

Entendemos que estamos desafiando a educação tradicional, que possui uma 

metodologia centrada no professor e não coloca em relevo a integração dos conteúdos 

escolares com os conhecimentos oriundos das experiências dos alunos, enfatizando o 

ensino e a aprendizagem de conteúdos pré-programados em disciplinas distintas. As 

experiências da vida que os estudantes trazem à sala de aula são insignificantemente 

consideradas. Para Dewey (2010), uma educação progressista corre contra o tradicional ao 

promover uma relação direta e necessária entre a experiência do indivíduo com os 

conhecimentos adquiridos no âmbito escolar.  

Em nossa pesquisa de campo, adotamos métodos e procedimentos com o intuito de 

aproximar-nos dos ensinamentos de Dewey, para que o aluno pudesse ter oportunidade de 

utilizar os conteúdos escolares junto às suas experiências escolares e extraescolares. Essa 

aproximação propicia ao estudante a sensação de ser parte das abordagens utilizadas em 

sala. Como a nossa pesquisa foi desenvolvida com o foco no aprendizado sobre logaritmos, 

desenvolvemos atividades voltadas ao ensino e à aprendizagem que abordam o conceito de 

logaritmo em contexto de abalos sísmicos (terremotos)
1
 e escalas para a medição deles, 

como as escalas de Richter e de Mercalli. Sabe-se que, por intermédio dos meios de 

comunicação, os estudantes possuem um grau de proximidade considerável em relação ao 

fenômeno terremoto. Um desses meios corresponde à internet que, indiscutivelmente, 

reúne e globaliza as informações para nosso consumo. 

Como desenvolvemos a pesquisa com o foco em logaritmo, apresentamos no 

capítulo dois uma abordagem histórica sobre o desenvolvimento deste conceito. Apoiamo-

nos em Boyer (1974) para trazer informações referentes às primeiras ideias relacionadas ao 

logaritmo, em que explicitamos John Napier como pioneiro desta ideia. Aproveitamos o 

capítulo dois para apresentar a relação entre o que foi elaborado no passado em relação ao 

logaritmo, com a sua funcionalidade no presente. Sobre isto, podemos observar que os 

conceitos que envolvem as propriedades logarítmicas estão presentes em várias áreas do 

conhecimento, por exemplo, a Química com o pH de uma substância, a Física com a 

intensidade sonora e a Geologia com as fórmulas para analisar os abalos sísmicos. A 

compreensão sobre logaritmos favorece uma base para leituras de informações a respeito 

                                                 
1
 Terremotos, também chamados de abalos sísmicos, são tremores passageiros que ocorrem na superfície 

terrestre. Esse fenômeno natural pode ser desencadeado por fatores como atividade vulcânica, falhas 

geológicas e, principalmente, pelo encontro de diferentes placas tectônicas. 
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de grandezas relacionadas a aplicações, cujas medidas são expressas por potências. 

Especificamente, exploramos o fenômeno dos tremores de terra, fornecendo oportunidades 

para que o aluno, com auxilio de logaritmos, percebesse as relações das grandezas, nas 

quais as medidas de tais fenômenos estão expressas. 

Em conexão com as informações sobre logaritmo, procuramos observar as formas 

de aplicação deste conteúdo em modelos como a escala de Richter. Estamos usando com 

frequência os termos intensidade e magnitudes; desde já, de acordo com as referências 

apresentadas nesta dissertação, temos ciência de que magnitude é uma medida quantitativa. 

Ela está relacionada com a energia liberada pelo sismo e também com a amplitude das 

ondas registradas, que são propagadas pelo fenômeno. Por outro lado, a intensidade 

implica em uma medida qualitativa, que descreve os efeitos produzidos pelos terremotos 

em locais da superfície terrestre. No entanto observamos também que alguns artigos, como 

no próprio modelo de intensidade (I) de Richter e informações propagadas pela mídia 

tratam estes termos como uma única informação. Para facilitar o entendimento a respeito 

de nossas ideias, não faremos distinções conceituais destes termos em nossa pesquisa, uma 

vez que isso não traduz prejuízo algum ao nosso objetivo. Ao considerarmos logaritmos no 

contexto do seu uso em modelos, buscamos um entendimento a respeito do que são 

modelos, explorando as concepções de Bean (2007; 2012a; 2012b).  

Em termos gerais, modelos são construções simbólicas, utilizadas para 

desenvolver e comunicar uma compreensão de como entendemos situações da 

vida, nas quais nos encontramos. É por meio dessa compreensão que os modelos 

norteiam nossas atividades referentes às situações (BEAN, 2007, p. 2).  

O entendimento sobre modelos forneceu uma base para os trabalhos no contexto 

utilizado. Apresentamos a fundamentação a respeito de modelos no capítulo três. As 

orientações de Bean (2007) sobre modelos podem ser alinhadas com ideias de Dewey 

(1959; 1979; 2010), enquanto compreensão e experiência da vida. Exploramos alguns dos 

modelos mais utilizados para medir a intensidade de terremotos, a fim de construirmos 

uma melhor compreensão a respeito de significados e conceitos relacionados à maneira 

como os logaritmos estão sendo utilizados em modelos. 

A partir do que apresentamos nos capítulos um, dois e três, elaboramos as 

atividades a serem realizadas com os estudantes cujo planejamento apresentamos no 

capítulo quatro. Esse planejamento buscou relacionar todas as informações teóricas 

apresentadas, integrando a noção de experiência (DEWEY, 1979; 2010), os modelos 

(BEAN, 2007; 2012a) e o conceito de logaritmos. Vislumbramos proporcionar situações e 
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informações que visassem o interesse e envolvimento dos alunos nas atividades, e 

resultasse na compreensão do conceito de logaritmo. De acordo com Dewey (1979, p. 112, 

destaque do autor), “ter um objetivo é dar significação aos atos e não proceder como 

máquina; é ter em mente, ter a intenção de fazer alguma coisa e compreender a significação 

das coisas à luz dessa intenção.” Também, no capítulo quatro, explicitamos nosso 

procedimento tanto para a coleta quanto para análise dos dados. Durante o 

desenvolvimento deste capítulo, procuramos inter-relacionar três eixos conceituais: 

logaritmos, modelos e experiência. No decorrer dos estudos que desenvolvemos acerca do 

aprendizado a partir de experiências, observamos que é possível estabelecer uma relação 

entre esses três conceitos, tendo o logaritmo como motivador e gerador de 

questionamentos por parte dos estudantes. 

Preocupamo-nos em desenvolver ações que pudessem promover condições 

propícias à compreensão de logaritmos, proporcionando o estudo do conceito no contexto 

de seu uso. Dessa forma, estreitamos a distância entre a sala de aula e a vida dos estudantes 

e do professor em seus momentos fora do ambiente escolar, uma vez que, concordando 

com (DEWEY, 1979, p. 55) entendemos que “a tendência a aprender com a própria vida e 

a tornar tais as condições da vida que todos aprendam com o processo de viver, é o mais 

belo produto da eficiência escolar”. 

Para esclarecermos essas ações, elaboramos o quinto e último capítulo desta 

dissertação que detalha e analisa as atividades propostas. As atividades oportunizaram aos 

estudantes momentos de expor o que eles acreditavam ou conheciam sobre logaritmos, 

terremotos, a escala de Richter e a escala de Mercalli. Cada assunto foi fomentado em 

encontros distintos, destacando os estudantes como fonte motivadora do processo de 

entendimento sobre o logaritmo e o papel do logaritmo para o entendimento de terremotos. 

As atividades foram planejadas e desenvolvidas em aulas para estudantes do Primeiro Ano 

do Ensino Médio Técnico, em uma escola privada do interior de Minas Gerais. Os 

estudantes cursavam o Ensino Médio científico e técnico concomitante. As turmas de 

Química, Automação e Informática participaram da pesquisa de campo, porém apenas os 

dados coletados das turmas de Química e Automação foram utilizados para a análise e a 

construção dessa dissertação.  

As atividades corresponderam a diferentes momentos do entendimento sobre 

logaritmo por parte do professor e aluno. Em particular, utilizamos o gráfico da Figura 1 

como ponto de partida, objetivando que, ao final dos encontros, os estudantes 
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desenvolvessem uma compreensão do conceito de logaritmo em relação ao fenômeno de 

terremoto. 

O gráfico (ver Figura 1) relaciona o logaritmo (base 10) da amplitude do 

movimento da Terra em mícrones (eixo horizontal, x) à amplitude do movimento da Terra 

em mícrones (eixo vertical, y); a função exponencial        . 

 

 

Figura 1 – Escala de Richter representada graficamente. 
Fonte: Micro Respuesta, 2010. 

 

De acordo com Dewey (1979), a forma como um determinado conteúdo é abordado 

pelo professor e pelos estudantes poderá ser um diferencial para o interesse e a construção 

do conhecimento. A intenção de criar ambientes propícios ao estímulo pelo uso das 

experiências dos estudantes é algo presente em minhas inquietudes como professor, uma 

vez que, explicitamente, concordo com a ideia de Dewey 1979 de que devemos promover 

uma educação que possa integrar e vincular os aprendizados escolares aos contextos de 

nossa sociedade. 

Para alinharmos, a realização e análise das atividades da pesquisa de campo, tendo 

como referenciais os três eixos conceituais – modelos, logaritmos e experiências – foi 

preciso um norteamento. Para isso, desenvolvemos essa pesquisa sob as orientações de 



15 

 

 

 

uma questão que foi norteadora de nossas reflexões sobre as atitudes e posturas, tanto dos 

estudantes, quanto do professor, durante a pesquisa de campo foi: 

Quais são as significações que estudantes atribuem tanto para o 

conceito de logaritmo e suas propriedades, quanto para os abalos 

sísmicos quando envolvidos em atividades nas quais modelos 

matemáticos, como a escala de Richter, servem como instrumentos 

para um ensino de logaritmos em ambientes que aproveitam as 

experiências e questionamentos dos estudantes? 

Esse questionamento norteou-nos no uso da Matemática como ferramenta 

importante para se medir os terremotos, evidenciando, por exemplo, o seu papel em 

modelos. A ferramenta da qual nos apropriamos na ocasião foi o logaritmo, explicitando a 

sua relação com modelos. Esta ideia focou o desenvolvimento da pesquisa sobre o 

aprendizado de logaritmo, tendo os modelos e experiências dos alunos sobre abalos 

sísmicos como suporte.  

Entramos em detalhes no capítulo três, a respeito desse fenômeno natural 

(terremoto), na seção sobre o uso de modelos para compreender terremotos, Com isso, 

nossa pesquisa tem a preocupação focada no aluno e na necessidade de relacionar o seu 

conhecimento com as suas experiências. Portanto o nosso objetivo consiste em: 

Compreender como a utilização de modelos, no contexto de abalos 

sísmicos, pode contribuir para que os estudantes desenvolvam uma 

compreensão, tanto do conceito de logaritmo e suas propriedades, 

quanto de abalos sísmicos.  

Para finalizarmos, ressaltamos que o detalhamento dos conceitos, informações ou 

ideias que estamos usando nesta introdução são melhores abordados nos capítulos que 

foram citados. 
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1 EXPERIÊNCIA E COMPREENSÃO NA CONCEPÇÃO DE DEWEY 

 

Neste capítulo, apresentamos as concepções e orientações de nosso referencial 

teórico. Isso nos possibilitou tanto reflexões sobre as atividades desenvolvidas nesta 

pesquisa, quanto também, o nosso entendimento e compreensão sobre uma educação 

promovida pelas ideias de Dewey (1959, 1979, 2010), enquanto experiência. Em um 

primeiro momento, tecemos considerações a respeito do aprendizado fundamentado em 

experiência e de possíveis contribuições para a compreensão desenvolvida pelos 

estudantes, por meio de atribuição de significados ao que é experimentado. 

Começamos na seção 1.1, apresentando as ideias sobre uma Educação pautada no 

conceito de experiências em contraste à Educação tradicional. Em seguida, na seção 1.2, 

discutimos a respeito da dinâmica ativo/passivo, implícita no desenvolvimento da 

experiência. Abordamos também as consequências dessa dinâmica para Educação. Para 

encerrar o capítulo, apresentamos, na seção 1.3, ideias sobre o processo de significação em 

relação a juízo e ideias para, nos capítulos seguintes, melhor discutirmos acerca de uma 

experiência que contribuiu para o desenvolvimento da compreensão sobre algo que ainda 

não é claro para o indivíduo.  

 

1.1 De educação tradicional para educação pela experiência 

 

Nesta seção, abordamos as concepções de John Dewey a respeito de experiência 

com foco sobre a Educação. Com isso, apresentamos uma contraposição entre o que 

Dewey chama de Educação tradicional e Educação progressiva que se fundamentado na 

experiência (DEWEY, 2010).  

As discussões acerca das teorias sobre Educação ocorrem ao longo dos tempos, em  

vista disso,  é possível destacar que a “história da teoria educacional é marcada pela 

oposição entre a ideia de que a Educação é um desenvolvimento de dentro para fora, e a de 

que é uma formação de fora para dentro” (DEWEY, 2010, p. 19). Entre algumas 

evoluções, observamos que a discussão permanece demarcando tanto a ideia de uma 

Educação por transmissão de conteúdo, como a concepção de Educação pela construção de 

sentido e significados para os conteúdos estudados no espaço escolar. Temos, em sua 

maioria, escolas que são focadas em uma metodologia tradicional para o ensino e 

aprendizagem. Nessa metodologia, os alunos, de forma repetitiva e sem significados, 
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reproduzem as informações repassadas pelos professores. É uma metodologia que Dewey 

argumentou contra e, até tempos atuais, representa é usual nas escolas. Para Dewey 

Um ensino, nos planos de Educação tradicional, a matéria do estudo, consiste em 

certas coisas a serem estudadas. [...] Esta ideia corresponde à prática em uso, na 

qual os programas dos trabalhos escolares para o dia, para o mês e para os anos 

sucessivos consistem em “matérias” todas separadas umas das outras, no 

pressuposto de ser cada qual completa por si mesma – pelo menos para os fins 

educativos (DEWEY, 2010, p. 147). 

Essa característica e prática representam grande parte das escolas e que, dessa 

forma, o professor é o principal meio de contato entre aluno e conteúdo. O professor 

assume um papel dominante para “passar” os conteúdos, e o livro didático serve como seu 

aliado. Com isso, “os professores são os agentes, através dos quais o conhecimento e as 

habilidades são transmitidos, e as regras de conduta são reforçadas” (DEWEY 2010, p. 

20).  

Segundo Dewey (1979, p. 54), a Educação tradicional “torna-se a conformidade 

uma coisa equivalente à uniformidade, em consequência disto, origina-se falta de interesse 

pelo novo, aversão ao processo e temor do incerto e do desconhecido”. Conformidade e 

hábito fornecem um grau de segurança para professores e alunos à luz das incertezas na 

Educação. Por isso, qualquer iniciativa para uma mudança em relação ao tradicional 

exigirá em primeiro lugar empenho e em segundo muita dedicação, um conflito intenso 

para mudarmos de postura. Porém a mudança implicará diretamente no segundo motivo 

destacado por nós, ou seja, a dedicação de professores e os demais envolvidos no processo 

de ensinar e aprender.  

Em nossa pesquisa, buscamos a não conformidade, uniformidade e os costumes de 

uma Educação tradicional, tanto do professor quanto dos alunos. Assim desestruturamos a 

segurança que essa conformidade e padronização de uma metodologia tradicional nos 

fornecem para trabalhar com a incerteza. Deixamos as aulas, nas quais tudo seria 

previamente elaborado e canalizado para situações inseridas em processos mecânicos. Essa 

situação é o que Dewey (1959) descreve como coisa bruta, ou seja, algo sem sentido algum 

para o estudante. 

Como educadores, entendemos que não será apenas o abandono do processo 

existente que implicará a solução de todos os problemas. Concebemos que a postura do 

professor, de forma diferenciada perante o sistema, interferirá positivamente para 

reestruturar um processo pouco satisfatório nos tempos de hoje. “Enquanto não 

reconhecermos este fato e enquanto não aceitarmos definitivamente que não é 
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abandonando o velho que resolveremos qualquer problema, continuaremos atuando de 

maneira cega e confusa” (DEWEY, 2010, p. 26). 

É um desafio a mudança de postura em relação ao processo atual de ensino 

predominante, para uma postura progressiva. Implica em entendermos que a aprendizagem 

acontece a partir de uma determinada situação, da qual nos tornamos parte, atribuindo 

significados ao que está sendo estudado. Assim tornaremos mais atrativa ou menos 

cansativa a busca por desvendarmos o desconhecido, de tal forma que possibilitaremos a 

comunicação com o meio do qual somos participantes. A palavra significado remete à ideia 

de sentido, de algo familiar. O que nos é familiar pode fortalecer o interesse pelo 

envolvimento em outros contextos. A fundamentação dessa teoria não se traduz na simples 

tarefa de dar sentido ou atribuir significado. Isso precisa ser planejado e sistematizado para 

envolver ou proporcionar ao estudante uma situação em que ele deverá se sentir capaz de 

manter este contato. Temos ciência de que “o processo é lento e árduo. É uma questão de 

crescimento, e há muitos obstáculos que tendem a impedir o crescimento e a desviá-lo para 

caminhos errados” (DEWEY, 2010, p. 31-32). Por estas razões, sabemos que nossa 

proposta não será uma atividade simples de ser desenvolvida, contudo optamos pela 

metodologia apropriada para desenvolvermos o que propusemos neste estudo.  

Como a Educação tradicional tem como método a imposição, pensamos de forma 

contrária. O contato entre pessoas, por menor que seja, pode promover alguma troca de 

informação, essa troca deve desenvolver-se sem que haja uma sobreposição de um ser 

sobre o outro, o que tornará possível o aprendizado a partir do diálogo e discussões acerca 

de um assunto ou contexto. O aprendizado, por ambas as partes entre professor e aluno, 

será possível desde que haja cumplicidade pelo valor da experiência de cada um. De 

acordo com Dewey (2010, p. 23), “O problema, então, é: como esses contatos podem ser 

estabelecidos sem violar o princípio da aprendizagem através da experiência pessoal”. O 

princípio da aprendizagem, para Dewey, está justamente na possibilidade do uso da 

experiência em experiências atuais e futuras. 

Informar por informar ou conhecer sem sentido é um processo muito vago. 

Podemos refletir que, por tanto tempo, nos desenvolvemos a partir de descobertas que de 

fato facilitaram as nossas vidas, dando visibilidade aos conhecimentos inseridos em um 

contexto. Por hora, estamos na contramão dessa postura, visto que, nas escolas, 

manipulamos o conhecimento de forma isolada, ou seja, a aquisição de informação sem 

nenhuma inter-relação com os interesses e experiências pessoais dos alunos, por 
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consequência, sem significado algum que possa ser relacionado a um contexto presente. 

Para Dewey (2010, p. 25), “é certo admitir que a Educação tradicional adote como 

matérias curriculares fatos e ideias tão ligados ao passado que pouco contribuem para a 

compreensão dos problemas do presente e do futuro”.  

Investir no presente para nos desenvolvermos no futuro é o sinônimo de uma 

Educação pautada e enraizada nas atividades, hábitos e necessidades da sociedade; a fim de 

garantirmos e facilitarmos o nosso convívio e relações em comunidade. As relações do 

indivíduo com os membros da sua comunidade desenvolverão habilidades como a 

capacidade de argumentação e a construção dos conhecimentos relacionados aos hábitos 

do seu espaço, ou seja, relacionados às suas experiências. Dessa maneira, as pessoas são 

participantes na comunidade de que fazem parte, podendo interferir e contribuir com o 

desenvolvimento deste meio. O fato de o indivíduo sentir-se parte do meio, ou ativo em 

seu espaço de convívio, o torna capaz de participar ou interagir com os desafios de uma 

sociedade. Portanto “quando a aquisição de conhecimento e a aptidão intelectual técnica 

não influem para criar uma atitude mental social, a experiência vital ordinária deixa de 

ganhar maior significação” (DEWEY, 2010, p. 9). A necessidade de uma Educação formal 

para acompanhar uma sociedade de hábitos e relações tão complexas é fato indiscutível, 

porém devemos nos preocupar com os objetivos dessa Educação. 

De acordo com Dewey (1979, 2010), o desenvolvimento da sociedade em suas 

características depende de uma base educativa que tenha proporcionado ao estudante um 

cenário propício para pensar, construir e discutir suas ideias sobre diferentes situações. Isso 

não é um caminho simples, Segundo Dewey (2010, p. 30), “é, portanto, muito mais difícil 

decidir sobre tipos de conteúdos, de métodos e de relações sociais apropriadas à nova 

Educação, que no caso da Educação tradicional”. Esses métodos, relações e conteúdos 

devem possibilitar aos estudantes condições de acompanhar a evolução dos diferentes 

âmbitos ou áreas da comunidade.  

A Educação tradicional centrada no que chamamos de ensino por transmissão, 

transmitir por transmitir, pouco pode oferecer a uma sociedade em que os contextos diários 

exigem cada vez mais flexibilidade intelectual. Essa flexibilidade possibilita o aprendizado 

a partir de uma dada situação, como o qual o estudante interage ativamente no intuito de 

compreendê-la. Dessa forma, o processo de aprendizagem não é imposto e, sim, construído 

por necessidades ou interesses, sem a rigidez de um processo previamente estabelecido ou 

previamente elaborado.  
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O cultivo e a expressão da individualidade se opõem à imposição de cima para 

baixo; a atividade livre se opõe à disciplina externa; aprender por experiência em 

oposição à aprendizagem através de textos e professores; a aquisição de 

habilidades e técnicas como meio para atingir fins que correspondem às 

necessidades diretas e vitais do aluno em oposição à sua aquisição através de 

exercícios e treino; aproveitar ao máximo as oportunidades do presente se opõe à 

preparação para um futuro mais ou menos remoto; o contato com um mundo em 

constante processo de mudança em oposição à objetividade e materiais estáticos 

(DEWEY, 2010, p. 22).  

Apresentamos a seguir as ideias de Dewey sobre conhecimentos e contextos. 

Contexto e conhecimento não devem ser pontos isolados em um universo, esses pontos 

devem ser integrados em um processo dinâmico. Para Dewey, o conhecimento promove ou 

torna perceptíveis as relações conceituais de um contexto, uma vez que, “o conhecimento é 

uma percepção das conexões de um objeto, que o torna aplicável em dada situação” 

(Dewey, 1979, p. 373). Em nossa pesquisa, exploramos a expressão contexto, entendendo-

a como condição para se julgar ou analisar uma situação. Por exemplo, podemos usar uma 

fórmula para calcular intensidade (situação) no contexto de abalo sísmico.  

Um conhecimento que não proporciona ao indivíduo condições de ser participativo 

em relação às situações da vida é fruto de um ensino que não evoluiu de acordo com as 

exigências de uma sociedade. Esse tipo de conhecimento acaba sendo um conhecimento 

sem sentido. Podemos ainda dizer que essa mesma sociedade necessita ou necessitará de 

indivíduos capazes de armazenar, pensar, criticar e de relacionar seus conhecimentos. 

Portando, faz - se necessário que, a riqueza das informações resida nas experiências dos 

indivíduos e não em um conjunto de informações desconexas ou isoladas. De acordo com 

Dewey (1979, p. 9), “O perigo permanente, portanto, é que o cabedal da instrução formal 

se torne exclusivamente a matéria do ensino nas escolas, isolado das coisas de nossa 

experiência, na vida prática [...]”. 

Para alcançarmos um processo de ensino e aprendizagem capaz de incentivar o 

estudante, precisamos assegurar o interesse deles em interagir e pensar acerca do contexto 

em questão. Ao contrário disso, observamos a Educação enraizada na comodidade do 

preestabelecido, na qual os alunos passivamente recebem informações e definições 

trabalhadas da mesma forma durante décadas. Torna-se necessário questionar até que 

ponto esses alunos se beneficiam de artifícios intelectuais, necessários para relacionar 

todas as informações impostas por uma metodologia tradicional, rígida e centrada no 

professor. Assim, atribuir significados aos conteúdos estudados na formalidade dos 

espaços escolares não é uma tarefa simples. Por outro lado, através de significados 

atribuídos aos conteúdos estudados na formalidade escolar, podemos proporcionar 
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condições ao aluno para que se desenvolva ou crie novas experiências para a vida.  

As experiências pelas quais somos submetidos como participantes de um meio 

social devem ser refletidas como fonte de aprendizagem. Para isso, precisamos formalizar 

e canalizar as informações dessas experiências para que se tornem, em potencial, um 

produto escolar. De acordo com Dewey (1979, p. 301, grifo do autor), “a experiência 

consiste primariamente em relações ativas entre um ser humano e seu ambiente natural e 

social”. Com disso, entende-se que educar a partir de experiências promove e torna mais 

significativo o processo de aprendizagem, independente do contexto dessa experiência. O 

experimento, manifesto no aspecto ativo de uma experiência, consiste no processo de 

tentativa, em relação a uma situação. Sendo assim, pode-se dizer que existe uma relação 

significativa entre o que é empírico – não proveniente de alguma pesquisa acadêmica. 

Admito que, dentre todas as incertezas, existe um quadro de referência 

permanente: de que há uma conexão orgânica entre educação e experiência 

pessoal, ou seja, de que a nova Filosofia de Educação está comprometida com 

algum tipo de filosofia empírica e experimental. Porém, experiência e 

experimento não são ideias autoexplicativas (DEWEY, 2010, p. 26).  

Em dada situação, podem-se obter respostas e até mesmo significações, a partir de 

observações em experimentos. Isso, da mesma forma, pode levar à compreensão de 

conceitos que estejam envolvidos na situação através dessas significações. A 

experimentação não se torna uma experiência educativa quando as tentativas estão 

encadeadas por hábito. No entanto, “quando o ato de tentar ou experimentar deixa de ser 

cego pelo instinto ou pelo costume, e passa a ser orientado por um objetivo e levado a 

efeito com medida e método, torna-se racional” (DEWEY, 1979, p. 300). 

É possível potencializar o interesse por aquilo que se estuda, tendo como aliado o 

contexto já vivenciado pelos alunos. Como escola, precisamos conectar essas vivências às 

formalidades ou teorias escolares, a fim de aproveitar toda a riqueza de informação contida 

nos contextos vivenciados; pois Dewey (2010, p. 27, grifo do autor) ensina que “cada uma 

das experiências pode ser vigorosa, intensa e ‘interessante’, mas, ainda sim, a falta de 

conexão entre elas pode gerar artificialmente hábitos dispersivos, desintegrados e 

centrífugos". 

Quando o aluno percebe-se como participante direto e envolvido em um contexto 

similar às suas experiências, ele encontra-se em uma situação de interesse. Em tais 

situações, existe uma forte tendência de o estudante se desenvolver no processo de ensino e 

aprendizagem em que se encontra envolvido. Cabe ao professor construir, junto aos 
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estudantes, um ambiente em harmonia com as habilidades e interesses dos alunos. Para 

isso, “será preciso tornar o material interessante, isto significa que do modo por que foi 

apresentado não se relaciona com os fins e capacidades atuais, ou que, se existia relação, 

esta não foi percebida” (DEWEY, 1979, p. 139). Ressaltamos ainda que, não são todas as 

atividades que geram interesse. Algumas situações ou contextos poderão ser apresentados e 

possivelmente, por motivos diversos, não alcançarão níveis satisfatórios para que a relação 

entre a proposta e o aluno se estabeleça. 

 

1.2 Experiência como uma unidade ativo-passiva 

 

De um modo geral, entende-se que uma experiência seja, educativa ou não, não se 

consolida apenas pela participação ou envolvimento em uma determinada situação. Como 

afirma Dewey, simplesmente participar em uma situação não implica a atribuição de 

significado a uma coisa. A significação, e assim, a experiência, também requer o aspecto 

intelectual presente para reconhecer as consequências da participação. A concepção de 

experiência elaborada por Dewey é delineada por conceitos que contemplam tanto o 

indivíduo, como a situação que está envolvida. Com isso, a combinação daquilo que 

fazemos as coisas, com aquilo que elas podem nos fazer é o cerne de uma experiência. 

De acordo com Dewey, a causa e consequência de algo são características 

importantes para a determinação ou reconhecimento de uma experiência. “[...] toda a 

percepção e toda a ideia nada mais são do que o senso do alcance, do uso e da causa de 

alguma coisa” (DEWEY, 1979, p. 156). Segundo Dewey (1959, 1979), a experiência se dá 

a partir de dois elementos fundamentais, o ativo e o passivo. O elemento ativo consiste em 

experimentos ou experimentações que o indivíduo se põe a provar. No caso de 

experimentação, isso implica que o indivíduo tenta, verifica e testa algo referente a uma 

determinada situação. Esta experimentação resulta em uma consequência. Dewey (1979) 

exemplifica com uma criança que coloca o dedo no fogo e tem por consequência o sentido 

de queimada. Essa experimentação se torna experiência ao relacionar a ação de colocar o 

dedo no fogo (ativo) com o sentido da queimadura (passivo).  

Quando uma atividade continua pelas consequências que dela decorrem adentro, 

quando a mudança feita pela ação se reflete em uma mudança operada em nós, 

esse fluxo e refluxo são repassados de significação. Aprendemos alguma coisa 

(DEWEY, 1979, p. 152).  
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“‘Aprender da experiência’ é fazer uma associação retrospectiva e prospectiva entre 

aquilo que fazemos às coisas e aquilo que em consequência essas coisas nos fazem gozar 

ou sofrer” (DEWEY, 1979, p. 153, ênfase do autor). 

Dessa forma,  

só pode ser compreendida a natureza da experiência, observando-se que encerra 

em si um elemento ativo e outro passivo, especialmente combinados. Em seu 

aspecto ativo, a experiência é tentativa – significação que se torna manifesta nos 

termos de experimento, experimentação que lhes são associados. No seu aspecto 

passivo ela é sofrimento, passar por alguma coisa. [...] Fazemos alguma coisa ao 

objeto da experiência, e, em seguida, ele nos faz em troca alguma coisa: essa é a 

combinação específica de que falamos. A conexão dessas duas fases da 

experiência mede o fruto ou o valor da mesma. A simples atividade não constitui 

experiência (DEWEY, 1979, p. 152, ênfase do autor). 

“A experiência na sua qualidade de tentativa subentende mudança, mas a mudança 

será uma transição sem significados se não se relacionar conscientemente com a onda de 

retorno das consequências que dela defluam” (DEWEY, 1979, p. 152). Dewey (1979) 

aponta duas conclusões a respeito de experiência. A primeira diz que experiência é 

essencialmente uma unidade ativo-passiva. A segunda conclusão afirma que “a medida do 

valor de uma experiência reside na percepção das relações ou continuidades a que nos 

conduz” (DEWEY, 1979, p. 153, grifo do autor).  

Na seção, a seguir, para melhor entendermos o conceito de significados e 

consequentemente a compreensão, apresentamos as principais ideias sobre a concepção de 

significação do referencial apresentado. 

 

1.3 Significações em termos de juízos e ideias 

 

Para entender a relação entre os conceitos de ideia, significado e compreensão, 

usamos um exemplo de Dewey. Vemos qualquer coisa que se move, e logo perguntamos a 

respeito da situação; o que é? O que significa? A nossa primeira reação ao perceber algo 

desconhecido é de nos inclinar em dúvidas, suposições, ou seja, alguma ideia sobre o que 

aconteceu naquele momento. Ao descobrirmos o que é ou o que aconteceu, dizemos que 

entendemos. Aquilo que era uma dúvida ou ideia passa a ter um significado. O significado 

que é construído ou percebido proporciona a compreensão da situação. Por exemplo, O que 

se mexeu no escuro não era uma pessoa, pois está ventando muito. É por isso que a árvore 

está balançando, e está parecendo com uma pessoa. O fato de perceber ou significar que o 
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vento estava balançando a árvore, a fez compreender que não era uma pessoa que estava no 

escuro.  

Antes de compreender a situação exemplificada, a pessoa poderia ter levantado 

várias hipóteses: é um assaltante, um menino brincando, um cachorro deitado, uma árvore 

balançando, e outras mais. Essas suposições/hipóteses, corretas ou não, que elaboramos em 

relação a uma situação, são denominadas, por Dewey (1959), como ideias. Da mesma 

forma, o que se faz dessas ideias para verificar a veracidade da situação em questão é 

definida como compreensão. Dewey (1959), na obra Como pensamos, explora a ideia do 

aprendizado associado à significação ao anunciar características importantes dessa 

concepção. O autor ainda destaca o conceito de juízo, que significa uma decisão a ser 

tomada a partir da apreciação dos fatos da situação, ou seja, a partir da compreensão como 

melhor detalhamos na situação a seguir. Usando o exemplo do escuro e o vento, isso pode 

levar a pessoa a decidir ficar no local, por ter compreendido que não havia ninguém 

escondido. Como também, ela poderia ir embora, pelo fato daquele lugar representar um 

perigo, ao compreender que naquela ocasião poderia ser uma pessoa. Para chegarmos ao 

entendimento do que o autor aborda como significados, evidenciamos os elementos do 

processo de atribuir significados, o juízo e a ideia.  

Segundo Dewey (1959), o juízo implica na tomada de decisão, ou seja, ele 

representa todo o processo desde perceber a situação, levantar a dúvida/ideias sobre a 

situação até tomar uma decisão. Por exemplo, se uma situação não expressa nenhuma 

dúvida e rapidamente se percebe o acontecido, não tem necessidade de juízo, não tem 

julgamento. Como também, pode ocorrer uma situação em que não seja possível levantar 

hipóteses em relação ao que aconteceu. A dúvida toma conta da situação e novamente não 

tem julgamento. “Se surgirem, mesmo que vagamente, significações distintas, possíveis 

interpretações opostas, entra em cena um ponto a solucionar, uma questão pendente” 

(DEWEY, 1959, p. 125, grifo do autor). Segundo Dewey (1959, p. 125), o juízo envolve 

“o ato de ouvir a controvérsia, de julgar, de pensar as pretensões rivais, tomar dois rumos, 

cada um dos quais poderá predominar, conforme o caso em apreço”. Assim, para exercer o 

juízo, torna-se preciso uma situação duvidosa e subsídios para apreciar o que fazer a 

respeito da situação. Nestes casos, cabe o julgamento a respeito dos aspectos da situação 

que são mais importantes. Essa avaliação será utilizada para a tomada de decisão. “O juízo 

formado é uma decisão: encerra, conclui a questão a solucionar. Essa decisão não só 

resolve um caso particular, como também contribui para fixar uma norma [...]” (DEWEY, 
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1959, p. 129). O juízo corresponde a todo o momento de ação e reflexão promovido 

durante a resolução ou entendimento de determinada situação, podendo servir de base para 

futuras decisões.  

[...] Os juízos não se formulam isoladamente, mas em comum com a solução de 

um problema, com o esclarecimento de algum ponto obscuro e embaraçante, 

com a resolução de uma dificuldade, em suma, os juízos se formulam como 

unidade da ação reflexiva (DEWEY, 1959, p. 123).  

Em todos os aspectos do juízo, a conexão entre o julgar ou não julgar é 

desenvolvida pelas hipóteses e dúvidas, ou seja, pelas ideias que são elaboras frente às 

situações.   

Sobre a ideia, Dewey (1959) a concebe como um elemento no juízo e também da 

significação. “A significação, enquanto aceita condicionalmente, aceita para fins de uso e 

prova, é uma ideia, uma suposição. Quando positivamente aceita, o objeto ou 

acontecimento foi compreendido” (DEWEY, 1959, p. 135, destaque do autor). Desta 

forma, o juízo é um processo que conduz a uma decisão, e a ideia faz parte desse processo 

e inspira algo a se pensar, uma dúvida, uma suposição, mas não uma decisão. De acordo 

com Dewey (1959, p. 139), “tudo o que, em uma situação duvidosa ou circunstância 

indecisa, nos ajuda a formar um juízo e, antecipando uma possível solução, a trazer a 

inferência a uma conclusão, é uma ideia; e nada mais o é”. Tudo representará uma tomada 

de decisão que constituirá o juízo. Estas são características de dois elementos importantes 

para a significação.  

Justificamos aqui o título, questão e objetivo desta pesquisa, pois possibilitamos aos 

estudantes momentos para que pudessem atribuir significados aos logaritmos. De acordo 

com Dewey (1959), compreender é dar sentido à situação ou ao contexto vivenciado, para 

além de uma ideia sobre isso ou aquilo, é sentir-se ativo no processo envolvido, tornando-

se adaptável às situações que lhes serão apresentadas futuramente. “Uma coisa 

compreendida, uma coisa provida de sentido difere não só da ideia, que tem um sentido 

duvidoso e ainda desligado, como de uma coisa bruta, física” (DEWEY, 1959, p. 139). A 

coisa bruta e física refere-se aos conceitos que são adquiridos, mas que deles nada se 

obtém quando colocados à prova em situações similares.  

Envolver- se em situações novas utilizando conceitos já vivenciados é a essência da 

concepção de experiência de Dewey. Isto é, a experiência fornece uma base para 

compreender novas situações. É um refluxo, uma consequência ou onda de retorno de algo 

que se deu significado. Isso possibilitará a relação de um conceito com diferentes 
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contextos, tornando o indivíduo capaz de compreender as consequências de situações já 

vivenciadas.  

Apreender a significação de uma coisa, de um acontecimento ou de uma situação 

é ver a coisa, acontecimento ou situação, em suas relações com outras coisas: 

notar como opera ou funciona, que consequências trazem, qual a sua causa e 

possíveis aplicações. Contrariamente, aquilo que chamamos de coisa bruta, a 

coisa sem sentido para nós, é algo cujas relações não foram apreendidas 

(DEWEY, 1959, p. 140, ênfase do autor).  

Em nossa pesquisa de campo, buscamos o aprendizado a partir do processo de 

significação e não a imposição, de tal forma que, possibilitamos aos estudantes 

desenvolver relações entre os conceitos estudados, construindo um sentido para o 

conhecimento, e assim, tornando-os capazes de utilizar os conhecimentos em diferentes 

situações. 
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2 LOGARITMOS 

 

Ao longo deste capítulo, abordamos alguns significados do conceito de logaritmo, 

perpassamos por algumas de suas aplicações. Tratamos também a consolidação do 

conceito de logaritmo, publicado por John Napier, que de certa forma é apresentado como 

modelo que determina o número de Napier. Estamos concebendo logaritmos como uma 

ferramenta matemática que auxilia nos trabalhos com outros conceitos da ciência ou de 

áreas afins. Por exemplo, o logaritmo está envolvido nos cálculos referentes a substâncias 

ácidas e também da intensidade sonora. De certa forma, estamos relatando a respeito de 

características importantes sobre a Matemática como uma grande área do conhecimento.  

Hoje a Matemática se faz tão necessária e tem presença no meio acadêmico como, 

por exemplo, a Biologia, Química, Física, Geografia. Também em outras áreas de atuação 

da sociedade, muitas vezes, indispensável. A Matemática, como ferramenta, passou por 

muitas mudanças para atender as necessidades humanas. 

É claro que a matemática originalmente surgiu como parte da vida diária do 

homem, e se há validade no princípio biológico da “sobrevivência do mais apto”, 

a persistência da raça humana provavelmente tem relação com o 

desenvolvimento no homem de conceitos matemáticos (BOYER, 1974, p. 1).  

Como citamos, podemos observar essa evolução a partir da Matemática presente na 

Química, por exemplo, em suas operações de equilíbrio molecular, na Biologia com os 

cálculos de combinações ou probabilidades de resultados relações genéticas, na Física em 

seus cálculos de velocidade, ou na Geografia como ferramenta para medirmos a 

intensidade dos terremotos. 

Neste capítulo, apresentamos algumas raízes históricas a respeito de logaritmos 

com intuito de melhor entender seu uso na atualidade. Historicamente os estudos 

envolvendo os logaritmos vieram associados ao desenvolvimento da trigonometria em 

relação aos cálculos de navegação e astronomia que se desenvolviam na época. 

Havia considerável entusiasmo pela trigonometria no fim do século dezesseis e 

começo do dezessete, mas tomou a forma primariamente de síntese e livros de 

texto. Foi durante esse período que o nome “trigonometria” veio a ser dado ao 

assunto [...]. Por coincidência o desenvolvimento dos logaritmos, a partir daí 

sempre aliados da trigonometria, estava também tendo lugar durante esses anos 

(BOYER, 1974, p. 228).  

Segundo Boyer (1974), Napier estava entre os primeiros que desenvolveram o 

conceito de logaritmo. Napier era um matemático não profissional, um proprietário escocês 
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que vivia de suas propriedades e não se interessava por toda a Matemática. De acordo com 

Boyer (1974, p. 228), “ele só se interessava por certos aspectos da matemática, 

particularmente os que se referiam à computação e trigonometria”. Não abordamos essa 

relação, entretanto ela existe entre as propriedades logarítmicas e trigonométricas a 

respeito das características nas transformações de multiplicações em adição e divisões em 

subtrações.  

Napier estudou a obra Arithmetica integra, de Stifel, obras de Arquimedes sobre 

sequências, nas quais, é possível verificar que as somas e as diferenças dos índices das 

potências correspondiam respectivamente a produtos e quocientes das potências. Essas 

ideias tornaram possível a manipulação das potências e operações entre potências por 

intermédio de seus índices, o que futuramente deveria auxiliar os estudos de Napier, ao 

desenvolver suas potencias e logaritmos; por exemplo,              , sendo N 

denominado como o número de Napier. Sem nenhum objetivo por padrões de repetição e 

apenas para ilustrar as ideias sobre a adição e subtração de expoentes, elaboramos o 

exemplo, a seguir, que é possível transformar a soma de expoentes em produto potências, 

de modo que, apenas devemos tornar a igualdade verdadeira.  

 

 Potência de base inteira: 

              =  

 

As somas dos índices das potências, por exemplo,               , correspondem a 

produtos das potências,                  , ou seja: 

 

                                 

 

Potência de base inteira gera grande lacuna (distância) entre os termos da potência. Por 

exemplo,             ou seja: 

 

          

 

 Potência de base inteira: 

 

           =  



29 

 

 

 

As diferenças dos índices das potências, por exemplo,               , 

correspondem aos quocientes das potências, 
  

   
  

   
  

  , ou seja: 

 

                
  

  
 
  

  
 
  

  
  =  

 

Potência de base inteira gera grande lacuna (distância) entre os termos da potência. Por 

exemplo, 
  

     
  

     
  

      , ou seja: 

 

= 4 + 8 + 16 + ...  

 

A propósito, o que Napier desenvolveu era voltado aos seus estudos na computação 

em relação às sequências. Isso o fez perceber que a potência de base inteira não o ajudaria 

em seus estudos; pois, “uma sequência de potências inteiras de uma base, tal como dois, 

não podia ser usada para computação, porque as grandes lacunas
2
 entre termos sucessivos 

tornavam a interpolação demasiadamente imprecisa” (BOYER, 1974, p. 228). Como as 

interpolações dos termos dessa sequência que Napier buscava, assim como o entendimento 

a respeito de “computações”, não representam o nosso foco neste capítulo. Não iremos 

aprofundar a procura por informações que possam esclarecer esses termos (BOYER, 1974, 

p. 228). Ou seja, as potências de bases inteiras representavam sequências numéricas com 

diferenças consideráveis entre elas, como nos exemplos apresentados. De acordo com 

Boyer, essa lacuna deixada pela sequência tornava impreciso o seu uso. Por esta razão, a 

necessidade e também a dificuldade em encontrar sequências numéricas como os valores 

necessariamente próximos (BOYER, 1974). Na forma de uma analogia, podemos 

relacionar as lacunas com a resolução da imagem tirada por uma máquina fotográfica. Ao 

aumentar os valores em mega pixels
3
 por área, ou seja, reduzindo as lacunas de 

“informações”, obteremos uma imagem mais nítida.  

Napier procurava sequências numéricas com seus valores numéricos, 

                                                 
2
 Lacuna refere-se ao espaço ou distância entre os valores numéricos de um termo e outro de uma sequência 

numérica. 

3
A palavra pixel é oriunda da junção dos termos picture e element, formando a expressão elemento de 

imagem. Ao examinar uma imagem com alto índice de aproximação, é possível identificar pequenos 

quadrados coloridos nela, que, “somados”, formam o desenho completo. Esses pontos, que são a menor parte 

de uma imagem, levam o nome de pixels (MUNDO, 2013). 
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significativamente próximos, capazes de representar números grandes, ou até mesmo 

pequenos, algo que tornasse possível os cálculos com estes termos. Vamos exemplificar 

essa sequência mais adiante. Essa ideia, mais tarde, findaria em sua tabela de logaritmos, 

em um conceito de que os logaritmos eram representações numéricas perceptíveis de 

números “inacessíveis”. Existe uma “distância” numérica relativamente grande entre as 

potências      e      . Para diminuir essa “distância”, precisamos de termos mais 

próximos, como por exemplo,                  e                  . Com isso, 

podemos observar que, explorando o mesmo expoente, porém com base bem menor, o 

distanciamento entre as potências é consideravelmente menor e, consequentemente, menor 

é a lacuna entre um termo e outro na sequência, mesmo atribuindo expoentes cada vez 

maiores à potência. No exemplo referente à máquina fotográfica, se pensarmos sobre o 

contexto da quantidade pixels por área,      e      , expressam quantidades 

significativas na diferença entre os dois. Porém entre                  e           

        houve o aumento no índice da potência de 3 para 4, mas a diferença não é tão 

acentuada quanto a anterior. Esse é um exemplo de sequência que Napier buscava. 

A ideia de logaritmo como uma ferramenta para possibilitar e auxiliar no 

tratamento de números difíceis de serem apresentados figurou e influenciou as pesquisas 

de estudiosos como Briggs. No entanto, Napier ainda precisava de algo que o motivasse 

nos seus estudos e logo obteve informações, por intermédio de um médico viajante, sobre o 

uso da prostaférese
4
. 

Aparentemente foi mencionado o maravilhoso artifício da prostaférese, muito 

usado em computação no observatório; e a informação sobre isso encorajou 

Napier a redobrar seus esforços e finalmente a publicar em 1614 o Mirifíci 

logarithmorum canonis descriptio (uma descrição da maravilhosa regra dos 

logaritmos) (BOYER, 1974, p. 228).  

A ideia central entre o método da prostaférese e as propriedades logarítmicas 

converge para ambos permitirem transformações de produto e quociente em soma e 

diferença, respectivamente. Entendemos que, o fato de ser algo inovador e que implicava 

na relação entre diferentes operações, reforçaram os objetivos de Napier. O foco do 

estudioso era fazer com que os termos de uma sequência ficassem próximos para evitar as 

lacunas, como já citamos. Para isso, ele tomou números próximos de um (1) como, por 

                                                 
4
 “Prostaférese – isto é, fórmulas que transformavam um produto de funções numa soma ou diferença (daí o 

nome prosthaphaeresis, palavra grega que significa adição e subtração)” (BOYER, 1974, p. 226). Por 

exemplo,                                  . 
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exemplo,    –       , cuja diferença de um é expressivamente pequena. Se construirmos 

uma sequência numérica com o valor pensado por Napier e como as potências de 

   –        crescem devagar em termos de uma posição numérica na reta, podemos fazer 

com que os termos desta sequência fiquem próximos. E mais: para evitar os decimais, 

Napier multiplicava cada termo    –        por    , ou seja,                      

            , o “expoente” de toda operação é o que ele chamaria de logaritmo. Boyer 

(1974, p. 228 – 229) cita que “isto é, se           
 

    
 

, então L é o ‘logaritmo’ de 

Napier do número N”. Assim seu logaritmo de     é o seu logaritmo de        
 

   
  

         é 1, pois: 

 

       e              ( número dado por Napier); 

                     
 

        
                       

 

Sendo assim, de acordo com a citação, o expoente de N é denominado como 

logaritmo. As construções desenvolvidas, a seguir, são similares a esta, diferenciando 

apenas no expoente de N: 

 

                                   
 

        
 ; 

 

                                        
  

        
; 

 

Esta montagem foi desenvolvida para os primeiros cinquenta logaritmos de Napier. 

Nesse raciocínio, Napier apresenta a soma ou diferença dos índices de uma potência como 

produto e quociente, respectivamente, dos expoentes destas potências, por exemplo, 

             . Voltemos ao desenvolvimento dos logaritmos de Napier, em que 

procuraremos observar o seu objetivo, que consistia em tornar próximos os termos de uma 

sequência numérica, diminuindo a lacuna entre eles: 
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Como N =          ,  e    
 

        
  

         

        
                   

 

      
 

        
                            

                     

 

Se L = 2:  

          
 

   
 
 

                           
 

   
 
 

  

                                          

 

Acompanhando os desenvolvimentos matemáticos, podemos observar que Napier 

aumentou seu número de    para   , representados respectivamente por 0,9999999 e 

0,99999998, ou seja, aumentou a potência, porém manteve os termos da sequência 

numérica próximos. Mesmo sendo números abreviados em suas casas decimais, ainda 

assim, são representações de difíceis tratamentos, o que remete a ideia prática de 

logaritmo. A partir de multiplicações como         , desenvolvemos o que Napier 

tinha como termo de sua sequência e encontramos o número 0,999999980000001. Apenas 

para facilitar a escrita, abreviamos o número para 0,99999998 e representamos em função 

de seu logaritmo, ou seja, a partir da palavra logaritmo, Napier definiu o sentido da palavra 

como sendo a razão entre números. A partir disso, o                      , ou seja, 

    por chamar o expoente L de logaritmo. Em seguida, vamos repetir o mesmo 

processo para um expoente maior.  

 

       
  

        
                  

                

        
 

                    

 

          
 

    
 
                          

 

    
 
               

   log0,99999993=3. 

 

Organizamos os logaritmos, dispondo-os em tabela: 
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Tabela 1 – Número de Napier 

Potência    Logaritmo (L) 

    = 0,9999999  L = 1 

    =  L = 2 

   =  L = 3 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Napier conseguiu o que ele havia projetado, potências em sequências numéricas 

significativamente próximas. Assim, Napier não desenvolveu apenas uma tabela de 

logaritmos, mas também o modelo           
 

    
 

. A teoria de Napier é composta 

por operações que se tornam exaustivas devido ao valor numérico que cada N assume a 

medida que lhe é atribuído um expoente L. Mas podemos observar que o significado que 

conhecemos sobre logaritmos está implicitamente sugerido nos objetivos do escocês, que é 

o de facilitar a manipulação e a representação de números demasiadamente grandes ou 

pequenos.  

O desenvolvimento de todo o processo que envolvia logaritmo de um produto ou 

quociente, (detalhe que interessava muito a Napier), a priori, não representa a mesma ideia 

que temos hoje a respeito destas propriedades. Napier começava a lapidar suas definições 

sobre a palavra logaritmo, que ele mesmo desenvolveu, como cita Carl Boyer (1974, p. 

229, grifo do autor): “a princípio, ele chamou seus índices de potências ‘números 

artificiais’, porém, mais tarde, ele fez a composição de duas palavras gregas, Logos (ou 

razão) e arithmos (ou número)”. Como mencionamos anteriormente, as informações 

obtidas sobre a prostaférese desencadeou todo este processo em que os logaritmos vieram 

como ferramenta. Boyer (1974) reflete sobre o significado que temos sobre logaritmos. 

O conceito de função logarítmica está implícito na definição de Napier e em toda 

a sua obra sobre logaritmos, mas essa relação não preponderava em seu espírito. 

Tinha laboriosamente construído seu sistema com um objetivo – a simplificação 

de computações, especialmente de produtos e quocientes. Além disso, [o] que ele 

tinha em mente [eram] as computações trigonométricas [, isso] fica claro pelo 

fato [de] que nós, por simplicidade de exposição, chamamos logaritmo de 

Napier, de um número, [no entanto] ele na verdade chamava de logaritmo de um 

seno (BOYER, 1974, p. 229). 
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Após as publicações de Napier, os conceitos e ideias sobre logaritmos se 

espalharam na academia, e poucas vezes algo foi tão bem recepcionado. Foi com Henry 

Briggs, em 1617, professor de Geometria, em Oxford, que as ideias de Napier ganharam a 

força necessária para serem propagadas em outros meios. No ano da morte de Napier, em 

1617, “Briggs publicou seu logarithmorum chilias prima – isto é, os logaritmos dos 

números 1 a 1000, cada qual calculado com catorze casas”, (Boyer, 1974, p. 230, grifo do 

autor). Briggs pensava em desenvolver os logaritmos na base 10 e foi com os seus 

trabalhos que o conceito de logaritmo se aproximou do que conhecemos hoje.  Segundo 

Boyer (1974, p. 230, grifo do autor), “em 1624, em Arithmetica Logarithmica, Briggs 

ampliou a tabela, incluindo logaritmos comuns dos números de 1 a 20 000 e de 90 000 a 

100 000, novamente com catorze casas”. Tanto Briggs quanto Napier expunham que o log 

10 = 1 e que log 1 = 0. Após a segunda obra de Napier, publicada postumamente em 1619, 

coube a Briggs, em meio aos seus trabalhos, a construção da primeira tabela de logaritmos 

comuns, ou seja, logaritmos briggsianos.  

Poucas descobertas se espalharam tão rapidamente como foi a exposição dos 

logaritmos. Além disso, precisamos ressaltar que os relatos históricos asseguram Napier 

como o primeiro a publicar algo relacionado a logaritmo, porém ideias iguais ou 

semelhantes já haviam figurado entre os meios acadêmicos inclusive em estudos de Burgi. 

“É possível que as ideias sobre logaritmos tenham ocorrido a Burgi, em 1588, o que seria 

meia dúzia de anos antes de Napier começar a trabalhar na mesma direção. Porém Burgi só 

publicou seus resultados em 1620 [...]” (BOYER, 1974, p. 230). 

Entretanto não podemos negar a Napier (1614) o importante papel de ter 

contribuído para o delineamento das ideias acerca de logaritmo, em Mirifici logarithmorum 

canonis descriptio – uma descrição da maravilhosa regra dos logaritmos. De acordo com 

Boyer, a construção dos conceitos envolvidos em logaritmo causou sérias mudanças
5
 nas 

bases matemáticas e, a partir daí, grandes estudiosos se apropriaram do conceito, 

aplicando-o em seus estudos. Pode-se perceber esta assertiva em Kepler, por aprovar a 

chegada dos logaritmos para o tratamento de informações dos astrônomos; em especial no 

                                                 
5
O método dos logaritmos naturais foi proposto pela primeira vez em um livro intitulado Mirifici 

Logarithmorum Canonis Descriptio (1614), escrito por John Napier, Barão de Merchiston, na Escócia, 

quatro anos após a publicação de sua memorável invenção. De papel muito importante em matemática 

teórica, o método contribuiu para o avanço da ciência, e especialmente a astronomia, fazendo com que 

cálculos muito difíceis se tornassem possíveis (MESSIAS, 2006). 
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desenvolvimento e formulação do modelo conhecido como a terceira lei de Kepler
6
. 

Naquela época, houve relativamente poucos matemáticos profissionais, pois Burgi fazia 

relógios, Galileu era um físico e astrônomo e Stevin, um engenheiro, entre outros exemplos 

de estudiosos com uma variedade de interesses, que não estudaram principalmente a 

Matemática. Ainda assim, é inegável a contribuição desses estudiosos para a área e as 

aplicações da Matemática. “Era inevitável que esses homens preferissem as partes da 

Matemática que prometiam aplicabilidade a seus problemas” (BOYER, 1974, p. 231).  

Assim encerramos este capítulo que trata informações históricas sobre o surgimento 

dos logaritmos, tal como o envolvimento dos indivíduos inseridos nessa história. Tanto o 

passado quanto o presente dos logaritmos são importantes para o desenvolvimento de 

estudos e aplicações. 

  

                                                 
6
 O quadrado do período de revolução de qualquer planeta é proporcional ao cubo da distância média desse 

planeta ao Sol: 
  

    , sendo T o período do planeta, r a distância média do planeta ao Sol e K é uma 

constante válida para todos os planetas que giram em torno do Sol. 
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3 MODELOS E UMA COMPREENSÃO DE ABALOS SÍSMICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as características de modelos (BEAN, 2007; 2012a; 

2012b) e escalas para medição de abalos sísmicos, enquanto concebidas como modelos, 

com intuito de relacionar modelos, logaritmos e abalos sísmicos às ideias de significados e 

compreensão. 

Para tornarmos possível uma interação entre logaritmo e aluno por intermédio dos 

modelos, desenvolvemos atividades no contexto de abalos sísmicos com o uso de modelos 

matemáticos. Nessa pesquisa, o uso dos modelos matemáticos    (magnitude de 

momento) e   (intensidade/energia), servirão tanto para fornecer ao aluno a oportunidade 

em atribuir significados ao conteúdo em questão, quanto para subsidiar a significação que 

o aluno atribui aos abalos sísmicos. Esclarecemos que, ao citarmos durante a redação o 

modelo de intensidade (I), referimo-nos ao modelo de Richter. Desta forma, tratamos os 

modelos como meio de aproximação, um elo, entre o conteúdo matemático e o contexto 

em questão.  

Com o intuito de organizarmos e discutirmos nossas ideias, dividimos este capítulo 

em três seções. Na seção 3.1 expusemos tanto as características de modelos de acordo com 

Bean (2007; 2012a; 2012b), como também, a justificativa do uso do conceito de modelo 

em nossa pesquisa e a relação entre modelos, aluno e logaritmo. Já na seção 3.2, a partir do 

entendimento e discussões sobre modelos, exploramos mutuamente os modelos de 

magnitude de momento     , intensidade (I) como modelo de Richter, e Mercalli para o 

entendimento sobre os sismos. Com exceção do modelo de Mercalli, os demais são 

modelos matemáticos que empregam o uso do logaritmo e todos estão inseridos na 

sociedade com o objetivo de orientar e nortear quanto ao entendimento e tomada de 

decisões referente aos terremotos. Por fim, na seção 3.3, descrevemos modelos que 

utilizamos na pesquisa para quantificar os abalos sísmicos.  
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3.1 Modelos: Construção e interpretação 

 

Para explicitarmos o nosso entendimento acerca dos modelos, de acordo com Bean 

(2007; 2012a; 2012b), fizemos uma retrospecção acerca da criação e desenvolvimento do 

conceito de modelos em algumas de suas obras. Apresentamos uma linha do tempo 

referente às ideias do autor, de acordo com nossas reflexões. A princípio, sabemos que o 

autor evidencia suas ideias a partir da relação entre modelos e a construção conceitual de 

modelos, ou seja, a modelagem. Porém exploramos os modelos, e não a modelagem, 

devido ao objetivo de nossa pesquisa estar focado no uso de modelos.  

Bean (2001) relacionou modelos e resolução de problemas, sendo que esses 

problemas envolviam situações da vida. O autor esboçou a ideia de que modelos seriam a 

forma de orientação e comunicação para uma comunidade ou para uma sociedade. Para 

exemplificar, o autor citou que, “em 1789, Thomas Robert Malthus, economista e 

demógrafo inglês, propôs o primeiro modelo matemático para representar o crescimento da 

população do mundo” (BEAN, 2001, p. 50-51). Além disso, o autor explorou as condições 

para modificação e aperfeiçoamento de modelos de acordo com as necessidades no 

contexto envolvido. Para esse aperfeiçoamento, explicita hipóteses relacionadas à situação. 

Essas hipóteses e também o que Bean (2001) apontou como aproximações simplificadoras, 

expressavam as características da situação ou problema a ser resolvido.  

O profissional modela uma situação, em que há um problema, para melhor 

entendê-la. Ele define os parâmetros, as características e as relações entre as 

características que são pertinentes à resolução do problema. As características e 

relações, extraídas de hipóteses e aproximações simplificadoras, são traduzidas 

em termos matemáticos (o modelo), nos quais a matemática reflete a situação do 

problema (BEAN, 2001, p. 51). 

Obedecendo a essas condições, o modelo construído está sempre receptivo a 

modificações e ajustes, remetendo a ideia de que o modelo é uma forma de expressar essas 

características, relações, hipóteses e aproximações.  

Neste artigo de 2001, o autor já evidenciava modelos como uma forma de 

comunicação e que expressa o entendimento sobre a situação envolvida. Com isso o foco 

está em apresentar os modelos como uma construção simbólica de um determinado 

contexto, que, por consequência, deverá nos orientar a respeito da situação. O autor 

fortalece a relação do modelo com a comunidade, explicitando a sua função no meio como 

norteador e comunicador. Evidenciou a construção dos modelos, fortalecendo a relação 

entre modelo e modelador para a resolução de problemas (BEAN, 2001). Reestruturando 
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as construções, o autor trabalhou em suas concepções acerca de modelos e modelagem. 

Essa reestruturação proporcionou o delineamento de novos conceitos e foco sobre a 

construção de modelos, ou seja, o autor passa a adotar premissas e formular pressupostos 

que fundamentam o antes, durante e depois do processo que envolvi o modelo. 

As premissas e os pressupostos na construção conceitual de modelos são melhores 

definidos em Bean (2012a), em que o autor alinha as características da construção de um 

modelo com o seu papel perante a sociedade. Ressaltamos que, não iremos discutir a 

construção envolvida e sim, abordar seu papel em sociedade. Na publicação, o autor ainda 

esclarece que o modelo traz algumas características do modelador como objetivo, seus 

conhecimentos e interesses.  

Para Bean os objetivos dos modeladores e as relações conceituais elaboradas por 

eles, devem ser explicitados para que o modelo expresse a compreensão sobre uma 

situação, decorrente de conceitos e significações que o modelador a atribui. Por sua vez, os 

modelos são construções inseparáveis de nossos anseios, necessidades e entendimento 

sobre as situações da vida (BEAN, 2012a; 2012b). 

Observamos que um modelo, tipo modelo matemático, é  

[...] uma construção simbólica expressa principalmente na linguagem 

matemática, que se refere a algumas relações consideradas pertinentes a uma 

situação, de modo que o modelo auxilie na interpretação, compreensão e/ ou 

tomada de decisão concernente a tal situação ou em outras situações, nas quais se 

considere adequado aplicar o modelo (BEAN, 2012a, p. 5). 

Tais modelos podem orientar nossas relações diárias, dando forma conceitual a 

determinadas situações ou fenômenos que vivenciamos. Para exemplificarmos: modelos 

elaborados para atribuírem valores numéricos à intensidade sonora de um determinado 

aparelho, repassam seus dados como informações para que possamos nos orientar a 

respeito da significância dessas informações. De modo geral, entendemos que Bean (2007; 

2012a) conceitua modelo como uma construção simbólica, munida das características 

elaboradas pelos modeladores, que comunica e orienta acerca de determinados contextos 

ou situações.  

Mediante as ideias apresentadas, explicitamos o nosso interesse de explorar, 

utilizar, compreender e interagir com o que os modelos oferecem. Disso, trabalhamos as 

propriedades logarítmicas a partir do modelo de Richter,                           

também o modelo de Mercalli como parâmetro sobre a construção de diferentes tipos de 

modelos, todos utilizados mundialmente. O modelo de Richter e da 
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                         , além de servir como meio para que os estudantes 

pudessem significar e compreender o logaritmo juntou-se ao modelo de Mercalli para que 

os alunos atribuíssem significados aos contextos de abalos sísmicos.  

De modo geral, neste início, procuramos desenvolver a ideia que temos e adotamos 

para modelos e sua construção. Procuramos exemplificar e expor as características, 

funcionalidades e importância de um modelo para a sociedade, de acordo com a concepção 

adotada. Expomos também, as características e propriedades que envolvem a construção de 

um modelo. A partir destas explicações, exploraremos na seção seguinte, como e por que, 

modelos podem ser utilizados para orientar a comunidade a respeito dos abalos sísmicos, 

tendo em vista, modelos já inseridos na sociedade e neste caso, os modelos de Richter 

(Intensidade),   (Magnitude de momento) e Mercalli.  

 

3.2 O uso de modelos para compreender abalos sísmicos 

 

Nesta seção, abordamos o uso de modelos para compreender os abalos sísmicos. 

Analisamos os modelos que serão apresentados, a partir das ideias e concepções adotadas 

neste capítulo. Assim como modelos são construtos utilizados para comunicar o 

entendimento do modelador sobre determinada situação e contexto, da mesma forma, 

observamos que a compreensão sobre as informações repassadas por estes modelos 

proporciona o entendimento a respeito da situação em questão. Desta forma, 

desenvolvemos o estudo acerca da compreensão sobre terremotos por meio de modelos, 

que são utilizados para quantificar e qualificar os tremores de terra, discorrendo sobre 

conceitos envolvidos na elaboração de diferentes modelos. Esta discussão fornece base 

para um entendimento sobre o fenômeno de acordo com os aspectos levados em 

consideração. Com isso, podemos compreender a situação e, dessa forma, elaboramos 

relações para construir uma compreensão sobre o fenômeno. Modelos permitem uma 

compreensão que pode ser útil em relação às atividades da comunidade, tornam-se 

referências para tais atividades, pois o “modelo serve para decisões conduzindo a 

resultados que atendem às necessidades, interesses e aspirações dos modeladores no 

contexto de sua comunidade ou da sociedade de forma mais ampla” (BEAN, 2012b, p. 7). 

Nesse contexto, apresentamos, a seguir, três tipos de modelos que se diferenciam tanto na 

elaboração, quanto na informação que eles comunicam. Estes modelos são os de   
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(Intensidade),   (Magnitude de momento) e Mercalli
7
. 

O modelo de intensidade de Mercalli não depende de instrumentos matemáticos 

(como logaritmo) para ser elaborado. Este modelo incorpora as particularidades dos 

estragos como resultado de um terremoto; algo a ser interpretado pelo indivíduo. Alguns 

aspectos podem interferir nos estragos, por exemplo, a qualidade da construção, o terreno, 

os materiais, o número de construções, o povoamento, e outros mais (REBOUÇAS, 2012). 

O modelo é utilizado para desenvolver uma compreensão e comunicar a respeito de 

terremotos (ver figura 2). 

 

 

Figura 2 – Comparação da escala de Mercalli com a escala de Richter. 
Fonte: ROGERIO, 2011. 

 

De acordo com Rebouças (2012), a Figura 2 é a escala original de Mercalli que 

categoriza em números romanos de I a XII a percepção sobre os acontecimentos 

provocados pelo fenômeno em estruturas e espaços físicos. Este nome decorre da 

modificação feita por Mercalli sobre a escala de outro autor, transpondo de dez para doze 

níveis de avaliações. Rebouças (2012) esclarece ainda que, em 1931, a mesma escala foi 

                                                 
7
Giuseppe Mercalli (1850-1914) foi um vulcanólogo italiano que desenvolveu a escala de Mercalli. 
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novamente modificada, em maiores detalhes de observações, para representar 

características específicas de cada região, passando a ser reconhecida como escala de 

Mercalli Modificada (MM). Esta é uma das características apresentadas e adotadas na 

seção 3.1, a respeito de modelos, ou seja, ter a função de orientar as observações e 

entendimento de uma determinada comunidade, em relação a um contexto. 

Entretanto houve outros estudiosos com interesse em desenvolver uma 

compreensão sobre os sismos em termos da atividade da Terra. “As primeiras tentativas 

para avaliação da intensidade dos sismos foram feitas no século XVII, decorrentes da 

necessidade de avaliar os abalos sísmicos no Sul da Itália” (PAIVA; SÁ, 2012, p. 47). 

Porém, segundo Paiva e Sá, a escala não oferecia muitas diferenciações, classificando os 

sismos em apenas ligeiros, moderados, fortes e muito fortes. O que mais adiante provocou 

o desenvolvimento de outras escalas (PAIVA; SÁ, 2012). 

No fim do século XIX, apareceu a escala dita de Rossi-Forel, baseada sobre 10 

graus para descrever os efeitos dos sismos. O sismólogo italiano G. Mercalli 

realizou, no ano de 1902, uma escala de 12 graus conhecida pelo nome escala de 

Mercalli. A escala de Mercalli foi modificada (MM) e adaptada, em 1931, às 

construções nos Estados Unidos de América (SILVA et. al., 2012, p. 50). 

Como mencionamos a respeito de experiência, observamos que a escala 

apresentada retrata algumas situações. Por exemplo, as características dos níveis I e XII, da 

Figura 2, retratam situações muito distintas. Isso relaciona ao que o modelador acredita e 

percebe o quanto é importante informar a respeito de uma determinada situação. 

Entendemos que, as ideias de Mercalli convergiam para a autonomia sobre o uso do 

modelo pelo individuo, expondo seus níveis como fonte de informação e orientação, 

proporcionando à comunidade local subsídios para classificações a respeito do fenômeno. 

Podemos questionar se este modelo possui credibilidade, porém, a resposta pode ser 

diferente de acordo com o objetivo de quem o utiliza. 

O modelo de Mercalli é utilizado em relação a uma análise de observações sobre o 

meio em que o indivíduo se encontra, podendo assim quantificar os efeitos de um 

terremoto de acordo com os acontecimentos desencadeados pelo fenômeno. Logo o 

modelo de Mercalli possibilita, de forma mais direta, as relações entre os significados do 

indivíduo no que se refere a sua experiência com o fenômeno.  

É importante notarmos que “um determinado sismo possui uma só magnitude, mas 

é sentido com intensidades diferentes conforme a distância do local ao epicentro” 

(PORTEIRO; MACHADO, 2007, p. 16), pois a intensidade remete aos estragos causados 
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pelo fenômeno. No modelo (I) de Richter isso reflete a relação entre energia liberada e 

intensidade. 

A intensidade sísmica é uma classificação dos efeitos que as ondas sísmicas 

provocam em determinado lugar. Não é uma medida direta feita com 

instrumentos, mas simplesmente uma maneira de descrever os efeitos em pessoas 

(como as pessoas sentiram) em objetos e construções [...] (ASSUMPÇÃO; 

NETO, 2009, p. 50). 

“Esse tipo de aferição dos abalos apresentava a vantagem de não necessitar de 

medições feitas pelo homem [...]” (PAIVA; SÁ, 2012, p. 47).  

De acordo com os autores Assumpção e Neto (2009) e Silva et. al. (2012), as 

possibilidades de interferências na quantificação do tremor, preocupavam os sismólogos 

que constantemente buscavam novas escalas para qualificação dos sismos. Muitas dúvidas 

envolviam questões como as condições de construção dos edifícios ou povoamento de 

determinadas áreas. Tudo isto interferia diretamente em escalas que dependiam das 

observações humanas, como a de Mercalli. A busca por quantificar e entender o 

desenvolvimento de um sismo de forma precisa foi intensa, de tal modo que, estudiosos da 

área, como Richter e Gutenberg, trabalhando no estado de Califórnia dos Estados Unidos, e 

outros, desdobraram-se em pesquisas para desenvolver modelos com base em dados 

obtidos por meio de instrumentos de medição. 

Apesar das dificuldades evidentes, os requisitos da pesquisa, assim como o 

interesse público, exigem alguma estimativa da magnitude, no sentido de cada 

choque importante na região da Califórnia. Isso levou a uma tentativa de 

construção de uma escala de magnitude baseada em instrumentação e registro 

das amplitudes registradas nas sete estações do grupo Southern, Califórnia. 

Precisão nesta matéria não foi nem esperada nem necessária. O que foi 

procurado era um método de classificar como grande, moderado e pequenos 

choques, que deve basear-se diretamente sobre as indicações instrumentais, e, 

portanto, pode ser libertado das incertezas das estimativas pessoais ou as 

circunstâncias acidentais de efeitos relatados (GUTENBERG; RICHTER, 1934, 

p. 2, tradução nossa)
8
. 

Apresentamos os dois modelos seguintes como forma de comparar diferentes 

conceituações a respeito de abalos sísmicos: O modelo de Richter para a intensidade de 

energia liberada     
 

 
    

 

  
 (  = energia final e    = energia inicial) e outro modelo que 

                                                 
8
Despite the evident difficulties the requirements of research, as well as the public interest, call for some 

estimate of the magnitude, in the sense here used, of each important shock in the California region. This led 

to an attempt at constructing a magnitude scale based on instrumentally recorded amplitudes at the seven 

stations of the Southern California group. Precision in this matter was neither expected nor required. What 

was looked for was a method of segregating large, moderate, and small shocks, which should be based 

directly on instrumental indications, and thus might be freed from the uncertainties of personal estimates or 

the accidental circumstances of reported effects. 
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envolve a magnitude de momento            
 

 
       , onde    a magnitude 

resultante e    a magnitude inicial. Um modelo está expresso em termos do conceito de 

intensidade (energia) e o outro em termos de magnitude. No capítulo 5, vemos que estes 

modelos têm propiciado um importante papel para o desenvolvimento das propriedades 

logarítmicas nas atividades que desenvolvemos.  

A contraposição de diferentes tipos de modelos concretiza-se nos modelos 

matemáticos apresentados no parágrafo anterior, em especial, a construção de Richter 

(1935) com o modelo de intensidade e sua escala. O modelo de Richter é 

consideravelmente conhecido e utilizado para qualificar a intensidade de abalos sísmicos. 

O modelo quantifica a relação entre a energia inicial e energia liberada pelo terremoto. O 

modelo    que foi desenvolvido por outro estudioso, também expressa em forma de 

escala, a relação entre magnitude e elementos como velocidade, distância, tempo e outros.  

Com as ideias que apresentamos sobre modelos (BEAN, 2012a; 2012b), 

entendemos que estas escalas (modelos) são construções que remetem aos conhecimentos e 

entendimentos sobre as relações entre conceitos e características referentes aos abalos 

sísmicos. Para auxiliar no entendimento de algumas dessas relações, apoiamo-nos no 

trabalho de Napier sobre logaritmo. Richter apropriou-se do conceito e propriedades 

logarítmicas, como ferramentas simplificadoras, para leituras sobre as suas variáveis e 

também como forma de correlacionar seus conceitos. Na seção seguinte, faremos uma 

abordagem específica sobre a escala/modelo de Richter para intensidade e o modelo    

por representar construções desenvolvidas sob as propriedades logarítmicas. 
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3.3 Relações conceituais: Escalas e modelos matemáticos 

 

De acordo com a introdução desta dissertação, a nossa pesquisa tem por objetivo 

utilizar modelos no contexto de abalos sísmicos, servindo como instrumento para que os 

estudantes atribuam significados ao logaritmo e ao abalo sísmico. A partir de nosso 

objetivo, exploramos o uso de logaritmos nos modelos, incluindo a construção de Richter – 

físico e sismólogo graduado e pós-graduado em Física. Richter trabalhou sob a direção do 

também sismólogo alemão Beno Gutenberg, desenvolvendo a escala conhecida pelo nome 

de escala de Richter que mede a magnitude dos terremotos. Ele foi um estudioso que 

recorreu aos logaritmos para desenvolver modelos voltados ao contexto em questão.  

Um entendimento dos modelos ou escalas, utilizados para medição de abalos 

sísmicos, está desenvolvido a partir de uma compreensão do planeta Terra, enquanto crosta 

terrestre ou litosfera, que é uma junção de grandes placas, denominadas como placas 

tectônicas. De modo geral, as placas estão sempre em ligeira movimentação, provocando 

atrito nas bordas o que gera o acúmulo de energia. Essa energia em algum momento pode 

ser liberada provocando o sismo, que é a propagação das ondas no solo. Portanto “quando 

ocorre uma ruptura na litosfera, são geradas vibrações sísmicas, que se propagam em todas 

as direções na forma de ondas.” (ASSUMPÇÃO; NETO, 2009, p. 45). 

O objetivo é quantificar (magnitude) e qualificar (intensidade) os terremotos do sul 

da Califórnia, EUA, onde a escala de Richter foi efetivamente usada em 1935. “É uma 

escala logarítmica que quantifica a magnitude dos terremotos com base na amplitude das 

ondas sísmicas que se propagam a partir do epicentro (ponto de origem do sismo)” 

(PAIVA; SÁ, 2012, p. 47). 

A primeira publicação de Richter, sobre os tremores de terra, deu-se em 1935. 

Porém, segundo Beno Gutenberg e Charles Richter, a concretização de um possível passo 

para a relação satisfatória dos conceitos de energia e magnitude só ocorreu em 1954 

Boletins de estação de rotina emitidos a partir de Pasadena continua a listar 

magnitudes M que são M, P ou MS, mas começando em 1954, a listar a frequencia 

anual de grandes choques também tabulam, que é uma etapa intermediária em 

direção a uma relação magnitude e energia definitiva (GUTENBERG; RICHTER, 

2010, p. 8, tradução nossa)
9
.  

As afirmações e definições a respeito da magnitude trouxeram consideráveis 

                                                 
9
Routine station bulletins issued from Pasadena continue to list magnitudes M which are either  or ; but 

beginning with 1954 the annual list of large shocks also tabulates m, which is an intermediate step toward a 

definitive magnitude-energy relation. 
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conclusões para a ocasião, pois, a partir de uma definição, o foco estava em explorar as 

características desta magnitude. Beno Gutenberg e Charles Richter esclarecem que “a 

definição prática da magnitude munificado consiste em um sistema de tabelas e gráficos 

para o cálculo da magnitude do quociente 
         

       
 para as ondas máximas dos principais 

grupos da onda P
10

, PP, e S
11

” (GUTENBERG; RICHTER, 2010, p. 8, tradução nossa)
12

. É 

extenso o desenvolvimento histórico da relação onda (amplitude), magnitude, energia e 

observações (intensidade). Mesmo sob algumas mudanças ou ajustes no modelo, a escala 

de Richter continua estruturada sob algumas características que são únicas, e de grande 

ligação com as propriedades referentes às equações exponenciais. 

A escala/modelo de intensidade (I) e o modelo    proporcionam o que 

objetivamos ao que se refere à compreensão de logaritmo. As características matemáticas 

presentes na escala e no modelo    são nossos objetos de análises em termos de 

operações matemáticas e significados envolvidos em ambos. Para exemplificarmos, a 

mudança de magnitude na escala de Richter, na ordem de 2 para 3, implica em uma ação 

sísmica 10 vezes maior. Portanto a cada unidade maior na escala, multiplica-se por 10 a 

amplitude que representa a movimentação do solo, medido em mícrons (unidade de 

medida). Tratamos a magnitude de um terremoto como expoentes de potencias em base 

dez. Em princípio, exploramos as informações concebidas pelas propriedades exponenciais 

que estão contidas na escala e modelo de Richter. A partir disso, desenvolvemos o conceito 

e propriedades logarítmicas, no intuito de que os estudantes atribuíssem significados ao 

conteúdo para construir uma compreensão sobre abalos sísmicos. A Figura 3, a seguir, 

exemplifica as propriedades que foram mencionadas neste parágrafo. 

 

                                                 
10

 Ondas primárias ou longitudinais são as primeiras a serem propagadas. 

11
 Ondas primárias ou longitudinais são as primeiras a serem propagadas. 

12
The practical definition of the unified magnitude m consists in a system of tables and charts for calculating 

magnitude from the quotient amplitude/period for the maximum waves of the principal wave groups P
12

, PP, 

and S. 
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Figura 3 – Escala de Richter representada graficamente. 
Fonte: Micro Respuesta, 2010. 

 

 

Em termos do modelo de Richter e equações que os envolve, existem variações. “A 

equação proposta por Richter pode ser escrita de várias formas distintas, dependendo das 

variáveis escolhidas para a sua composição” (PAIVA; SÁ, 2012, p. 47). Por exemplo, 

essas variáveis podem ser a composição física das rochas que, por sua vez, interfere na 

velocidade de propagação das ondas. A efetivação de um sismo representa um conjunto 

destes elementos como rocha, onda, velocidade e tempo, todos desencadeados em série. A 

onda que se propaga em uma dada velocidade depende do tipo de rocha, que por vez altera 

o tempo de propagação.  

Entre vários conceitos, a liberação de energia e a amplitude das ondas são relações 

conectadas à magnitude, Richter utiliza da amplitude das ondas para calcular a energia 

liberada e, por consequência, quanto maior for a energia liberada, maior será a amplitude 

da onda, e assim, a magnitude do terremoto. Além disso, é potencialmente dez vezes maior 

de uma unidade de magnitude para a próxima unidade e 32 vezes maior em relação à 

energia liberada. A ideia de ser 32 vezes maior será exemplificada mais adiante. A Figura 

4, a seguir, mostra a relação de potência entre energia e magnitude de um sismo: 
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Figura 4 – Relação entre magnitude e energia liberada. 
Fonte: LOPES, ASSUMPÇÃO (2010). 

 

Entendemos que a Figura 5 pode ser utilizada para comunicar ideias e conceitos 

sobre o cálculo de energia liberada em um sismo.  
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Figura 5 – Modelos para determinar a energia e magnitude de um sismo. 
Fonte: RICHTER, 1935. 

 

 

Na Figura 5, o símbolo  representa a variação de profundidade na ocorrência de 

um sismo,      refere-se à energia liberada, temos ainda o valor de m como magnitude, 

   como magnitude superficial e   como a quantidade de microns para o deslocamento do 

solo. Para exemplificarmos, tomamos os valores de    = 5 e     . Disso, utilizamos 

nos modelos m e log E respectivamente, apresentados na Figura 5: 
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Para      , temos: 

 

                  

                 

             
 

Para      , temos: 
 

                  

                 

           
 

 

Respectivamente para        teremos: 
      

                     

                       
               
 

 

Para         teremos: 

 

                    

                          
               
 

Na relação de energia que citamos para magnitude 5 a 6: 

      

     
  

  
  

        

       
               

 
O desenvolvimento apresentado acima ilustra a ideia que, a diferença entre energia 

sísmica liberada de uma magnitude inteira para a próxima, é aproximadamente igual a 30. 

Isso reforça também, a importância das propriedades e conceito logaritmo para o 

entendimento de quantificação de abalos sísmicos. Para os demais níveis de magnitude o 

cálculo é análogo.  

O modelo que exploraremos neste momento não é uma construção de Richter, 

porém possui características similares. O modelo                        tornou-se 

importante para nosso estudo e foi utilizado durante a realização da pesquisa de campo: 

 

   é a magnitude de momento em um sismo. Expressa o resultante de operações 

envolvendo tempo, espaço, velocidade, resistência entre outros elementos do modelo. 

 

   é o momento sísmico.“O momento sísmico   , é composto por outras variáveis: 
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       , onde   = módulo de rigidez da rocha que se rompe; D = deslocamento médio 

na falha; e S = área total da superfície de ruptura” (ASSUMPÇÃO; NETO, 2009, p. 54). 

 

Segundo Silva et. al. (2012, p. 51, destaque dos autores), “os sismólogos 

desenvolveram, nos últimos 30 anos, uma escala de magnitudes standard completamente 

independente do tipo de instrumento. Esta escala, introduzida por Thomas Haks Hiroo 

Kanamori, é chamada de magnitude momento [...]”. A partir das variáveis, entendemos 

que, explicitamente a ideia do modelador consistia em expressar a magnitude de momento 

  . Suas informações eram imediatas, a partir de variáveis que não dependiam de fatores 

como, por exemplo, a interferência ou ineficácia de instrumentos (sismógrafos), causada 

por decorrência da sua localização em relação ao fenômeno (SILVA, et. al., 2012). Logo 

observamos que existe uma relação sincronizada entre a variável e a informação de 

momento que ela representa, expressando o sentido da sua funcionalidade, por exemplo, a 

rigidez da rocha que se rompe, deslocamento médio da falha ou superfície de ruptura. 

Todas estas são informações a respeito de um tremor.  

A elaboração do recorte histórico sobre a medição de abalos sísmicos nos 

proporcionou informações a respeito das mais variadas formas e tipos de magnitude. Isto 

exemplifica a temporalidade de modelos referentes aos interesses, objetivos e 

conhecimentos dos estudiosos/modeladores que constroem relações com conceitos como 

ML (magnitude local), MS (magnitude superficial), Mb (magnitude das ondas volumétricas) 

e Mw (magnitude de momento). 

A magnitude de um terremoto tem fins estatísticos e outros independentes da 

relação entre magnitude e energia. De fato, é possível que não haja uma 

correspondência uma-a-uma completa para uma relação entre a magnitude e 

energia para grandes e complexos eventos tectônicos. Mesmo assim, uma relação 

média ou representativa já é um legítimo objeto de investigação. Na tentativa de 

melhorar a relação magnitude e energia verificou-se [Gutenberg e Richter, 1956] 

que três escalas de magnitudes imperfeitamente consistentes estavam em uso: 

ML determinada a partir de registros de terremotos locais de acordo com a 

definição original [Richter, 1935]; MS das amplitudes de ondas superfíciais 

telessísmicas, [Gutenberg e Richter 1936; Gutenberg, 1945a]; MB a partir da 

razão aplitude/período ondas corporais para telessímos, rasas e de foco profundo 

[Gutenberg 1945b, 1945c] (GUTENBERG; RICHTER, 2010, p. 7, tradução 

nossa)
13

. 

                                                 
13

The earthquake magnitude has statistical and other uses independent of the relation between magnitude and 

energy. Indeed, it is possible that there is no complete one-to-one correlation between magnitude and energy 

for large and complex tectonic events. Even so, a mean or representative relation is a legitimate object of 

inquiry. In attempting to refine the magnitude-energy relation it was found [Gutenberg and Richter 1956] that 

three imperfectly consistent magnitude scales had been in use:    determined  from  records  of  local  
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Observamos que, todos os modelos relacionados à magnitude, ou grande parte 

deles, são acompanhados por constantes como -10,7 ou 2/3. São constantes que asseguram 

algumas variações da matematização. 

Expomos que, para os modelos matemáticos apresentados, entendemos a presença 

do logaritmo como indispensável, viabilizando e incorporando as informações que estes 

modelos expressam, como por exemplo, a magnitude. Ainda temos ciência de que as 

propriedades logarítmicas, em relação aos logaritmos utilizados em várias escalas, 

permitem a transformação de informações do fenômeno para uma expressão conveniente e 

de fácil comunicação. Para começar a traçar caminhos que possam apresentar 

possibilidades de relacionar logaritmos, modelos e experiências, elaboramos um 

planejamento de atividades a serem desenvolvidas com os alunos, tendo em mente o nosso 

objetivo de pesquisa. Os detalhamentos deste planejamento estão no capítulo quatro, a 

seguir. 

  

                                                                                                                                                    
earthquakes according to the original definition [Richter 1935];    from the amplitudes of surface waves for 

shallow teleseisms, [Gutenberg and Richter 1936; Gutenberg 1945a];    from the amplitude/period ratio of 

body waves for teleseisms, shallow and deep-focus [Gutenberg 1945b, 1945c]  
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4 PROCEDIMENTOS PARA O PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E PARA A 

ANÁLISE 

 

Planejamos as atividades da pesquisa de campo em torno do conceito de logaritmo 

em contextos de experiências e de modelos. Há um grande número de propriedades e uma 

variedade de operações algébricas para os logaritmos. Assim, caso essas operações 

algébricas sejam apresentadas uma após a outra, o processo de aprendizagem pode se 

tornar algo demasiadamente cansativo e sem significado, fato observado em nossa prática 

de docência.  

Reconhecendo a importância de os estudantes desenvolverem significados para 

logaritmo, a partir de experiências e contextos que estivessem ao alcance deles, no caso de 

operações com potenciação e os terremotos, planejamos as atividades para despertar o 

interesse dos alunos, e assim, proporcionar um envolvimento propicio para a 

aprendizagem. “O interesse representa a força que faz mover os objetos - quer percebidos, 

quer representados em imaginação, em alguma experiência provida de um objetivo” 

(DEWEY, 1979, p. 142). 

A dinâmica das atividades em sala de aula, ou seja, o processo de ensino e 

aprendizagem é o objeto de nosso estudo e, por isto, adotamos métodos e procedimentos de 

pesquisas qualitativas. As características de uma metodologia de pesquisa qualitativa nos 

proporcionam meios para analisarmos os dados na sua forma original, levando em 

consideração a situação ou contexto envolvido. Utilizamos a resolução e respostas de 

exercícios em questões a respeito do uso de logaritmos como dados na pesquisa de campo. 

Assim, podemos, por exemplo, extrair indícios acerca do sentimento e compreensão do 

estudante em relação ao assunto. Podendo também, refletir sobre o que os estudantes falam 

e como interagem no contexto das atividades em sala. 

A partir da escolha dessa metodologia, elaboramos critérios para realizarmos as 

análises das informações. Segundo Robert Bogdan e Sari Biklen (1994), na pesquisa 

qualitativa, os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens e não possuem o 

foco em expressar de forma numérica as reflexões sobre os dados da pesquisa. Os dados de 

uma pesquisa, quando analisados, podem indicar significados, ideias ou até mesmo o 

domínio do indivíduo sobre determinado contexto. Para isso, a análise deve ser feita de 

forma atenta: “a análise dos dados deve ser feita em toda a sua riqueza, respeitando, tanto 

quanto o possível, a forma em que estes foram registrados ou transcritos” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 48). Desta forma, entendemos que os dados qualitativos podem ser 



53 

 

 

 

potencialmente relevantes para esclarecerem ou explicitarem informações referentes ao 

objeto de uma pesquisa em que os diálogos, trabalhos, registros e interações são 

constantemente avaliados. Portanto a pesquisa que desenvolvemos está contida em um 

contexto que observamos desde as atividades realizadas, até mesmo a interação dos 

estudantes em sala. 

A seguir, delineamos o porquê e como chegamos à escolha sobre os abalos sísmicos 

como contexto para a nossa pesquisa. Anteriormente a realização da pesquisa de campo, 

desenvolvemos uma atividade com alunos do primeiro ano do Ensino Médio, estudantes 

dos cursos de Química, Informática e Automação. Eles não foram os mesmos participantes 

da pesquisa de campo. A atividade abordou transformações químicas para a medida de pH 

(potencial hidrogeniônico). Essa estrutura foi desenvolvida por propriedades logarítmicas, 

aproveitando a relação               Essa ideia tinha o intuito dos estudantes buscar 

informações que possibilitassem algum significado aos logaritmos; por exemplo, 

informações a respeito das classificações de substâncias ácidas ou básicas. Entretanto a 

atividade não gerou resultados satisfatórios, visto que os estudantes apenas reproduziram 

informações desconexas de fontes como a internet, não se adequando ao nosso objetivo. 

Era certo que, o logaritmo não havia figurado de forma significativa, nem problematizado. 

Ainda assim, acreditamos na factibilidade desse contexto para abordar logaritmos. 

Após o acontecido, planejamos dois experimentos pilotos que consistiam em medir 

o pH de frutas ácidas, em especial as frutas cítricas, com o intuito de constatar alguma 

relação entre o pH e as frutas cítricas. Com a realização dos experimentos pelo 

pesquisador, antes de levá-los a sala de aula, as informações indicaram que essa 

abordagem dificilmente iria fornecer condições satisfatórias para despertar o interesse dos 

estudantes. Concluímos então que precisávamos mudar o contexto de pH. Embora, com 

resultados principalmente negativos, essas atividades preliminares contribuíram com o 

delineamento dos caminhos a serem seguidos para o planejamento das atividades de 

pesquisa de campo. “Refletir é olhar para o que aconteceu a fim de extrair a rede de 

significados que constituiu o principal material para um comportamento inteligente em 

experiências futuras – é o coração da organização intelectual e da mente disciplinada” 

(DEWEY, 2010, p. 91). 

Na semana que sucedeu esses experimentos, ocorreram tremores de terra na cidade 

de Montes Claros, localizada no Norte de Minas Gerais. Em comunicação com o 

orientador da pesquisa, observamos a oportunidade de desenvolver as características e 
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propriedades logarítmicas a partir dos conceitos que envolvem os tremores de terra. 

Decidimos aproveitar a oportunidade, visto que o acontecido se tornou notícia devido a sua 

gravidade e ao baixo índice de ocorrência do fenômeno no Estado e no Brasil. Além disso, 

já havíamos levantado a hipótese de contextualizar o logaritmo em relação a abalos 

sísmicos. Diante deste quadro, os conceitos que orientam a forma de qualificar e 

quantificar os terremotos, juntamente com o conceito de experiências e modelos, passaram 

a ser usados como contexto para o planejamento da pesquisa de campo. “Acima de tudo, o 

educador deve saber como utilizar as circunstâncias físicas e sociais existentes, delas 

extraindo tudo o que possa contribuir para a construção de experiências válidas” (DEWEY, 

2010, p. 40-41). Escolhemos tanto a escala de Richter e o modelo de Mercalli, como 

também, outros modelos matemáticos para medição de terremotos como elementos na 

problematização de abalos sísmicos e os logaritmos que fazem parte da construção de 

alguns desses modelos.  

Desenvolvemos o planejamento tendo em mente nossa questão norteadora da 

pesquisa: Quais são as significações que estudantes atribuem tanto para o conceito de 

logaritmo e suas propriedades, quanto para abalos sísmicos quando envolvidos em 

atividades nas quais modelos matemáticos, como a escala de Richter, servem como 

instrumentos para um ensino de logaritmos em ambientes que aproveitam as experiências e 

questionamentos dos estudantes? 

Apresentamos neste capítulo, duas seções, sendo a seção 4.1 referente ao planejamento que 

antecedeu à realização da pesquisa de campo, proporcionando uma melhor percepção sobre 

o processo do desenvolvimento da pesquisa. Neste contexto, afirmamos que algumas 

informações deste planejamento não constam no capítulo 5, referente à realização das 

atividades, devido a imprevistos e a flexibilidade da pesquisa enquanto à atenção ao 

aprendizado dos estudantes. Também apresentamos na seção 4.2 informações referentes 

aos dados coletados na pesquisa de campo e aos métodos para analisá-los. 
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4.1 Planejamento das atividades  

 

A pesquisa foi planejada para ser realizada em um colégio privado do interior de 

Minas Gerais. Na qual o professor-pesquisador leciona. Os participantes são os alunos 

matriculados no 1º ano do Ensino Médio, de 2012, em um total de 100 alunos, distribuídos 

em três cursos técnicos. Na distribuição de aluno por turma, tínhamos 37 alunos na turma 

de Automação, 28 alunos na turma de Informática e 35 alunos na turma de Química. 

Ressaltamos que estes cursos são concomitantes com o Ensino Médio Científico.  

Buscamos a participação dos estudantes em atividades planejadas e orientadas para 

que subsidiassem o entendimento sobre logaritmo. Além disso, sempre visamos ao 

cumprimento da grade curricular, para que não houvesse nenhum prejuízo curricular ao 

aluno.  

Em relação aos alunos dos três cursos citados, caso houvesse algum estudante que 

não estivesse disposto a fazer parte da pesquisa, o mesmo participaria normalmente de 

todas as atividades, incluindo os trabalhos propostos. Neste caso, as participações destes 

alunos não seriam consideradas para a análise dos dados, e assim, nem nos resultados da 

pesquisa. Estes alunos não seriam dispensados das atividades, uma vez que, todo 

cronograma da pesquisa de campo corresponde ao programa curricular da escola em 

relação ao conteúdo. A direção da instituição concordou com a proposta da pesquisa em 

seu ambiente, fato este que, formalizamos junto à direção.  

As aulas destinadas à pesquisa de campo foram trabalhadas conforme o programa 

da disciplina, embasadas no o objetivo proposto por esta pesquisa. Planejamos debates e 

questionamentos sobre pontos importantes no que se refere à contextualização e a 

aplicação de logaritmos. 

As atividades foram planejadas para aulas/encontros a serem realizados nos 

horários de aula, de tal forma que, os alunos não precisariam alterar as suas rotinas diárias, 

nem mesmo buscar disponibilidade em outros turnos. Projetamos as atividades de forma 

individual e também em grupos, pois planejamos dois tipos de observações: o estudante e a 

própria experiência no desenvolvimento do que seria proposto e, também, o estudante 

compartilhando experiências com o seu grupo. Para tanto, decidimos que os alunos fariam 

grupos de no máximo 3 componentes.  

O planejamento das atividades iniciais enfatizou a problematização do estudo de 

logaritmos, por meio da apresentação de alguns vídeos. Com intuito de aproximar o 

conteúdo escolar a um contexto em que o estudante se sentisse interessado, os vídeos 
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contemplavam a ocorrência de abalos sísmicos. Para os demais encontros, planejamos 

discussões a respeito desse contexto e experiências em relação aos conhecimentos e 

conceitos envolvidos.  

Na sequência dos encontros, a partir do contexto de abalos sísmicos, projetamos 

algumas propostas de atividades para trabalhar e desenvolver as características e 

propriedades logarítmicas, para que os estudantes atribuíssem significados ao logaritmo no 

contexto. Durante o desenvolvimento do planejamento, buscamos oportunizar aos 

estudantes a condição de aproveitar suas experiências para trabalhar e explorar as 

propriedades logarítmicas. Então, planejamos algumas atividades voltadas às ideias 

explicitadas no primeiro capítulo, relacionadas às concepções de uma educação a partir de 

experiências e, no terceiro capítulo, com as concepções de modelos e sua funcionalidade 

para uma comunidade. Essas atividades foram projetadas para encontros de uma a três 

vezes por semana, com a duração mínima de uma (1) hora/aula e no máximo duas (2) 

horas/aulas com os estudantes. Durante os encontros, planejamos utilizar o próprio livro 

didático, atividades complementares, debates, laboratório de informática, trabalhos, provas, 

questionários e relatórios. Nesses encontros o foco era trazer situações e informações que 

possibilitassem aproximar o contexto de abalos sísmicos à vida dos estudantes, criando um 

elo entre escola e a atividade extraescolar. Planejamos nove encontros de acordo com o 

quadro 1, a seguir: 
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Planejamento das atividades 

Encontro Data do encontro 
Ideia central da atividade 

planejada 
Objetivo da atividade 

1º 06/08/2012 Problematização da situação 

a ser estudada. 
Estimular o interesse. 

2º 07/08/2012 

Socializar para a turma 

sobre informações a respeito 

do fenômeno. 

 

Apresentação gráfica sobre o 

fenômeno. 

Voltar a atenção ao aluno. 

 

Estimular a discussão. 

3º 08/08/2012 

Definição sobre logaritmo. 

 

Apresentação de símbolos e 

modelos. 

 

Relação magnitude e 

energia. 

Estreitar a distância entre 

matemática e contexto. 

 

 

4º 20/08/2012 Propriedades logarítmicas. 

Exercícios. 
Logaritmo. 

5º 21/08/2012 
Socializar entre o grupo 

sobre o que foi entendido. 

Exercícios, livro didático. 

Aprendizado sobre os conceito 

e propriedades logarítmicas. 

6º 22/08/2012 

Experiências. 

 

Apresentação para a turma 

sobre o encontro anterior. 

 

Significados aos assuntos 

abordados. 

 

7º 27/08/2012 Construção de modelos. Significados/Compreensão. 

8 º 03/09/2012 
Apresentação sobre o que 

planejado no encontro 

anterior. 

Experiência, aprendizado, 

significados. 

9º 04/09/2012 Encerramento das 

atividades. 

Verificações a respeito das 

atividades. 

Quadro 1 – Planejamento das atividades para pesquisa de campo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os distanciamentos entre os encontros são decorrentes de feriados nacionais e 

regionais, assim como datas referentes a programações da escola como, por exemplo, 

aplicações de prova e dia do estudante. Com a intenção de esclarecer nossas ideias, a 

seguir, detalhamos o planejamento resumido no quadro 1. 
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4.1.1 Primeiro encontro 

 

Este encontro foi projetado para problematizar o contexto, visando despertar o 

interesse do estudante de acordo com Dewey (1979). Planejamos apresentar em sala de 

aula dois vídeos que mostrassem consequências de um terremoto. Também planejamos 

utilizar o laboratório de informática para levantar informações da internet acerca dos 

terremotos. Estas informações seriam a respeito de terremotos ocorridos no mundo ou na 

região. Projetamos buscar informações como magnitude, danos, localidade, força, duração 

e algo mais que o aluno apresentasse. Este encontro seria de grande importância, pois 

pretendíamos fornecer subsídios para que o aluno se interessasse pelo assunto a partir de 

suas experiências e conhecimentos. 

 

4.1.2 Segundo encontro 

 

Neste encontro, partindo das informações fornecidas pelo professor e pelos 

estudantes, pretendíamos discutir e debater sobre terremotos e suas características. 

Projetamos também relacionar algum conhecimento prévio de conteúdos matemáticos ao 

fenômeno. De acordo com Dewey (2010), a educação por experiência proporciona 

resultados satisfatórios a uma consciência sobre o que se observa ou se relaciona. 

Planejamos utilizar o gráfico (figura 6) para discutirmos as informações retiradas e 

coletadas pelos alunos: 
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Figura 6 – Escala de Richter representada graficamente. 
Fonte: Micro Respuesta, 2010. 

 

Neste encontro ou no próximo, de acordo com os diálogos, pretendíamos nos apoiar 

em informações sobre o que houvéssemos levantado no encontro anterior. Estas 

informações poderiam ser, por exemplo, as magnitudes ou estragos causados pelos 

terremotos. A partir disso, esperávamos que os estudantes desenvolvessem um 

entendimento gráfico sobre o comportamento dos logaritmos, a fim de que eles 

começassem a significar algo a respeito do assunto.  
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4.1.3 Terceiro encontro 

 

No terceiro encontro, projetamos uma abordagem sobre a notação e terminologia 

utilizadas em alguns modelos referentes aos abalos sísmicos. Estes modelos são de 

intensidade    , Mercalli e magnitude de momento     : 

 

          
 

 
       ; 

   
 

  
   

 

  
    e               (energia inicial) 

Planejamos utilizar estes modelos para trabalhar com logaritmos, ou seja, estes 

modelos dariam suporte às propriedades logarítmicas. O objetivo era relacionar energia e 

magnitude de acordo com o que abordamos no capítulo 3 sobre modelos e uma 

compreensão de abalos sísmicos. Para isso, usaríamos a figura 7 para mostrar a relação 

entre magnitude e energia: 

 

 

Figura 7 – Relação entre magnitude e energia liberada. 
Fonte: LOPES; ASSUMPÇÃO (2010). 
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Com o modelo de Mercalli, figura 8, o objetivo era proporcionar ao estudante a 

noção sobre a variedade de modelos que comunicam a respeito do mesmo contexto. De 

modo geral, pretendíamos mostrar também que, um modelo referencia uma situação na 

qual ele possui uma funcionalidade (BEAN, 2007; 2012a). 

 

 

Figura 8 – Comparação da escala de Mercalli com a escala de Richter. 
Fonte: ROGERIO (2008). 
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4.1.4 Quarto encontro 

 

Após embasar quanto à notação e símbolos para leitura e entendimento, neste 

encontro, planejamos utilizar as propriedades e características do modelo de Richter sobre 

intensidade (I), o modelo    e Mercalli, para fazer comparações entre os mesmos, com o 

objetivo de exemplificar algo quanto à finalidade destas representações. Neste ponto, 

projetamos trabalhar com propriedades como o logaritmo do produto           

           , do quociente      
 

 
              e da potência      

  

         significando a funcionalidade de cada propriedade e discutindo os caminhos 

necessárias ao desenvolvimento. Por exemplo: 

 

                               

                          

        

      

 

4.1.5 Quinto encontro 

 

Planejamos trabalhar com as propriedades logarítmicas para sondar o entendimento 

sobre o encontro anterior. Com isso, os grupos teriam, como atividade, o levantamento de 

informações sobre novos fenômenos (diferente de abalos sísmicos), para explorar outros 

modelos de quantificação. Pretendíamos também que cada grupo preparasse uma breve 

apresentação para o encontro seguinte, referente ao entendimento do grupo sobre as 

propriedades que seriam apresentadas.  

 

4.1.6 Sexto encontro 

 

Para este momento, projetamos as apresentações, referentes às informações do 

encontro anterior - outros fenômenos e modelos. Estaríamos guiados por dois 

norteamentos: 

a) A concepção de aprendizado por intermédio das experiências segundo Dewey 

(1979; 2010). Isto é, estaríamos visando à interação entre os alunos, para que eles 

pudessem alcançar resultados significativos acerca da aprendizagem de logaritmo; 
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b) Encaminhamentos em consonância com o objetivo da pesquisa, ou seja, verificar 

contribuições da relação modelo, logaritmo e experiência. 

 

4.1.7 Sétimo encontro 

 

Neste encontro, com a intenção de que os alunos elaborassem representações 

simbólicas referentes ao que eles acreditassem ou interessassem, planejamos oportunizar 

ao grupo um momento para que elaborassem relações, “fórmulas” ou tabelas que 

expressassem suas ideias e interesses a respeito de alguma situação. Este encontro seria o 

reflexo da nossa intenção em verificar possíveis contribuições das atividades 

desenvolvidas, para o ensino e aprendizagem do significado de logaritmo. Projetamos 

informações, expressas em valores numéricos, relacionadas ao aspectos organizados a 

critério do grupo. Por exemplo, um modelo de viagem (modelo de nossa construção): 

 

Modelo de Viagem Classificação 

Muitas curvas, com chuva, estrada cheia e com prudência. Tranquila 1 

Muitas curvas na estrada com prudência. Cansativa 2 

Muitos acidentes e muitas curvas. Perigosa 3 

Muitas curvas, muitos acidentes e com chuva. Perigosíssima 4 

Quadro 2 – Modelo de viagem 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.1.8 Oitavo encontro 

 

Para este encontro, planejamos um momento de apresentação sobre os modelos 

desenvolvidos no encontro anterior, visando também a um momento de questionamentos 

sobre o grupo. Com isso, pretendíamos discutir sobre a eficácia ou não do modelo, e, se 

caso ele atenda, em quais sentidos seriam.  
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4.1.9 Nono encontro 

 

Ao final destes encontros, proporíamos um momento de socialização dos 

acontecimentos ao longo do processo. Planejamos discutir sobre o significado de 

logaritmos a partir do entendimento dos alunos. Se necessário, ajustaríamos alguma 

informação nos modelos. Na ocasião, pretendíamos obter condições para discutirmos a 

respeito de nossos questionamentos e de embasarmos a nossa busca por atribuir 

significados ao logaritmo. 

 

4.2 Elementos e encaminhamentos para a análise 

 

O foco sobre a aprendizagem desenvolvida, a partir das possibilidades sugeridas 

por uma educação em sintonia com as experiências dos estudantes, fornece um ambiente 

propício à análise a respeito de uma compreensão sobre determinada situação ou contexto. 

As correlações entre os conteúdos desenvolvidos em sala com contextos e situações da 

vida, de forma direta ou indireta, fornecem dados ou ideias para verificarmos as possíveis 

contribuições desta educação. Esta educação possui características de um aprendizado a 

partir de significados e, consequentemente, oportuniza a compreensão sobre os contextos 

estudados, de acordo com as ideias de Dewey (1979).  

A partir desta ótica, atividades desenvolvidas proporcionam a participação ativa dos 

alunos durante as aulas, uma vez que, são momentos voltados à sua vivencia. 

Desenvolvemos uma pesquisa acerca de logaritmo, para compreender a respeito de 

possíveis contribuições de um ensino e uma aprendizagem do conceito de logaritmo e suas 

operações, quando o processo educacional está planejado com uma fundamentação nas 

ideias de Dewey. Em nossa pesquisa, as atividades estão relacionadas aos abalos sísmicos, 

nas quais, modelos matemáticos servem como instrumentos, tanto para que, os estudantes 

possam significar e compreender o logaritmo, quanto para atribuir significados aos abalos 

sísmicos. O relato da realização das atividades encontra-se no capítulo 5, onde também 

apresentamos a nossa análise a partir de reflexões sobre as informações geradas pelos 

encontros. 

Planejamos analisar as informações geradas durante a pesquisa de campo, 

perpassando por elementos que pudessem nos orientar em relação ao material produzido. 

Com isso, também apresentamos, nesta seção, alguns exemplos e conceitos sobre estes 

elementos de análise.  
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A análise apresentada sobre a realização das atividades é procedente dos trabalhos, 

relatórios e prova que foram realizados. O recurso de memória foi utilizado para a 

reconstrução das discussões nos encontros, devido a imprevistos, que implicaram na perda 

das informações de áudio e vídeo, produzidos durante a pesquisa de campo. Esta perda foi 

referente aos arquivos de gravações. As demais produções como os relatórios, caderno de 

campo, provas e trabalhos foram objetos para a realização da análise. Portanto, embora 

fosse de muita importância, as informações subtraídas do nosso material de pesquisa não 

comprometeram de modo significativo a nossa reflexão e análise das atividades realizadas. 

A partir das orientações apresentadas por Bogdan e Biklen (1994), entendemos que as 

atividades, como, por exemplo, diálogos, lembranças, conversas ou discussões podem 

fundamentar importantes observações na análise. 

Para a análise optamos por utilizar as ideias e métodos de Charmaz (2006), ou seja, 

a elaboração da unidade de sentido, códigos e categorias seriam os elementos que nos 

orientariam. Segundo Charmaz (2006), a unidade de sentido expressa na íntegra o objeto 

de análise, por exemplo, recortes de diálogo, relatórios, caderno de campo e outros fontes 

de dados. O código e a categoria são abstrações e padronizações destes objetos.  

Codificar significa categorizar segmentos de dados com uma denominação 

concisa que, simultaneamente, resume e representa cada parte dos dados. Os seus 

códigos revelam a forma como você seleciona, separa e classifica os dados para 

iniciar uma interpretação analítica sobre eles (CHARMAZ, 2006, p. 69) 

A codificação representa o todo de uma análise, pois Charmaz (2006, p. 70) afirma 

que “a codificação representa mais do que um começo; ela define a estrutura analítica a 

partir da qual você constrói a análise. Traço as estratégias de codificação para desenvolver 

a estrutura”.  

A partir dessas ideias, no primeiro momento, projetamos nossa análise a partir das 

reflexões do professor, procedentes do auxílio da memória a respeito de acontecimentos 

em sala de aula, realizando um recorte global enquanto os significados em relação ao 

objetivo da pesquisa. No segundo momento, pelos procedimentos de análise do conteúdo 

(CHARMAZ, 2006), analisamos os trabalhos e provas dos estudantes envolvidos na 

pesquisa. Os dois momentos de análise foram conduzidos pelo objetivo da pesquisa que 

consiste em utilizar modelos no contexto de abalos sísmicos, para servir como instrumento 

para que os estudantes atribuam significados ao logaritmo e ao abalo sísmico. No 

próximo capítulo, apresentamos os resultados da pesquisa de campo no contexto da 

realização das atividades dos encontros.  
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5 PROCEDIMENTOS E RESULTADOS DA ANÁLISE NO CONTEXTO DA 

REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Neste capítulo, apresentamos falas a partir de dois prismas, a saber: o de professor e 

o de pesquisador. Em momentos distintos, no texto e durante a realização das atividades, 

percebemos situações e ações diferentes. Em alguns instantes, como pesquisador por nos 

orientarmos através de um objetivo e uma ideia de norteamento, em outro momento, como 

professor da turma. Seja sob a interpretação de pesquisador ou de professor, buscamos os 

elementos necessários para promovermos experiências educativas. Na seção 5.1, 

apresentamos uma descrição dos procedimentos utilizados para a análise. Na seção 5.2, 

apresentamos a realização das atividades, juntamente com os resultados da nossa análise, 

em que dividimos em subseções os encontros/aulas da pesquisa de campo. Nossa análise 

das informações foi desenvolvida a partir dos elementos planejados, no capítulo quatro, 

desta dissertação.  

Planejamos a análise dos dados coletados nas três turmas envolvidas na pesquisa de 

campo. Entretanto decidimos delimitar a análise às turmas de Automação, com 37 alunos, 

e a turma de Química, com 35 alunos. A decisão de não analisar os dados da turma de 

Informática deveu-se à grande quantidade de informações obtidas nas três turmas e à 

similaridade dessas informações da turma com as outras duas. Por outro lado, a análise 

conta com os dados das duas turmas com o maior número de estudantes, sendo a de 

Informática o menor, com 28 alunos.  Ambas são turmas do Primeiro Ano do Ensino 

Médio/Técnico, cujos grupos foram divididos em 3 ou 4 estudantes, dependendo do 

número de alunos em sala. A intenção era sempre a de formar grupos de três, totalizando 

72 alunos. Iniciamos as atividades em junho de 2012 e finalizamos em setembro de 2012; 

em um total de 13 encontros, com 60 minutos cada sendo todos os encontros realizados na 

escola.  

 

5.1 Dois momentos principais da análise 

 

Houve dois momentos principais de análise com intuito de desenvolver um 

entendimento a respeito da utilização de modelos. Essa apropriação dos modelos foi no 

contexto de abalos sísmicos, servindo como um instrumento para que os estudantes 

desenvolvessem uma compreensão tanto do conceito de logaritmo e de suas propriedades, 
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quanto sobre os abalos sísmicos. Neste objetivo, temos elementos, a priori, importantes 

para nortear nossas analises: modelos, abalos sísmicos e logaritmo.  

Para o primeiro momento da análise, usamos nossas lembranças e anotações de 

campo, para reconstruirmos parte das discussões desenvolvidas em sala. Como as 

atividades tiveram o foco em uma educação voltada ao estudante, os encontros foram 

provedores de muitas discussões. As falas, que apresentamos neste capítulo, são referentes 

à realização das atividades. Desta forma, a redação não possui as exatas palavras dos 

interlocutores (devido à reconstrução das falas pela memória). Para exemplificar, o 

seguinte recorte, a respeito de terremotos, expressa o que foi falado pelo professor e o 

conhecimento geral de um número significativo de estudantes da Turma 2, (por isto, o uso 

de Turma 2 para identificar o falante): 

 

Professor: – O que vocês encontraram sobre terremotos? 

Turma 2: – Professor, eu encontrei que são abalos de terra e que aconteceu em 

Minas Gerais. 

Professor: – Alguém mais. Alguma informação? 

Turma 2: – Já aconteceu em outros lugares no Brasil. 

 

Esta é uma reconstrução de determinada discussão, que decorre de lembranças, a 

partir de detalhes e anotações feitas em caderno de campo, em que as falas dos estudantes 

da turma representam o entendimento do que foi observado em relação ao encontro. De 

certa forma, estas reconstruções acabam sendo reafirmadas nos exercícios, provas e 

relatórios desenvolvidos pelos estudantes, quando averiguado no segundo momento da 

análise. 

O segundo momento da análise envolveu a codificação e categorização dos dados 

(CHARMAZ, 2006), como relatórios, prova e exercícios. No quadro 3, a seguir, 

exemplificamos a organização da análise em termos de códigos e categorias, a partir de 

algumas questões correspondentes ao questionário e prova, realizadas no quarto encontro e 

entre o 11º e 12º encontro, respectivamente.  
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Questões correspondentes ao questionário sobre o desenvolvimento do 1º ao 4º encontro e questão da 

prova entre 11° e o 12º encontro. 

Atividade realizada no quarto encontro com os grupos de (A – F ) 

Atividade: 2ª 

questão do 

questioná- 

rio. 

Tur 

ma 2 
Unidade de sentido Código Grupos da 

turma 
Categoria 

O que o grupo 

entendeu? 

GA2 - Um terremoto de magnitude 6, por 

exemplo, produz efeitos dez vezes maiores 

que um de cinco... 

Consequência das 

magnitudes 
A 

 

 

Significado 

 

 

 

 

Significado 

 

Significado/ 

compreensão 

 

 

Compreensão 

sobre o contexto 

 

 

Aplicação 

 

 

 

 

 

 

 

Experiência - 

Ativo/Passivo 

 

 

GA2 - Logaritmo para facilitar cálculos... 

 

Uso de logaritmo.  

Aplicabilidade do 

logaritmo 

A 

GB2 -O grupo entendeu que o logaritmo está 

inserido de alguma forma na transformação 

desses traços feitos pelo sismógrafo em 

números... 

Significado histórico de 

logaritmo 
B 

Turma 2: 3ª Questão 

do questionário: 

 

 

Existe algum interesse 

sobre o assunto? 

 

GA2 - Esta matéria é essencial para nós, 

futuros químicos... cálculo do pH por 

exemplo. 

 

Relação escola e 

vida/Aplicabilidade. 

Relação entre 

conteúdos. 

A 

GC2 – Saber quais são os riscos de cada 

magnitude. 

 

Consequências do 

fenômeno. Ativo 

 

C 

GE2 - Quando e como vamos fazer os 

cálculos sobre logaritmos? 

 

Relação escola e 

vida/Aplicabilidade. 
E 

Atividade realizada entre o 11º e 12º encontro com os grupos de (A – F ) 

 

 

 

 

Turma 2: Questão da 

prova 

 

 

 

 

GA2-            
                

 

      
 

 

      
 
  

 

Modelo      

 

     
 
  

       
 
  

   
 

 
 

 

Equação exponencial. 

Refluxo/ Passivo 

Propriedades. 
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A 

 

 

Dada a expressão 

         
 

 
             . O 

valor de x é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso do modelo 

elaborado nos 

encontros. 

 

Propriedades 

logarítmicas. 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 
O uso do modelo 

elaborado nos 

encontros, auxiliando o 

processo de resolução. 

Significado. 

 

Equação exponencial. 

 

Quadro 3 – Análise referente a respostas de um questionário e uma prova 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A análise sobre as respostas dos estudantes originaram os códigos no quadro 3, o 

que nos auxiliou para entendermos a pesquisa de forma significativa. Entendemos que, o 

cerne da ideia a respeito de cada código, remete a significados atribuídos ao contexto ou 

situação, a partir de Charmaz (2006). 

Charmaz (2006) proporcionou um entendimento a respeito da análise, que consiste 

na percepção e o melhor envolvimento com a pesquisa, a partir da unidade de sentido, 

códigos e categorias. Tanto as reflexões sobre os relatos dos estudantes e a elaboração 

atenta de códigos, quanto às discussões em sala de aula, sugerem abstrações sobre o 

sentimento dos participantes em relação à atividade proposta.  

A partir da unidade de sentido, relacionamos a códigos e, consequentemente, a 

categorias, o que interpretamos desta unidade. Todo esse processo de codificação 

convergiu para as seguintes categorias: 

 

a) Significado – Esta categoria se fundamenta nos Códigos: posicionamento do aluno, 

entendimento, relações a outros conceitos e situações, forma de traduzir números, 

facilidade com os cálculos, magnitude, e outros mais. Nestes Códigos, percebemos 

algumas ideias das leituras que fizemos a respeito de significados, a partir de 

experiências, e, também, algo como ideias e juízo, quando observamos que os 
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estudantes se posicionaram frente a uma atividade proposta, ou relacionaram 

logaritmo aos conceitos de equações exponenciais. 

 

b) Aplicação – Esta categoria se fundamenta nos Códigos: contexto – uso em outras 

situações, escalas de magnitude, terremotos, ou consequências. Nas atividades 

analisadas, tudo que observamos como uma referência para o uso ou função para 

logaritmo e modelo nós relacionamos á aplicação. 

 

c) Modelo – Esta categoria se fundamenta nos Códigos: Escala de Richter, Escala de 

Mercalli, fórmulas, Modelo, logaritmo como expoente, representação em forma de 

base, equação exponencial e resolução de logaritmo. 

 

d) Propriedades logarítmicas – Esta categoria se fundamenta nos Códigos: 

propriedades da potência, propriedade do quociente, mudança de base e expoente.  

 

Até o momento, explicitamos os procedimentos da realização de nossa análise 

referente aos nossos dados. A partir da próxima seção, apresentamos os resultados da 

pesquisa de campo no contexto da realização das atividades dos encontros, exemplificando 

as discussões dos encontros e trabalhos dos estudantes, usando as categorias especificadas 

em (a – d). 

 

5.2 Realização das atividades em encontros/aulas 

 

Esta seção corresponde ao que envolveu a pesquisa de campo e à nossa análise dos 

resultados. Do planejamento à realização, objetivamos estabelecer o estudante como foco 

das atividades em sala de aula. Isso decorre das ideias que discutimos no primeiro capítulo 

desta dissertação, em que nos posicionamos de forma favorável ao desenvolvimento de 

uma Educação voltada às experiências do estudante. No planejamento inicial constam nove 

encontros, dos quais três foram planejados para o envolvimento com modelos. Todavia a 

realização das atividades implicou em 13 encontros, ou seja, na comparação entre o 

Quadro 1, do planejamento das atividades, e o Quadro 4, da realização das atividades, há 

uma diferença de quatro encontros. Tal fato ocorreu devido a algumas circunstâncias 

como: a nossa percepção sobre o não desenvolvimento de um determinado encontro, datas 



71 

 

 

 

comemorativas, reuniões ou aplicações de prova. Para os encontros que envolveram as 

discussões sobre a construção de modelos, apresentamos apenas as atividades relacionadas 

às escalas para medição da magnitude ou intensidade de abalos sísmicos. Embora 

importantes do ponto de vista educacional, as demais atividades desses encontros, 

destinados à construção de modelos, não contribuíram de forma significativa para a 

maioria dos estudantes para a atribuição de significados sobre logaritmos ou sobre abalos 

sísmicos. Entendemos, dessa forma, que não devem ser objetos de análise na pesquisa e, 

portanto não serão discutidos. 

 
Número do 

encontro 
Data do encontro 

Ideia central da atividade 

planejada 
Objetivo coma atividade 

1º 06/08/2012 
Problematização da situação a 

ser estudada. 
Estimular o interesse. 

2º 07/08/2012 

Socializar para a turma sobre 

informações a respeito do 

fenômeno. 

 

Apresentação gráfica sobre o 

fenômeno. 

Voltar a atenção ao aluno. 

 

Estimular a discussão. 

3º 13/08/2012 

Definição. 

 

Apresentação de símbolos e 

modelos. 

 

Relação magnitude e energia. 

Estreitar a distância entre matemática e 

contexto. 

4º 14/08/2012 Propriedades logarítmicas. 
Entendimento sobre o uso e 

desenvolvimento de Logaritmo. 

5º 22/08/2012 
Socializar entre o grupo sobre o 

que foi entendido. 
Aprendizado. 

6º 27/08/2012 

Experiências. 

 

Apresentação para a turma 

sobre o encontro anterior. 

Dar sentido a situação e contexto. 

 

Significados. 

7º 28/08/2012 Construção de modelos Significados/Compreensão. 

8 º 29/08/2012 

Apresentação sobre o que foi 

planejado no encontro anterior. 

 

Questionário escrito. 

Experiência, aprendizado, significados. 

9º 03/09/2012 Encerramento das atividades. Verificações a respeito das atividades. 

10º 11/09/2013 

Dúvidas e discussões sobre as 

atividades anteriores. 

Introdução das ideias sobre 

modelos. 

Conhecimento sobre modelos. 

Comparação entre modelos. 

11º 17/09/2013 
Análises sobre os modelos de 

Richter, Mercalli e   . 

Comparar as funções dos modelos. 

Significar logaritmos e compreender 

os abalos sísmicos. 

12º 18/09/2013 

Resoluções de problemas que 

envolvem contextos de abalos 

sísmicos. 

Uso de modelos para verificar as 

propriedades logarítmicas. 

13º 19/09/2013 
Reflexões e encerramento das 

atividades. 
Socialização das ideias. 

Quadro 4 – Realização das atividades da pesquisa de campo 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ressaltamos que as falas da Turma 1 e Turma 2, dos recortes da análise apresentada 

neste capítulo, expressam o sentimento que as turmas deixaram transparecer durante as 

discussões, o que acabou conduzindo nossas percepções e ações a respeito das atividades 

desenvolvidas. Por causa das diferenças entre as duas turmas em sala de aula, houve dados 

diferenciados que se reflete na apresentação de resultados da análise. Por exemplo, quando 

desenvolvemos o encontro referente às informações sobre a escala de Richter, recordamos 

que a Turma 2 teve uma maior dificuldade para desenvolver a compreensão a respeito da 

escala sendo infinita ou não.  

Durante os relatos das discussões, retratamos situações em sala de aula muito 

específicas, em relação ao professor pesquisador. Por isso, em grande parte do capítulo, 

utilizamos a primeira pessoa do singular, para expressarmos o sentido dos acontecimentos 

que envolveram o professor. Ao referirmos sobre os casos específicos de aluno, tratamos 

como A1(Aluno da turma1) ou A2 (Aluno da turma2). Da mesma forma, se necessário, 

identificamos, na análise apresentada, os grupos como G1A (grupo A da turma1), G2A 

(grupo A da turma2), e assim por diante. Para melhor entendermos as discussões 

apresentadas, ressaltamos que todos os encontros foram realizados em turmas separadas. 

Entretanto, em alguns momentos na redação, apresentamos as duas turmas em uma mesma 

discussão. Isto decorre do fato de informações importantes terem sido expressas pelas duas 

turmas ou por alunos das duas turmas sobre o assunto em questão. 

Em termos de conhecimentos prévios, os estudantes que participaram da pesquisa 

de campo possuíam conhecimentos a respeito de potenciação e funções exponenciais. 

Sendo assim, como de fato aconteceu, esperávamos que os alunos utilizassem esses 

conhecimentos como base para as interpretações necessárias durante as atividades. 

 

5.2.1 Primeiro encontro 

 

Em sala de aula, anunciei que a matéria a ser estudada seria logaritmo. Na 

oportunidade, também comuniquei aos estudantes que estaria iniciando a pesquisa que já 

havia mencionado em outro momento. Alguns dos alunos fizeram questionamentos como, 

por exemplo: 

Turma 1: – Professor, por que escolheu essa matéria (logaritmo) para 

estudar (pesquisar)? 

Turma 2: – O que é Mestrado? - Para que serve? - E onde está estudando? 

Professor: – A minha escolha foi motivada por uma preferência pessoal e 

profissional e penso que a pesquisa é necessária. A escola onde 

estudo é a Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). 
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Neste momento, a preocupação com a resposta consistia em não influenciar no 

comportamento dos estudantes em relação à pesquisa, a partir de alguma explicação mais 

acadêmica. Na sequência, expus dois vídeos retirados da internet, que retratavam dois 

momentos distintos de um abalo sísmico, porém com o mesmo contexto e um terceiro 

vídeo com informações técnicas sobre os abalos sísmicos.   

 

a) Vídeo 1) as pessoas estão em um prédio em que, no instante do tremor, tudo 

começa a balançar e a cair, o caos é agravado devido ao pânico das pessoas;  

 

b) Vídeo 2) as pessoas estão andando na rua, quando, instantaneamente, perdem o 

equilíbrio por ocorrência do tremor de terra, onde aparecem fachadas caindo, água 

caindo fora de alguns recipientes e prédio em movimento de pêndulo. 

 

c) Vídeo 3) Informações técnicas e geológicas sobre a formação de um sismo.  

 

Os três vídeos são curtos e objetivos em suas mensagens. Na ocasião, percebi que 

os alunos entenderam a mensagem do vídeo 1 e 2, ou seja, a situação retratava um 

terremoto. E, logo em seguida, mostrei o vídeo 3, que versa sobre o processo geológico da 

formação de um abalo sísmico, perpassando pela formação rochosa do globo terrestre até o 

momento de ocorrência do fenômeno. Após a exibição dos vídeos, foi inevitável a 

inquietude: 

Turma 1: – Professor, o que é isso? É aula de Matemática? Não é 

logaritmo? 

Professor: – Turma, é Matemática e também é logaritmo. 

Turma 1:  – Não é mesmo!  

Professor: – Pessoal, vamos conversar sobre os vídeos. 

 

Na seção 1.1 do capítulo 1, falamos sobre uma educação subsidiada pela 

experiência do aluno, a partir das ideias de Dewey (1979; 1959). O autor também discorre 

acerca do papel do professor nessa perspectiva, o de proporcionar situações, cujos 

estudantes se sintam como envolvido nas atividades em sala.  

Observamos que a turma1 não questionava nem sobre a função ou aplicação do 

logaritmo, nem algo relacionado ao significado ou à consequência do fenômeno. A partir 

disso, naquela ocasião, entendemos que essa turma não possuía esclarecimento sobre a 

situação apresentada. O contexto da situação não implicava em nenhum sentido ou 

significado para os estudantes. Ou seja, não houve uma aproximação suficiente entre os 



74 

 

 

 

conhecimentos dos estudantes e o que foi apresentado no contexto do costume deles com 

uma aula tradicional de Matemática.  

Quando expus para a turma que estudaríamos sobre logaritmo, e, em seguida, fiz 

exibição de alguns vídeos sobre os terremotos, a reconstrução da discussão mostra que os 

alunos perderam o sentido lógico e tradicional de uma aula de Matemática que implica em 

contas, números, fórmulas e outros mais. Ao deixar de apresentar, com uma aula 

tradicional, o logaritmo, conteúdo da Matemática, entendo que o aluno começa a buscar 

alguma lógica ou sentido para a situação ocorrida. Pela análise, houve inquietudes, 

dúvidas, insegurança e o distanciamento do contexto (códigos de análise), que indicam 

uma falta de significado. “Durante a investigação, existe um momento em que a 

significação é apenas sugerida: temo-la em suspenso, como possibilidade, mais do que a 

aceitamos como realidade. Nessa transição, a significação é uma ideia.” (DEWEY, 1959, 

p135, grifo do autor). Dessa forma, os estudantes viram a situação como possibilidade de 

ser alguma coisa, porém longe de um significado verdadeiro para eles.  

A partir da situação apresentada, os alunos começaram a indagar e relacionar 

conceitos em torno da Matemática e Geografia, na busca por um significado sobre a 

relação entre logaritmo e terremoto. Fazendo uma análise global sobre os encontros, a 

categoria “significado”, que remete a questão da pesquisa, nos faz perceber detalhes a 

respeito de uma problematização. Os questionamentos feitos possuem relações implícitas e 

explicitas em nossos códigos, são eles: O que é isso? É Matemática? É logaritmo? Na 

Turma 2 houve uma reação similar daquela da Turma 1. Os alunos estavam em uma 

situação que estimulou questionamentos e indagações, de tal forma que foi possível 

problematizar o contexto pretendido, uma vez que, os questionamentos sempre convergiam 

para dúvidas sobre a relação entre terremoto e logaritmo.  

Ainda nesse encontro, perguntamos aos estudantes o que eles conheciam sobre os 

terremotos e se eles tinham escutado alguma notícia sobre o assunto. A partir deste 

questionamento, alguns alunos comentaram sobre o vídeo apresentado, expressando seus 

entendimentos sobre as causas que acarretam o abalo sísmico. Outros mencionaram que 

houve um tremor em Minas Gerais, nesse caso, a referência era ao tremor na cidade de 

Montes Claros. Como professor, escutei e intervi em alguns embates de informações 

desencontradas e expostas pelos estudantes, por exemplo, comparando maremoto com 

terremoto. Aproximando o término da aula, propus como tarefa que os estudantes 

trouxessem tanto informações sobre o que eles indagaram como também, informações a 
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respeito da forma de se medir um terremoto. 

Enquanto aguardava o segundo encontro, refleti sobre o que havia acontecido. Em 

alguns momentos, questionei-me sobre o que pretendia, pois em outra ocasião, com apenas 

um encontro/aula já teria apresentado a definição de logaritmo e trabalhado alguns 

exemplos, uma vez que esta era a minha prática/hábito em anos anteriores. Por esta razão, 

a cobrança do tempo veio à mente e, pela primeira vez, havia percebido o quanto um 

currículo rígido pode dificultar o uso de algumas metodologias e os processos de ensino e 

de aprendizagem. Não obstante, tínhamos um norte e um objetivo, pois, de acordo com as 

ideias desenvolvidas no capítulo dois, como educador, é preciso contribuir de forma 

significativa para um aprendizado voltado à experiência do aluno. Esse foi um dos embates 

inevitáveis entre o sentimento de pesquisador e professor, imersos em um mesmo sistema. 

 

5.2.2 Segundo encontro 

 

Retomamos os estudos relembrando o que havíamos trabalhado anteriormente e, na 

ocasião, questionei aos alunos: 

 
Professor:  – Pessoal, e aí? Trouxeram o que pedi? 

Turma 2:  (Sem manifestações) 

Professor:  – O que vocês encontraram sobre terremotos? 

Turma 2:  – Professor, eu encontrei que são abalos de terra e que aconteceu 

em Minas Gerais. 

Professor: – Alguém mais, alguma informação? 

Turma 2:  – Já aconteceu em outros lugares no Brasil. 

 

Entramos em uma curta discussão sobre a ocorrência de terremotos no Brasil e, tão 

logo, retomamos as discussões em torno de outras indagações. A seguir, são alguns dos 

questionamentos: 

 

Professor:  – E sobre a medida do terremoto – alguma informação? 

Turma 2:  – Existe uma escala de Richter! – é magnitude! – é intensidade! 

Turma 1:  – Tem uma escala de magnitude logarítmica! – tem um aparelho 

para medir! 

Professor:  – Quem elaborou essa escala de magnitude? 

Turma 1:  – Richter, é uma escala de Richter, escala logarítmica! 

Professor: – Por que disseram que é uma escala logarítmica? 

Turma 1:  – Porque é uma escala feita de logaritmo! 

Professor:  – O que é logaritmo? 

Turma1:  (Silêncio) 

 

A partir de nossas análises das atividades dos alunos, percebemos que neste trecho 

aparece referência à aplicação da Matemática em que os estudantes mencionaram sobre o 
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contexto, escala, escala logarítmica, magnitude e terremotos. A aplicação implica no uso 

de algo para algum fim. Ainda sem nenhum significado para os estudantes, as indagações 

remetem à aplicabilidade da escala em relação à intensidade e magnitude. Durante a 

análise, procuramos observar algumas interpretações dos estudantes. Com isso, nas 

atividades Códigos como facilitador, em respostas aos itens do questionário, identificamos 

alguns grupos que expuseram o entendimento sobre logaritmo como forma de facilitar os 

cálculos. Interpretamos da mesma forma, quando outro grupo indagou sobre: quando e 

como vamos fazer algum cálculo sobre logaritmo? 

A busca dos estudantes para uma funcionalidade dos logaritmos nos levou a 

elaborar a categoria aplicação. Observamos esses questionamentos tanto nas atividades de 

sala, como nas discussões. Para reforçar nossas considerações sobre significado, 

entendemos as indagações, dúvidas e inquietudes em torno tanto de logaritmos, quanto do 

contexto estudado, como uma procura por parte dos estudantes pelo significado sobre a 

relação logaritmo e terremoto.  

Um dos alunos da Turma1 chamou-me mais a atenção. Este aluno possui 

significativas dificuldades em Matemática e pouco interesse em participar em aula. Porém, 

nessa aula, motivado pelo primeiro encontro, ele apresentou em mãos uma folha 

rascunhada com informações sobre a escala de Richter e os terremotos. Durante os 

questionamentos sobre a medida de um sismo, esse aluno manifestou a ideia de que: de um 

pulo para o outro na escala, vale 10 vezes mais que antes. Na discussão perante a turma, 

socializei a informação do aluno sobre a escala logarítmica e a informação sobre o 

aumento de 10 em 10. Logo questionei se alguém poderia explicar isso, mas ninguém se 

manifestou. Então solicitei que buscassem e trouxessem informações sobre o assunto na 

próxima aula/encontro. O que foi apresentado até aquele momento perseverava no campo 

da suposição, da busca ou da discussão, ou seja, ainda não existia uma única verdade ou 

aquela verdade absoluta, todos tinham liberdade para expor e supor algo. 

O fato de as ideias empregadas serem hipóteses, e não verdades definitivas é o 

que explica as ideias serem mais cuidadosamente guardadas e testadas na ciência 

do que em qualquer outra área. No momento em que essas ideias passam a ser 

consideradas verdades em si mesmas, já não há motivos para submetê-las a um 

exame escrupuloso (DEWEY, 2010, p. 90). 

Naquele momento, existiam duas sensações distintas: a de professor envolvido no 

movimento da turma em sala de aula e a de pesquisador no encadeamento da pesquisa. 

Tive a preocupação, como pesquisador, em articular estas informações da melhor forma 



77 

 

 

 

possível, buscando trabalhar com as experiências dos estudantes, para sustentar um 

processo educativo participativo e voltado ao estudante. Como professor, por mais 

estranho que pareça, a preocupação estava em como falar sobre todas essas informações e, 

inevitavelmente, tentava projetar isso convergindo aos logaritmos.  

 

5.2.3 Terceiro encontro 

 

Os estudantes e eu nos encontramos em uma situação de muita conversa e dúvidas. 

Os alunos, por interesse próprio ou decorrente de situações anteriores aos encontros, 

questionaram a respeito de informações sobre a escala de Richter e, pela primeira vez, 

surge o nome de Mercalli. A seguir, dados sobre as discussões da turma1 e turma2, 

respectivamente: 

 

Professor:  – Pessoal, o que vocês trouxeram sobre a escala e logaritmo? 

Turma 1: – É uma escala que vai de 1 a 9. 

Turma 1: – De um ponto na escala para outro, vale dez vezes mais. 

A1: – De um ponto na escala para outro, também é 32 vezes maior. 

Professor:  – A escala só vai de 1 a 9 como já foi colocado? 

Turma1: – Não, a escala é infinita e o terremoto pode ser medido também 

pela escala de Mercalli. 

 

Reconstruções e informações referentes à turma2: 

 

Turma 2:  – É uma escala logarítmica que vai de 1 a 9. 

A2:  – No livro de Matemática fala que a escala é infinita e que, até 

hoje o maior registrado foi de 9,5 graus de magnitude no Chile ... 

e também existe a escala de Mercalli que mede de 1 a 12.  

Professor: – Leia o que diz no livro sobre a escala de Mercalli. 

 

Concentramos este encontro em debates sobre os modelos de Mercalli e Richter. 

Em alguns momentos, parecia-me perdido em meio a tantas informações que necessitavam 

de organização, tudo muito imprevisível. Essas dificuldades são retratadas por Dewey 

(1979, 2010), em que anuncia a ideia de que lidar com o incerto gera insegurança pela falta 

de ações preestabelecidas. Contudo, o encontro foi significativo. Organizei as informações 

em ambas as turmas e, de um modo geral, cheguei à conclusão, juntamente com os 

estudantes, que a escala é infinita. Isso não impediu que, em algumas discussões 

percebêssemos dúvidas sobre a existência de magnitudes negativas. 

Em ambas as turmas, grande parte dos estudantes denominaram a escala como 

infinita (infinita positiva), porém quando questionados sobre o que é -2 na escala de 
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Richter, alguns alunos não relacionaram ou não desenvolveram um significado para uma 

escala infinita. Retratamos essa dúvida como um indício da falta de significados em 

relação aos expoentes negativos no contexto da escala.  

Na sequência, comentamos os níveis da escala de Mercalli e comparamos com a 

escala de Richter. Em ambas as turmas, questionei qual era a diferença entre elas. Fazendo 

esta comparação, foi perceptível que os estudantes criaram uma noção de finalidade para 

cada escala, ou seja, viram até que ponto uma escala pode ser útil. Dewey (2010) escreve 

que, ao tratarmos as informações como hipóteses e não como verdades absolutas, abrimos 

precedentes a uma disposição ao debate. Talvez, por não determinarmos, a priori, uma 

verdade, oportunizamos de forma significativa a exposição de ideias. Assim vieram muitas 

informações, e acabamos por perder algumas delas (DEWEY, 2010). 

Em conversa com os alunos, eles responderam que, na escala de Mercalli, observa-

se o que acontece “sobre as coisas”, mas na escala de Richter, não. Em relação ao que foi 

mencionado pelo aluno A1, a respeito da diferença entre os níveis da escala de Richter 

relacionado ao aumento de energia, sendo aproximadamente 32 vezes maior que o nível 

anterior, optei por trabalhar mais adiante, em encontro oportuno, juntamente com os 

números negativos na escala de Richter onde usamos as Figuras 6 e 7, que retratam tanto 

os níveis de magnitudes como a relação de magnitude e energia liberada. As discussões, 

que construímos em torno dos instrumentos de quantificar e qualificar um sismo, 

trouxeram informações sobre as escalas de Richter e Mercalli. Essas informações implicam 

tanto na forma de uso dessas escalas, quanto ao momento do uso. A partir dessas 

discussões, percebemos através da análise que elas são semelhantes e coerentes às 

respostas dos estudantes aos itens das atividades/tarefas escritas. Para exemplificar, em 

ambas as atividades e discussões, houve afirmações como: forma de medir, fórmula, 

modelo para medir, escala, escala de Richter, escala de Mercalli. Tanto nas discussões, 

quanto nas atividades, interpretamos estas ideias como indícios que convergiam para o que 

denominamos como uma categoria de modelo. O que subsidiou a elaboração desta 

categoria foi o fato de correlacionarmos essas informações com o conceito de modelos no 

capítulo três desta dissertação. 

Nas atividades, tanto em grupos quanto individuais, os estudantes atribuíram 

significados às escalas como ferramentas. Isso nos fez entender que os estudantes 

atribuíram uma funcionalidade para as escalas de Richter e Mercalli, cujas informações são 

utilizadas para orientar e comunicar algo em relação ao contexto do terremoto. 
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5.2.4 Quarto encontro  

 

Em relação ao que havíamos planejado e que foi apresentado no capítulo quatro, 

não senti a segurança necessária em prosseguir com o encaminhamento das atividades, e 

isso implicou em mais encontros referentes ao planejado. Até então, organizamos e 

construímos informações sobre terremotos, escalas, energia, magnitude, Richter e Mercalli. 

Percebi que não seria conveniente iniciar este encontro de acordo com o que foi planejado, 

ou seja, explorar as propriedades operatórias de logaritmo. Decidi dar continuidade ao que 

foi levantado no encontro anterior. Essa iniciativa foi embasada nos esclarecimentos que 

apresentamos sobre ensino e aprendizagem no primeiro capítulo, em que, de acordo com 

Dewey, é dever do professor observar e promover situações que possibilitem aos 

estudantes o conflito de ideias e conhecimentos (DEWEY, 1979; 2010). Desse modo, optei 

por proporcionar às turmas1 e 2 um momento para que socializassem entre eles tudo o que 

havíamos trabalhado até aquele momento e que, de certa forma, possibilitasse a afirmação 

de suas experiências, objetivando a interação e conflito de ideias. Apresentamos no 

capítulo 1 a caracterização ativo-passivo de uma experiência e que uma simples atividade 

(momento ativo) não constitui uma experiência. 

É, portanto, tarefa do educador selecionar coisas que, no âmbito das experiências 

existentes, possuam a potencialidade de apresentar novos problemas que, ao 

estimular novas formas de observação e julgamento, ampliarão a área para 

experiências futuras (DEWEY, 2010, p. 78).  

Como forma de registro e, em grupos, pedi aos estudantes que relatassem sobre o 

que foi estudado até aquele momento. As figuras 9 e 10, a seguir, são relatos dos grupos 

G1A e G2A, respectivamente, que representam uma amostra deste e dos encontros 

anteriores em relatório desenvolvido durante este encontro: 
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Figura 9
14

 – excerto 1 
Fonte: Relatos do grupo G1A. 

 

Interpreto que o estudante (excerto da figura 9) procura um significado para o 

logaritmo e, ao mesmo tempo, também percebo que as experiências (aspecto ativo – 

passivo), proporcionadas durante os encontros, estimularam novos questionamentos e 

novas inquietudes. Além disso, entendemos que o aprendizado é devido à experiência, ou 

seja, um fluxo e refluxo entre informações e situação. Dewey relaciona a simples atividade 

a uma “coisa bruta”, ou seja, sem construção alguma, oriunda das atividades exploradas. 

Por esta razão, podemos refletir que, o(s) estudante(s) ainda com dúvidas, relata(m) que “o 

estudo feito sobre logaritmo parece ser utilizado em escalas”. Entendo que isso é uma fase 

transitória, segundo Dewey, uma fase de conflito, um momento em que o (s) estudante (s) 

começa(m) a se posicionar em relação ao contexto apresentado, ou seja, isso não expressa 

a “coisa bruta”. Esses estudantes, em forma de grupo, também pontuaram um fato 

importante – a “equação” –, ou seja, a resolução de logaritmo.  

Embora até o momento não houvesse indícios apontando para uma significação do 

conceito de logaritmos pela experiência (DEWEY, 2010), os questionamentos 

apresentados na figura 9 e 10, exemplificam uma mudança operada nos estudantes sob o 

ponto de vista que, antes eles não conheciam e não se interessavam, hoje eles questionam. 

Além do mais, questionar algo é apresentar uma ideia a respeito da situação, mesmo que 

essa ideia não indique segurança. Dewey (1959, p. 135) esclarece que “a ideia, pois, fica a 

meio caminho, entre a compreensão assegurada e a confusão mental, a desorientação”. 

                                                 
14

 Até hoje, o estudo feito sobre logaritmo parece ser utilizado em escalas, uma delas é a Richter que mede o 

grau de intensidade dos abalos sísmicos, maior abalo medido até hoje foi 9,3. A cada unidade que a escala 

sobe, a força é aumentada em 10 vezes. As dúvidas são o que é realmente logaritmo e equações que vamos 

aprender. 
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Como pesquisador e professor, acredito que exista uma forte ligação entre o educando e o 

seu objeto de estudo. A Figura 10 mostra qual foi a experiência e quais foram os 

questionamentos: 

 

 

Figura 10
15

 – Excerto 2 
Fonte: Relatos do grupo G2A. 

 

Nessa redação, o aluno expressa que, “vimos também que, teoricamente, a escala 

vai de zero a infinito [...]”. Como mencionamos, em alguns casos, os alunos apresentam 

certa insegurança em discutir uma magnitude negativa. Entendemos que esta passagem, 

como aponta Dewey (1959), sugere dúvidas que implicam em ideias, nas quais o aluno está 

afirmando o seu poder de argumentação. Pois, ao abordarmos esta sobre o infinito, os 

estudantes manifestaram: Se a magnitude representa a ocorrência de um terremoto, por 

que a magnitude negativa representa também a ocorrência de um terremoto? A partir 

dessa incerteza, exploramos matematicamente o que os números representavam na escala. 

Os componentes dos grupos elaboraram hipóteses que serviram como ponto de partida para 

argumentação e a criação ou sugestão de novas abordagens. Novamente, o estudante 

apresentou o interesse em descobrir, procurar e compreender os logaritmos. Desta maneira, 

entendemos que o contexto foi problematizado e adequado às experiências dos estudantes. 

                                                 
15

 Com base nos estudos de sala de aula, adquirimos alguns conhecimentos extras sobre terremotos. 

Aprendemos que eles são medidos através da escala de Richter, que mede a magnitude de um terremoto 

através da energia liberada da colisão das placas tectônicas. Vimos também que teoricamente a escala vai de 

zero a infinito, e a cada número de uma magnitude, a potência de um terremoto aumenta 10 vezes. Através 

desse conhecimento, queremos descobrir a relação existente entre a escala de Richter e a matemática, 

abordando logaritmo.  [Nota do pesquisador: Ainda permaneceu uma falta de conhecimento em termos os 

valores negativos da escala de Richter.] 



82 

 

 

 

Tanto na Turma 1 quanto na Turma 2, os questionamentos, convicções e discussões foram 

semelhantes ou os mesmos. 

 

5.2.5 Quinto encontro 

 

Abordei sobre as dúvidas expressas nas redações, como exemplificadas nas Figuras 

9 e 10, e iniciei um estudo por intermédio do gráfico, que representa a ideia de magnitude 

em relação ao abalo sísmico. Iniciando o encontro, encaminhei os estudantes para a sala de 

multimídia e retornaríamos à sala de aula ao final deste encontro. Pensei que este seria o 

encontro oportuno para abordar sobre as dúvidas que ainda persistiam em relação à escala 

ser infinita ou não. Utilizando o data Show, projetei a Figura 11 para que pudéssemos 

analisar e discutir questionamentos no contexto gráfico, objetivando, juntamente com os 

estudantes, discernir o que é logaritmo na escala de Richter e se a escala atinge valores 

negativos. Tínhamos o objetivo de sanar as dúvidas coletivamente e, também, avançar em 

relação aos nossos objetivos de atribuir significados ao logaritmo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Escala de Richter representada graficamente. 
Fonte: Micro Respuesta, 2010. 
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Iniciei expondo o que significa cada eixo, sendo o eixo horizontal representativo 

dos valores de magnitude e o eixo vertical representativo da movimentação do solo em 

unidade de mícrons. Alguns questionamentos e dúvidas dos estudantes estão 

exemplificados; apresentando as informações referentes às duas turmas, sendo Turma 2 e 

Turma 1 respectivamente pela ordem de horário do encontro. 

 
Professor:  – Quais são os valores que representam a magnitude? 

Turma 2:  – São os valores do eixo x! 

Professor: – E quais são estes valores de x então? 

Turma 2:  – pode ser -1, 0, 1, 2, ..., 9 

Professor:  – Ok, então eu pergunto, existe magnitude negativa? 

Turma 2: – Sim, existe. 

 

Pensando no conteúdo matemático, estava ansioso para perguntar aos estudantes 

sobre logaritmo. Então fiz a mesma pergunta para as duas turmas:  

 

Professor: – Pessoal, como nós pesquisamos, e vocês trouxeram que a 

escala de Richter é uma escala logarítmica, então o que é 

logaritmo para vocês? 

Turma 1:  – É o valor da magnitude! 

Turma 1: – É o valor de x! 

 

Curiosa e inesperadamente, uma das alunas da Turma 2 trouxe informações escritas 

explicando que os logaritmos surgiram para facilitar os cálculos. Essa contribuição da 

aluna me deixou surpreso por ser muito espontânea. Pensando neste fato, à luz das ideias 

de Dewey, remeto-me ao conceito de interesse. Para se interessar por algo, é preciso passar 

por uma experiência, no qual o envolvimento em uma situação gera inquietude. Usei a 

exposição feita pela estudante e brevemente explanei sobre a história do logaritmo, 

ressaltando a afirmação feita por ela e, desse ponto adiante, passamos a observar os valores 

da magnitude como logaritmo. 

Nas reconstruções que apresentamos, a seguir, percebemos que as turmas buscaram 

formas representativas de identificar os logaritmos. As turmas acabaram usando formas 

diferentes para expressar o valor de logaritmo, vamos apresentar essas formas mais 

adiante. Ainda neste encontro, em ambas as turmas,  solicitei aos estudantes que 

elaborassem uma forma de encontrar o logaritmo e, naquela ocasião, forneci a forma usual 

de abreviar logaritmo, ou seja, “log”. Foi no gráfico da figura 12 que fizemos algumas 

construções a respeito da base e logaritmo:  

Professor:  – Pelo que estudamos em função exponencial, qual é a base das 

potências desse gráfico? 

Turma 2:  – Base 10! 
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Professor:  – Ok. Os logaritmos também têm uma base, então qual seria a 

base dele? 

Turma 2:  – Base 10, também? 

Professor:  – Para este gráfico, o que vocês acham? 

Turma 2:  – Base 10! 

 

Até esse momento, o andamento destes encontros se desenvolveu conforme o 

planejado. Com as discussões a respeito da base e logaritmo, começava a planejar formas 

para discutir a resolução de logaritmo. Havia a consciência sobre onde pretendia chegar, 

mas, a insegurança do caminho também existia, e isso me acompanhava a cada encontro. 

Em termos de pesquisa, sentia-me encaminhado, devido aos indicativos que a proposta de 

estudo já apontava. Entretanto, para elaborar a resolução do logaritmo, houve um momento 

de improvisação. Desenhei no quadro, outro gráfico, com os mesmos detalhes e os eixos de 

magnitude (eixo horizontal) e deslocamento do solo em amplitudes (eixo vertical), mas no 

lugar das potências estavam os seus valores de resultado da potência, por exemplo, no 

lugar de 10
2
 coloquei seu valor 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Esboço do gráfico utilizado nos encontros. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A partir deste ponto, questionei os estudantes sobre qual era o valor da base, o valor 

da magnitude e o valor da movimentação do solo. Pensando no objetivo da pesquisa, 

questionei também sobre qual era o valor do logaritmo. Os alunos responderam que a base 

era 10, magnitude 2 e também sobre logaritmo ao responderem como valor da magnitude, 
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2. Esta preocupação, em primeiro definir logaritmo para desenvolver os demais encontros, 

foi uma preocupação que surgiu no planejamento, ao expor nossas ideias ao grupo 

GEPMMAE
16

, onde obtive importantes contribuições referentes a esta e outras dúvidas no 

planejamento e realização das atividades. 

Nesse momento, percebi a necessidade de fornecer nomes aos componentes da 

expressão logarítmica, escrevendo no quadro: 

 

                                 

 

A seguir, vêm os resultados consensuais das discussões nas turmas a respeito de 

associações entre base, logaritmando e logaritmo, em relação à função exponencial. As 

formas de expressar um logaritmo em forma de exponencial estão apresentadas por ordem, 

de acordo com aos horários dos encontros com cada turma. Este encontro aconteceu 

primeiro com a turma 2.  

 

 Turma 2: 

 

Essa turma partiu da forma exponencial     , e chamou a base de “a”, o 

logaritmo de “y” e o logaritmando de “x”, ou seja,          . Essas escolhas foram 

baseadas em observações gráficas e conhecimentos, oriundos de trabalhos com as funções 

exponenciais que os alunos fizeram no mesmo semestre. Tanto com o livro didático, 

quanto durante as minhas aulas, expressava a função exponencial como      . Com isso, 

os alunos adotaram parte dessas informações para expressar suas ideias. Neste mesmo 

encontro, houve uma discussão a respeito das lembranças que os alunos trouxeram em 

relação à igualdade de base. Eles também questionaram sobre a técnica de igualar as bases 

para resolver as equações exponenciais. Informei-lhes que iríamos usar, como uma 

ferramenta, as mesmas propriedades que foram utilizadas nas equações exponenciais, por 

exemplo, a fatoração de um número em processo de resolução para a equação exponencial.  

De acordo com o que desenvolvemos sobre as experiências, entendemos que uma 

experiência só é considerada como educativa, se esta possibilita condições para novas 

experiências e novas relações. Também, que a análise de informações ou discussões 

possibilitou-nos conhecer os dados da pesquisa em suas entrelinhas, pois essa reflexão 

sobre as exponenciais advém das observações dos dados.  

                                                 
16

 Grupo de Estudos e Pesquisa em Modelagem Matemática no Âmbito Educacional – UFOP. 
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 Turma 1: 

 

Quando a turma apresentou a expressão     , compreendemos que os alunos 

usaram o conceito de escalas e / ou terremotos para, em uma maneira particular, 

representarem o logaritmo com a variável “m” e associaram a variável “y” com o 

deslocamento do solo. Assim, o logaritmo foi atribuído como um significado de 

magnitude. A base “a”, como na turma 2, foi consequência de trabalhos com funções 

exponenciais. A construção      foi fruto das discussões desse encontro: 

 

            

 

a) a = base do logaritmo; 

b) m = magnitude ou logaritmo; 

c) y = deslocamento do solo, eixo vertical (y). 

 

O contato dos estudantes com o conceito de escala (fluxo) conjunto com seus 

conhecimentos sobre a função exponencial proporcionou a adoção de logaritmo como 

magnitude. Entendemos que o uso do logaritmo em relação à magnitude (fluxo) remete a 

ideia de refluxo, ou seja, houve uma mudança no entendimento da função exponencial 

como consequência. É nesse sentido que Dewey aborda fluxo e refluxo. Logo a variável 

“m” importa algum significado aos estudantes em relação à Figura 1. Foi uma significação 

que elencamos na análise com o Código relação entre conteúdos. Os estudantes atribuíram 

ao valor de “m” o nome e uma significação particular de logaritmo (DEWEY, 1979). Os 

encontros foram decisivos para que os estudantes relacionassem logaritmos com 

magnitude. 

Ao proporcionarmos ao estudante condições para que ele pudesse atribuir 

significado ao logaritmo, implicamos também na compreensão sobre a situação e conceitos 

relacionados nessa situação. Na análise, encontramos unidades de sentido em relação à 

construção     . Por exemplo, o questionário, desenvolvido no oitavo encontro, teve a 

seguinte questão: Pelo modelo                elaborado durante as aulas, o que 
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é logaritmo? Ressaltamos que naquela ocasião já havíamos discutido sobre modelos. O 

Grupo C1 (grupo C turma 1) respondeu: 

 

É o valor que, segundo o modelo, M adquire um valor para que “a” 

elevado a “M” dê “X”. Por exemplo:...     

 

Em nossa análise, utilizamos a unidade de sentido que é a resposta e resolução dos 

estudantes em relação a uma atividade. Dessa unidade, atribuímos o Código aplicação, em 

que o grupo definiu uma forma de aplicar o logaritmo em determinado contexto ou 

situação, a partir do que eles observaram, em relação à base, eixo de magnitude (logaritmo) 

e deslocamento do solo (logaritmando). Da mesma unidade, atribuímos o Código 

significado matemático, pois, de forma implícita, observamos que os estudantes refletiram 

sobre uma equação exponencial. Estes e outros códigos fundamentaram a construção das 

categorias aplicação e significado, a partir de uma mesma unidade de sentido.  

Para finalizar, em ambas as turmas, encerrei com as representações elaboradas 

pelos estudantes, alcançando o objetivo de subsidiar a atribuição de significado para 

logaritmo, pelos alunos, em relação à função exponencial. 

Para o encontro seguinte, o objetivo foi verificar a eficiência das construções 

elaboradas pelas turmas e, observar o quanto foi eficiente o encontro anterior sob a ótica de 

uma educação, segundo Dewey (1979).  

 

5.2.6 Sexto encontro 

 

Em vinte e dois de agosto, já se tornava um incômodo, até mesmo por parte dos 

estudantes, o sentimento de ausência em resolver e operar algo que envolvesse construções 

numéricas. Essa situação ilustra bem uma aula tradicional, na qual a disciplina é vista pelos 

estudantes como algo demasiadamente complexo, e o aprendizado se estabelece sob a 

repetição de exercícios.  

Neste encontro, o primeiro contato se deu com a Turma 1. Então propus a resolução 

de exercícios, não como forma de alcançar o aprendizado, mas sim como fonte de reflexão 

sobre o que já fora pensando a respeito da base, logaritmo e logaritmando. O livro didático 

estava presente na continuidade dos acontecimentos.  
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Embora possa parecer contraditório, visando à concentração do grupo, os exercícios 

foram realizados em ambiente externo, nas mesas do pátio da escola, onde se reuniram os 

mesmos grupos de quatro ou três alunos que participariam de todas as atividades. Os 

exercícios propostos foram do livro didático. Comecei por sugerir alguns exercícios sem 

resolução de exemplo algum, contrário a minha prática. Isto me desafiou e, de fato, houve 

muita resistência por parte dos estudantes. Os estudantes pediram tanto para resolver 

algum exemplo, quanto para explicar a resolução no quadro. Por pouco não retornamos à 

sala.  

A ideia de não resolver algum exemplo prévio surgiu em meio à construção da 

pesquisa devido às leituras em torno do ensino e aprendizagem da Matemática, ou seja, da 

não imposição, da elaboração de caminhos e construção do conhecimento. Essa iniciativa 

tem fundamento nos princípios que orientam um aprendizado, de acordo com Dewey 

(1959). Há um risco de ficar subentendido que, ao orientar que fizessem exercícios do 

livro, estivéssemos promovendo o treino e a fixação de algoritmos sem sentido para os 

estudantes. Desenvolvemos as ideias de Dewey sobre o termo “coisa bruta”. 

Sucintamente, podemos resumir que a coisa bruta enunciada nesta pesquisa consiste no 

entendimento de algo a partir da repetição e sem nenhum significado ou relação com 

outros assuntos. Porém tivemos a pretensão de trabalhar com significação, entendendo que 

o estudante deveria construir algo, ou seja, estratégias, relações, comparações, entre outras 

ações que o fizesse resolver as atividades com base no que foi realizado nos encontros. 

Disso decorre a nossa iniciativa em não automatizar as estratégias dos estudantes, para não 

incentivarmos a construção da “coisa bruta”. A atitude em questão pode sugerir a ideia de 

algo pouco significante. No entanto, como professor habituado em praticar uma 

metodologia centralizada no professor, esse ato desestabilizou minhas práticas, 

enfraquecendo a zona de conforto em que ainda me apoiava.  

Naquele momento, houve um conflito de ideias - cogitei em resolver exemplos 

sobre a resolução de logaritmo nos grupos, na intenção de orientar os estudantes. Contudo 

as ideias e convicções que me fundamentaram até aquele momento, juntamente com meus 

anseios de pesquisador, não permitiram que, viéssemos a sucumbir o objetivo de atribuir 

significados a logaritmo. Isto acabou por ocasionar um conflito interno (entre resolver ou 

não) de ideias e convicções sobre o ensino da Matemática. Acredito e defendo uma 

Educação subsidiada pela construção do conhecimento a partir da experiência do estudante 

e não pela transmissão de informações de forma isolada.  
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Mediante ao impasse relatado, orientei os grupos para que voltassem na construção 

da aula/encontro anterior e utilizassem as variáveis e o significado que eles atribuíram para 

                  na resolução dos exercícios de número 4: 

 

4) a)  

               

      

      

y = 3 

 

4) b)  

                

          

        
 
  

       
 
  

    
 

 
 

  
 

 
 

 

Como mostra o desenvolvimento apresentado na Figura 13 a seguir, os estudantes 

fizeram a associação das variáveis com os dados fornecidos pelo exercício, ao fazer as 

substituições, os alunos se depararam com uma equação exponencial. Devemos observar 

neste e em outros momentos que, os estudantes apresentam os “cortes na base”. Em 

alguns destes momentos, discutimos, junto aos estudantes, que não existe esse “corte da 

base”, porém são hábitos que os estudantes trazem.  
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Figura 13 – Excerto 3. 
Fonte: Atividade desenvolvida por estudantes. 

 

Assim, em alguns grupos com dúvidas, indaguei sobre o que precisavam para 

resolver uma equação exponencial. Prontamente o grupo respondeu que era preciso igualar 

as bases. No detalhamento do quinto encontro, refletimos sobre uma discussão em sala a 

respeito das equações exponenciais. Naquela ocasião, o estudante questionava se iríamos 

utilizar as formas de resolver uma exponencial. Como pesquisador e professor da turma, 

poderia verificar o quanto a representação trabalhada pelos estudantes contribuiu para uma 

primeira resolução de logaritmo, uma resolução aparentemente eficiente, buscando o 

aprendizado sustentado em experiências vivenciadas pelos estudantes.  

Elaboramos uma categoria de análise denominada Experiência com base, em parte, 

nessa atividade na qual atribuíamos os códigos: O uso de modelos, relação entre 

conteúdos, equação exponencial. Desde as discussões anteriores até o momento da 

resolução, os alunos buscaram algo para solucionar os exercícios. Entendendo que os 

encontros do primeiro até este momento provocaram mudanças nos estudantes, pois são 

momentos de uma discussão no quinto encontro, como no recorte seguinte: 

 

Professor:  – Pelo que estudamos em função exponencial, qual é a base das 

potências desse gráfico? 

Turma 2:  – Base 10! 

Professor:  – Ok. Os logaritmos também têm uma base, qual é a base dele? 

Turma 2:  – Base 10, também? 

Professor:  – Para este gráfico, o que vocês acham? 

Turma 2:  – Base 10! 

Analisando a partir de referências como ideias ou interesse, de acordo com Dewey, 

essa discussão apresenta as primeiras relações entre ideias a respeito de uma base, 
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exponencial e logaritmo. Em seguida, os estudantes construíram as formas de resolução. 

Com isso, as reflexões sobre as construções      e      possibilitam entendimentos 

semelhantes; pois a partir de questionamentos, discussões e entendimentos alcançamos 

essas construções. Segundo Dewey (1979), tomar interesse é ficar atento, e foi possível 

perceber que os estudantes estavam atentos às construções e discussões desenvolvidas. 

A construção, por parte da Turma 2, não apresentou algo de diferente da turma1 na 

forma de organizar e trabalhar com as resoluções. Os métodos desenvolvidos com essa 

turma seguiram a mesma conduta em relação à Turma 1. Embora sejam turmas de perfis 

distintos, a experiência adquirida no encontro da Turma 1 permitiu-me interagir de maneira 

mais tranquila com a Turma 2. 

As representações elaboradas tanto pela Turma 1, quanto Turma 2, na resolução dos 

exercícios, foram fundamentais, não só para a resolução das atividades, como também 

subsidiaram a ideia de atribuir significados para o logaritmo. Interpreto essas 

representações como uma consequência do entendimento dos estudantes em relação aos 

conceitos e ideias envolvidos.  

Entendo que        e        são representações simbólicas que orientaram os 

estudantes quanto à elaboração de estratégias para a resolução de exercícios. Tais 

estratégias foram elaboradas mediante o entendimento e observações dos estudantes sobre 

a situação apresentada. Observamos que os estudantes usaram estas representações como 

fórmulas para a resolução das questões. Isso expressa como os estudantes caracterizam um 

modelo, ou seja, uma forma para seguir. Portanto toda relação e correlação, que os 

estudantes fizeram sobre o uso de escalas ou fórmulas, denominamos como modelo. Não 

somente neste momento, mas em outros encontros, os estudantes atribuem aos modelos e 

fórmulas o sentido de ferramenta de uso. 

A partir do oitavo encontro, apresentamos as reflexões dos estudantes acerca de 

modelos. Isto é, no contexto de abalos sísmicos, para servir de instrumentos, com a 

finalidade de atribuir significados a logaritmo. Para relacionarmos estas ideias, 

apresentamos a análise dos dados referentes às atividades que codificamos e categorizamos 

como modelos. A categoria Modelos se fundamenta nos códigos como, Escala de Richter, 

Escala de Mercalli e Fórmulas. 

Neste sexto encontro, houve indícios da atribuição de significados ao logaritmo. 

Por exemplo, no caso em que o aluno usou o expoente m na equação      . Essa relação 

foi referente à “magnitude” que as turmas trabalharam com a escala de Richter durante os 
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encontros. Tanto nas discussões, como nas atividades, os estudantes buscaram desenvolver 

uma compreensão a respeito do que é logaritmo. Por exemplo: 

Recorte de discussão no quinto encontro: 

 

Professor: – Pessoal, como nós pesquisamos, e vocês trouxeram que a 

escala de Richter é uma escala logarítmica, então o que é 

logaritmo para vocês? 

Turma1:  – É o valor da magnitude! 

Turma1: – É o valor de x! 

 

Questionamento de forma escrita realizado durante este encontro: 

 

O que é logaritmo?  

GB2 – É a magnitude, ou seja, o expoente de uma base, no caso da escala de 

Richter a base é 10. Ele é usado para facilitar cálculos mais complexos. 

 

Questão 7 da prova realizada entre o 11º e o 12º encontro: 

 

 

Figura 14 – Excerto 4. 
Fonte: Item sete da prova realizada com os estudantes. 

 

Com instrumentos de coleta de dados diferentes, a resposta do item 7 da prova e a 

resposta à questão, “O que é logaritmo?”, fornecem indícios de que os estudantes foram 

atribuindo significados para o logaritmo, mesmo estando em encontros diferentes. 

Entendemos que, nestas respostas, os estudantes e grupos envolvidos fizeram o que Dewey 

(1959) chamava de transição, ou seja, eles saíram do campo da ideia ou hipóteses para uma 

compreensão segura sobre a situação. Segundo Dewey (1959), essa situação de segurança 

só é possível a partir do momento que se atribui significado à situação envolvida. Em 

algumas situações, os alunos usam algo que eles participaram da construção, como as 

formas de resolução. De certo modo, as atividades relacionadas às experiências dos 



93 

 

 

 

aprendizes, como na Figura 13, contribuem para o ensino e aprendizagem do significado 

de logaritmo. Ainda neste sexto encontro, com os alunos em grupos, indaguei sobre qual 

era o significado que os estudantes estavam construindo ou compreendendo sobre 

logaritmo. Naquela ocasião, junto com as atividades do livro didático, introduzi uma 

questão:  

 

1) O que é logaritmo? 

Encontram-se, a seguir, algumas respostas de alunos da Turma 2, para ilustrar as 

ideias que os estudantes foram começando a elaborar a respeito do conceito e significado 

de logaritmo. 

 

a) Turma 2 

GA2 – É um cálculo que contribuiu para facilitar, transformando as operações de 

multiplicação em adição e divisão em subtração. 

 

Essa resposta reflete discussões e trabalhos desenvolvidos durantes os encontros 

iniciais. A ideia de transformar multiplicação em adição e divisão em subtração é um 

conceito subjacente dos quatro encontros iniciais, visto que, naquela ocasião, foi solicitado 

aos estudantes que fizessem uma busca sobre as escalas logarítmicas. Justamente na Turma 

2, uma estudante trouxe essa informação, a respeito do logaritmo como uma forma de 

facilitar o desenvolvimento matemático.   

 
b) Turma 2  

GB2 – É a magnitude, ou seja, o expoente de uma base, no caso da escala de 

Richter a base é 10. Ele é usado para facilitar cálculos mais complexos. 

 

Com essa resposta, no contexto dos códigos que elaboramos em relação às 

atividades, o logaritmo está sendo relacionado à escala de Richter. 

 

c) Turma2 

GC2 – É uma forma de simplificar números grandes, utilizando uma linguagem 

mais simplificada. Assemelha-se a uma função exponencial. 

 

A resposta (c), por sua vez, indica uma significação, de forma particular, logaritmo 

como ferramenta simplificadora, associa a função exponencial ao logaritmo. As ideias de 

Dewey (1979) esclarecem que, quando a experiência é vivenciada de forma educativa, ela 

proporciona condições significativas para futuras situações. Essas condições são mudanças 

operadas em nós, que possibilitam o vínculo entre o que já passamos com o que iremos 
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passar. Dewey concebe uma experiência como significativa a partir do agir por, ou na, 

consequência de uma dada experimentação. Em outras palavras, em uma atividade, 

precisamos perceber indícios de que ocorreram relações entre conceitos. Essa relação, 

entre conceitos que já foram vivenciados com os conceitos ou ideias que envolvem uma 

nova situação, é definida, por Dewey (1979), como um fluxo e refluxo destes conceitos, ou 

seja, o foco é sobre os conceitos e conteúdos. Para diferenciarmos dos aspectos ativo e 

passivo de uma experiência, é preciso entender que esses aspectos são focados no 

indivíduo, ou seja, experimentação como ativo e passar por alguma coisa (mudanças) como 

passivo. 

O encontro seguinte foi dedicado à resolução de exercícios e discussão acerca de 

algumas dúvidas sobre eles. 

 

5.2.7 Sétimo encontro 

 

Antes de desenvolver o planejado para o encontro, questionei na turma1, sobre o 

que eles pensavam a respeito do trabalho até aquele momento. Foram positivas as respostas 

dos estudantes em relação ao questionado e depois dos comentários e a exposição de ideias 

por parte dos estudantes, iniciamos as atividades referentes ao encontro. 

Na correção dos exercícios do sexto encontro, as dúvidas giraram em torno das 

equações exponenciais, especificamente em técnicas de igualar as bases. Questionei os 

estudantes sobre as resoluções desenvolvidas, com intuito de assegurar-me que houve um 

bom entendimento de como utilizar as técnicas envolvendo logaritmo. Porém esse primeiro 

passo ficou ancorado nas ideias que os estudantes conceberam sobre o conteúdo 

matemático. Os erros cometidos foram acarretados por falhas no desenvolvimento 

matemático das equações exponenciais. Para corrigir falhas, voltamos às correções usando 

o que os estudantes elaboraram para a resolução de logaritmo e, a partir disso, observamos 

as respostas que foram dadas. 

Já após o encerramento do encontro, um comentário isolado e fora de sala me 

chamou a atenção. De forma espontânea, a aluna A2 direcionou-me a conversa, dizendo: 

 
A2:  

Assim é mais fácil de você entender a matéria, e não fica decorando as coisas. 

Por que vocês (professores) não fazem sempre assim? 
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Fiquei sem saber como agir e o que responder no momento da pergunta, pois 

sabemos do conforto e da segurança de caminharmos por onde conhecemos. Mudar isso 

requer sacrifício, tanto por parte daqueles que são e estão passivos no processo 

centralizado no professor, quanto do próprio professor. Ao nosso entendimento, foi um 

desabafo contra a forma desestimulante das aulas tradicionais. O final do sétimo encontro 

restringiu-se a um diálogo entre professor e os estudantes, reforçando ainda mais as 

atividades realizadas até então.  

 

5.2.8 Oitavo encontro  

 

No desenvolvimento do oitavo encontro, apresentamos a condição de existência 

para logaritmo. O objetivo era desenvolver, juntamente com os estudantes, as 

possibilidades numéricas para as variáveis utilizadas por eles na resolução de logaritmo. 

As informações apresentadas neste encontro são comuns às duas turmas, ou seja, houve 

uma semelhança muito forte entre as discussões de ambas. Por esse motivo, as informações 

abaixo são apenas da turma1 e, para sustentar a discussão em sala, usei a reprodução da 

Figura 1. Esta Figura vem sendo utilizada em varias situações. Na discussão, a seguir, 

estava conduzido com o intuito de determinar as condições de existência para um 

logaritmo. A discussão, a saber:  

 

Professor:  – Tendo a representação que vocês construíram,     , quais 

são os valores que podemos atribuir para as variáveis a, y, ou m? 

 

Houve silêncio por parte da turma. 

 
Professor:  – Pessoal, vamos observar no gráfico [figura 1]. Observem o 

eixo onde está a base “a” do logaritmo relacionado a este gráfico. 

Analisando o gráfico, quais seriam os valores aceitáveis para 

base? 

Turma 1:  – Professor, como assim? 

Professor:  – Por exemplo, no gráfico, a base vai chegar à parte negativa? 

 

 

Como os estudantes observaram que o eixo vertical estava expresso na forma 

            , e outras coisas mais, a base foi associada ao eixo y, interpretado como 

base 10 (constante) . Questiono os estudantes: “Se a magnitude seguir diminuindo, por 
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exemplo, -2, -3, -4 e assim sucessivamente, o desenho (a curva) do gráfico tocaria o eixo 

das abscissas?”.  

A figura apontava que à medida que a magnitude diminuía o gráfico aproximava do 

eixo das abscissas. Isso fez com que alguns alunos respondessem que sim. Em seguida, 

questionei os estudantes sobre qual deveria ser o valor do eixo (vertical) da amplitude de 

ondas/deslocamento, no momento em que o gráfico tocasse o eixo das abscissas 

(magnitude). A partir da resposta zero, exemplifiquei com gráficos de funções semelhantes 

ao apresentado nos encontros, por exemplo,      ,       e       apenas para 

entendermos como estas funções não tocam o eixo das abscissas. Dessa forma, mostramos 

que seria impossível a figura apresentada tocar o eixo das abscissas.  Voltamos à 

discussão: 

 

Professor:  – Por exemplo, no gráfico, a base [referência aos valores de 

amplitude] vai chegar à parte negativa? 

Turma 1:  – Não, não toca o eixo. 

Professor:  – Então a base [amplitude] já não pode ser negativa. Certo? 

Turma 1:  – Entendido. É porque ela não passa (toca) o eixo.  

Professor:  – E aí, tem mais algum valor que a base não pode assumir? 

Turma 1:  – Zero, professor. Zero não pode porque, o gráfico não encosta 

no eixo. 

Professor:  – Ok. Dúvidas pessoal? 

Turma 1: – Sobre isso não. 

Professor:  – E o número 1 (um), qual seria o valor de um logaritmo com 

base 1 (um). Por exemplo: 

    

            

Turma 1: – Fica assim: 

         
 

Professor:  – É possível resolver essa equação? 

 

Antes de finalizarmos a discussão, é importante ressaltar que não foi simples 

encontrar meios para que os estudantes compreendessem que a base um (1) não caberia aos 

logaritmos; mesmo relembrando as propriedades de funções exponenciais. A partir daquilo 

que desenvolvemos acerca de experiências, entendemos que a relação dos estudantes com 

as definições de base para função exponencial não foi uma experiência educativa. Como 

apontamos no capítulo um (1), o contato dos estudantes com esses conceitos apresenta 

indícios de uma simples atividade, tornando-os a “coisa bruta”. Segundo Dewey, a 

experiência em seu aspecto ativo é experimento ou experimentação. Por outro lado, a 

experiência também precisa de seu aspecto passivo, para que haja reconhecimento de o 

porquê das consequências da experimentação.  
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A experimentação é sentido manifesto em tentativas, ou seja, tentar para conhecer e 

compreender. Nessa situação, experimentamos vários casos de bases e expoentes 

diferentes, até que fosse possível perceber através da Figura 1 que, ao tomar como base o 

número 1(um), a função       é uma função constante: 

 

Professor:  – É possível resolver essa equação? 

Professor: – É possível base 1(um) para logaritmo? 

Turma 1: – Não. 

Professor: – Por quê? 

Turma 1: – O valor seria sempre 1. 

Professor: – Temos então uma condição para base. Qual é? 

Turma 1: – Deve ser maior que 1. 

Professor: – Certo pessoal? Então não existe magnitude 0,5? 

 

Na ocasião deste questionamento, percebi que os estudantes estavam condicionando 

a base do logaritmo ao número 1, ou seja, o valor que poderíamos atribuir à base de um 

logaritmo só poderia ser de um (1) para cima. Por este motivo, voltei ao gráfico e 

questionei os estudantes sobre um valor menor que um (1), no caso 0,5. 

 
Professor: – Certo pessoal? Então não existe a base 0,5? 

Turma 1: – É verdade! 

Turma 1: – Sei...não pode ser negativa e não pode ser um (1). 

 

Como há pouco explicitei, vimos, a partir de exemplos, que não seria possível 

trabalhar com base 1 (um) em logaritmo. Da mesma forma, desenvolvi, com os estudantes, 

a leitura da Figura 1, solicitei que eles observassem a curva do gráfico para confirmarmos 

as ideias sendo discutidas, retomei a conversa: 

 

Professor: – Pessoal, qual o eixo representa a base do logaritmo? 

Turma1: – Eixo y. 

 

Ressalto que na figura 1, os expoentes, x, que representam a magnitude são os 

valores da abscissa e, estão relacionados ao eixo das ordenadas (y), na forma de potências 

10
x
. Por exemplo, 3 é um valor de magnitude e está no eixo horizontal. A potência     

expressa a amplitude do deslocamento do solo e está, nesta forma, no eixo vertical, o 

mesmo número 3 é expoente da potência no eixo das ordenadas. Por esta razão, os 

estudantes associaram o eixo das ordenadas à base do logaritmo por relacionar logaritmo à 

magnitude.  
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Professor: – Então, observem o eixo y desde o maior tremor até o menor 

deles. Acompanharam? 

Turma1: – Sim. 

Professor: – Qual a menor magnitude deste gráfico? 

Turma1: – É -1 

Professor: – Tudo bem. Então, se a magnitude continuar descendo, até onde 

a minha base poderia ir se ela mudasse de 10 para outro número? 

[Ver explicação no corpo da redação anterior a esse dialogo.]. 

Turma1: – Até zero! Perto de zero! Perto de zero, mas não toca no eixo! 

 

Quando questionei os estudantes, “Tudo bem. Então, se a magnitude continuar 

descendo, até onde a minha base poderia ir se ela mudasse de 10 para outro número?”, 

propus a eles que analisassem o gráfico para que pudessem entender a condição de 

existência para a base de um logaritmo, de maneira que pudessem construir ideias a 

respeito de uma base negativa, positiva, nula ou um (1). O gráfico que solicitei aos 

estudantes para que acompanhassem o desenvolvimento da base é referente à Figura 1, 

onde as magnitudes estão representadas no eixo das abscissas. Como o gráfico é de uma 

função exponencial, que não possui interseção com o eixo x, conduzi a discussão 

almejando que eles percebessem as possibilidades de base para aquele gráfico, ou seja, 

       ,   ,   ,   , ...,   ,    (verificamos que não poderia ser);              

   (verificamos que não poderia ser). 

Neste encontro, recordo-me que, juntamente com os alunos, encontramos a 

condição de existência, porém questionei e refleti até que ponto foi significativa essa 

construção. Ainda dentro do encontro, argumentei aos estudantes sobre o porquê de não ter 

bases negativas ou de valor 1(um). A resposta foi única, um consenso geral da turma, ou 

seja, a turma respondeu usando os valores de magnitude para contextualizar a resposta. 

Porém, pela discussão, podemos perceber que esta construção exigiu diálogo, atenção e 

reflexão. É significativo a sensação de compartilhamento de ideias com os estudantes ao 

construir uma definição com eles. Como professor em sala e sob as concepções de 

Educação de Dewey, percebi que não foi algo transmitido, foi algo construído, onde não 

construímos a “coisa bruta” (DEWEY, 1979).  

A análise mostra que os estudantes tiveram uma participação ativa, pois eles foram 

imersos no processo de experimentação. Interpretamos tanto a intenção em atribuir 

significados, como também a falta de significados em relação ao sentido que os alunos 

faziam acerca da base de uma exponencial. Os códigos de análise em relação à categoria 

significados foram: inquietude, indagações, relação entre conteúdos, sentido do contexto 

ou situação. Sendo assim, não entendemos que durante as discussões em relação à base, os 
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estudantes tenham apresentado estes códigos. Fundamentado em nossa análise que 

caracterizamos as atividades dos estudantes em relação às exponenciais, como uma simples 

atividade e não uma experiência. 

No diálogo sobre a base do logaritmo, pudemos observar que os estudantes usam 

uma linguagem simples, manifestando o seu entendimento sobre a situação, como por 

exemplo, ao dizer que “são números positivos” ou “que não pode ser um”, expressões que 

poderiam ser substituídas por a > 0 e a   1. Observamos também que, a Figura 1 foi de 

suma importância para a construção, devido à contextualização da situação. A discussão 

sobre quais seriam os valores referentes ao logaritmando foi semelhante ao desenvolvido 

para a base e, por isso, não relataremos a respeito dessa atividade. 

Para o logaritmo, os estudantes perceberam através do eixo de magnitude (eixo 

horizontal) que os valores poderiam ser “qualquer um” (expressão usada pelos alunos) e, 

para enriquecer o entendimento dos estudantes, explorei exemplos de outras bases como 

       ou     

 

 . Ao fim dessa construção, numa linguagem mais precisa, reiterei o que 

havíamos construído ao longo deste encontro de acordo com as variáveis atribuídas por 

eles: 

 

  Base: a > 0 e  a   1; 

  Logaritmando: y > 0; 

  Logaritmo: m   R 

 

Ainda nesse encontro, como atividade, sugeri que os grupos resolvessem os 

exercícios do livro didático, referentes às ideias que havíamos abordado. Os exercícios 

eram para trabalhar com a condição de existência para logaritmo. Em princípio, houve 

dificuldade para se resolver as atividades, pois os estudantes estavam tentando encontrar 

um logaritmo. Então orientei que usassem as ideias elaboradas sobre cada posição, por 

exemplo, a base deve ser: maior que zero e diferente de um (1). Nessa atividade, na Turma 

1, desenvolvi o enunciado da atividade naquela ocasião junto com os estudantes, sugeri 

como atividade, as questões do livro com a intenção de que eles verificassem o que haviam 

discutido. As Figuras 15 e 16 mostram que os exercícios tratam o conceito de condição de 

existência. As resoluções feitas pelos estudantes, em grande parte, são semelhantes aos 

demais grupos em sala de aula. 
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Figura 15 – Excerto 5. 
Fonte: Atividade desenvolvida por estudantes da turma 1. 

 

 

Figura 16 – Excerto 6. 
Fonte: Atividade desenvolvida por estudantes da turma 1. 

 

O fato de ter usado o livro didático, não descaracteriza a participação dos 

estudantes ou desvincula a nossa prática de uma Educação voltada aos discentes. 

Entendendo que, durante a resolução, os alunos recorrem a linguagens como, por exemplo, 

o deslocamento não pode ser negativo, o logaritmo é expoente da base ou o logaritmo é 

infinito (Real), observo que não era utilizada uma linguagem matemática precisa como, por 

exemplo, logaritmando. Os alunos estavam usando os termos que lhes eram convenientes, 

como magnitude.  

O encontro estava chegando ao fim, e as resoluções dos exercícios nas figuras 15 e 

16 servem como base para minhas reflexões de pesquisador e professor sobre o encontro. 

Afinal, não poderia almejar resultado diferente disso, tendo em vista que os estudantes não 

        

               
 

 
  

b)             :  
 
x – x > 0                    
x > 3    
 

c)           : 

 

2x + 1 > 0                
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figuraram o papel de apenas ouvintes nesse processo, mas, sim, participaram de forma 

significante na construção de ideias sobre a condição de existência.  

O encontro seguinte disponibilizou espaço para trabalharmos com as operações 

logarítmicas, e buscamos o entendimento sobre as propriedades logarítmicas. 

 

5.2.9 Nono encontro 

 

A dedicação ao nono encontro, ocorrido em vinte e nove de agosto, foi para 

desenvolver as propriedades básicas de logaritmo, como por exemplo, logaritmo com valor 

de base igual ao valor do logaritmando e logaritmando de valor 1 (um). O planejado era 

desenvolver as propriedades do produto e quociente, à medida que fosse possível, de 

acordo com o desenvolvimento das propriedades que são consequências da definição. O 

início do trabalho com as propriedades logarítmicas desenvolveu-se a partir de 

exemplificações na Figura 1 (reprodução do gráfico da escala de Richter).  

Neste momento, nosso objetivo era mostrar        . Planejamos alguns passos, 

a partir da Figura 1: 

 

Professor: – Pessoal, a magnitude 2 é referente a potência 10
2
 = 100. Ok? 

Professor: – E a magnitude zero? 

Turma1: –      . 

Professor: – Qual é o logaritmo? 

Turma1: – A magnitude, zero. 

Professor: – Ok. Calculem o logaritmo de      em outra base.    

Turma1: – Como assim? 

Professor: – Calculem o logaritmo de 1 em qualquer outra base, por 

exemplo, maior que 2. 

Professor: – E aí, alguém pode falar o exemplo dele? 

Turma1: – Professor, eu calculei na base 2, coloquei o 1 no logaritmando, 

porque o senhor tá pedindo o logaritmo e, eu dei a base. O     1 

= y , então: 

 
           

        

 
E na equação exponencial     , então      , corta as 

bases
17

 e o é y = 0. 

Professor: – Gente, está certo? 

Turma1: – Mais algum exemplo? 

Turma1: – Professor, eu fiz o meu com a base 5 e deu a mesma coisa. 

Turma1: – Professor, vale com base negativa? 

 

                                                 
Precisamos notar que, nessa discussão, ocorreu um erro condicionado pelo hábito de usar a frase “cortar as 

bases”. Essa expressão é muito usada por estudantes e professores. Por estar muito envolvido na pesquisa, 

esse acontecimento acabou passando sem maiores comentários.  
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Essa pergunta saiu de forma natural, entretanto me desorganizei, visto que meu 

foco era base de funções logarítmicas, e a questão foi voltada à potenciação. Esse é um dos 

desafios em trabalhar com um planejamento aberto, o último questionamento tirou o foco 

do meu objetivo para aula, mesmo exemplificando com um número qualquer maior que 2, 

acabou surgindo o questionamento sobre as bases negativas. Na ocasião, julguei ser 

importante não perder ou desprezar o questionamento da estudante. Para isso, retornamos à 

Figura 1 e, questiono se o gráfico tocava no eixo das magnitudes em algum momento. Para 

visualizarmos isso, utilizamos alguns valores da Figura 1 do eixo negativo das magnitudes 

(eixo horizontal), por exemplo,     ,     ,     ,     . Ao mesmo tempo, indagando 

sobre a possibilidade de a curva tocar o eixo x. Com a diminuição dos decimais 0,1; 0,01; 

0,001; 0,0001, acabamos levantando questionamentos que remetem às dúvidas sobre os 

limites da escala de Richter: 

 

Professor: – Pessoal, a escala tem limite? 

 

A turma ficou em silêncio. 

 
Professor: – Posso usar o -1, -2, -3, ... ou 1, 2, 3 ...? 

Turma: – Sim. 

Professor: – Então, qual é o menor ou o maior valor da escala? 

Turma1: – Não tem!   

Professor: – Então, a escala é infinita ou não? 

Turma1: – Sim, ela vai toda pra cima ou toda pra baixo. 

Professor: – Então, o gráfico vai tocar o eixo das magnitudes? 

Turma1: – Claro que não! 

Professor: – Então, se o gráfico não toca o eixo das magnitudes, quais 

seriam as possibilidades de base para usarmos em logaritmos? 

Turma1: – O eixo y! 

Professor: – Todos os valores de y? 

Turma1: – Não, de zero pra cima. 

 

A minha intenção, ao apoiar na magnitude para falar da base, consistia em mostrar 

que, se não era possível o gráfico transpassar do segundo quadrante para o terceiro 

quadrante, tampouco a base poderia alcançar os valores negativos. Por esse motivo, junto 

aos estudantes, uso os valores de magnitude para observar a curva do gráfico. 

Retornei à discussão sobre a possibilidade de a base ser negativa. Nesse diálogo, 

optamos por não entrar em detalhes sobre a questão da base zero e base um(1), até mesmo 

pelo fato de que, a própria turma pontuou que já havíamos discutido sobre o assunto. O 

objetivo era responder à estudante e explicitar à turma que não seria possível trabalhar com 

a base negativa. Por exemplo: 
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Sabemos que não teremos essa raiz para valores reais, o que ilustra a ideia de que 

não podemos ter bases negativas para operações logarítmicas. Encerramos essa discussão e 

tão logo retornamos à ideia de alcançar definições sobre o logaritmando de valor um (1), 

que havíamos interrompido devido ao questionamento discutido há pouco.  

Verificamos novamente os exemplos sugeridos pelos estudantes nos casos do 

logaritmando (1) um nas bases cinco e dois                        . Nessa situação 

montamos         
 
   

 
 e              

. Então, questionei os estudantes 

sobre a hipótese de gerar outro valor (logaritmo) que não fosse zero, em casos de 

logaritmando, valendo 1. Como não houve divergência ou contraposição de ideia, 

definimos como a primeira propriedade dos logaritmos sendo        , ou seja, o 

logaritmo de um (1) em qualquer base, maior que zero e diferente de um (1), é igual a zero. 

Da análise, percebemos indícios que houve, na condução da aula, o uso do juízo 

para chegar às ideias como “existência” para logaritmo e várias propriedades. As decisões 

a respeito do que é possível e do que não é possível remeteram à construção de argumentos 

com base em conceitos matemáticos. O juízo representa uma decisão, ou seja, uma 

reflexão e entendimento sobre o contexto ou situação a ser resolvida frente à avaliação das 

evidências e / ou dos fatos (DEWEY, 1959). Partindo de ideias dos estudantes, 

explorávamos propriedades do logaritmo. A saber, para definirmos que        , 

geramos dúvidas, levantamos ideias e procuramos relações, por exemplo: 

Recorte da discussão envolvendo a propriedade        . 

 
Professor: – Pessoal, a magnitude 2 é referente a potência 10

2
 = 100. Ok? 

Professor: – E a magnitude zero? 

Turma1: –      . 

Professor: – Qual é o logaritmo? 

Turma1: – A magnitude, zero. 

Professor: – Ok! Calculem o logaritmo de     em outra base. 

Turma1: – Como assim? 

 

Desse ponto da discussão ao definitivo acerto em relação à propriedade, fizemos 

testes com diferentes bases (retratados na redação) para experimentar e verificar o uso da 

propriedade. Pelos juízos tomados em casos particulares, estabelecemos certa confiança na 
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veracidade da propriedade. Naturalmente em outros encontros, no momento da resolução 

de exercícios, mesmo tendo o recurso da propriedade citada, os estudantes recorrem ao 

algoritmo que eles haviam elaborado para resolução. 

Esse encontro fugiu ao programado, e as demais propriedades ficaram para o 

encontro seguinte. Novamente percebemos o quanto somos penalizados pelo sistema 

educacional. Posto que, se analisarmos a situação, inferiremos que, em uma hora/aula de 

cinquenta minutos, torna-se inviável a abordagem sobre as propriedades da potência, 

produto e quociente para logaritmos. Entretanto uma motivação desta pesquisa está em 

elencar contribuições de um aprendizado a partir de experiências da vida escolar e fora da 

escola.  

Por fim, as demais propriedades ficaram para os encontros seguintes. 

 

5.2.10 Décimo encontro 

 

No dia três de setembro, iniciamos o décimo encontro, com a intenção de 

desenvolvermos as propriedades da potência, produto e quociente. Novamente a Figura 1 

auxiliou na construção das ideias referentes às propriedades mencionadas. Como esta 

figura já estava bem presente em nossas atividades, desenhei no quadro um esboço deste 

gráfico contendo os seus eixos de magnitude (x) e movimentação do solo (y). Tomei como 

exemplos duas magnitudes da figura, magnitudes 2 e 3, sendo 10
2
 e 10

3
 sua representação 

em forma de potência para o movimento do solo. A reconstrução das ideias acerca dos 

exemplos de magnitudes 2 e 3 está desenvolvida, a seguir no intuito de reafirmar o uso da 

propriedade envolvida: 

 

Professor: – Pessoal, vamos estudar dois exemplos de magnitude 

representados como forma de potencia 10
2
 e 10

3 
[magnitudes 2 e 

3]  

Professor: – É possível encontrar uma igualdade para a forma: 

            ? 

Turma 1: – Pode ser                   

Professor: – Ok. Correto. 

Professor: – Vamos pensar diferente. Vocês conseguem uma igualdade 

para: 

                   : 

 
Turma 1:                      

Professor: – Ok. Correto? 

Turma 1: – É a mesma coisa que                      

Professor : – Então, agora verifiquem se poderíamos elaborar uma igualdade 

em: 
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Turma 1: – É o mesmo que o                               

 
Professor: – E aí, certo, pessoal? 

Turma 1: – Sim... 

Professor: – Ok. Vamos resolver então: 

   

                                

                              

 

Neste momento, resolvemos no quadro em sala de aula, os logaritmos         e 

       separados, pois a partir deste ponto voltamos ao exemplo e apresentamos: 

 
5 = 2 . 3 

 

Professor: – Então, a igualdade é verdadeira? 

Turma 1: – Não. 

 

 

Como 5 ≠ 6, a turma percebeu que a tentativa (experimentação) de utilizar a 

multiplicação, o produto dos logaritmos, neste caso, não fornece uma resposta coerente. Os 

estudantes estavam passando pela fase 

do “cortar para experimentar”, que os psicólogos denominam o método de 

“experiência e erro”. Limitamo-nos a fazer alguma coisa, e, se esta se malogra, 

fazemos alguma outra coisa, diversa e continuamos a tentar até atingir algo 

operante, e, então, passamos a adotar essa “solução” em nossa conduta posterior 

(DEWEY, 1979, p. 158). 

Voltamos à aula, então provoquei a retomada do problema que levará a uma 

“solução” coerente: 

 
Professor: – Pois então, pessoal, a igualdade não é verdadeira e será que é 

possível torná-la verdadeira? 

Turma1:  Silêncio. 

Professor: – Vamos observar o que aconteceu no final, para dar errado. 

      

          

 

Turma 1: – Tinha que ser 2 + 3 e não 2 . 3. 

Professor: – Beleza. Para ser 2 + 3, como teríamos que montar o logaritmo? 

 

Mais uma vez temos uma experimentação – aspecto ativo: 

 
Turma 1:                . 

Professor: – Vamos recomeçar então: 
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Desta vez, uma “resposta e solução” coerentes com o problema foram 

desenvolvidas, mas ainda para um caso particular. Outros testes ou “experimentos” foram 

feitos para dar credibilidade ao procedimento. 

 
Professor: – Verificada a igualdade? 

Turma 1: – Sim. 

Professor: – Será que dá certo para outros exemplos? 

Turma 1: – Acho que sim. 

Professor: – Escolham outros exemplos. 

Turma 1: – Magnitude 7 e 2. 

A1:  – A não professor... faz com negativo! 

Professor: – Ok. Escolhe um. 

A1:  – Pode ser o -1. 

Professor: – Vamos desenvolver,              . Como fica? 

 

Durante a resolução no quadro: 

 

Turma 1:    

                                 

                  

       
    
Professor: – Vale pra todos? 

Turma 1: – Que bom, vale pra todos. 

 

Ao questionar se valia para qualquer logaritmo, de um logritmando expresso como 

produto, os estudantes acreditaram que sim, mas ainda permanecia uma dúvida. Neste 

momento apresentei a propriedade. 

 
Professor: - Então, gente, temos uma propriedade: 

 
                              

 

Nesta sequência e desde o começo, embora tenha conseguido provocar a dúvida nos 

estudantes a respeito do problema inicial, e, ainda, provocar outra tentativa e mais testes, 

não prossegui para ir além do método de tentativa e erro. Os resultados, em termos de 

aprendizagem, foram tênues, enquanto atingindo relações para mostrar como o logaritmo 

de um produto associa com a soma dos logaritmos dos fatores deste produto. Os estudantes 

e eu, neste momento, de acordo com Dewey (1979, p. 158, destaque do autor), 

reconhecemos “que se associam certo modo de proceder e certa consequência, mas 
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ignoramos como se associam”. Perdemos a oportunidade de aproveitar a forma 

exponencial: 

 

     

 

Isto é, a expressão               ao ser igualada a y pode ser reescrita na forma 

              e, utilizando as propriedades de potenciação, temos: 

 

           

 

Sendo assim, conforme Dewey (1979) houve uma oportunidade de analisar tanto a 

relação entre a expressão da soma dos logaritmos dos fatores (             ), como a 

propriedade de potenciação, ou seja, somar os expoentes a partir de produto de potencias 

com bases iguais: (                    ). Desta forma, a operação com logaritmos, 

em sua relação com propriedades de operações com expoentes, se tornaria mais 

compreensível em comparação ao método de tentativa e erro. 

Na descoberta minuciosa das relações entre nossos atos e o que acontece em 

consequência deles, surge o elemento intelectual que não se manifestara nas 

experiências de tentativa e erro. À medida que se manifesta esse elemento, 

aumenta proporcionalmente o valor da experiência. Com isto muda-se a 

qualidade desta; e a mudança é tão significativa, que poderemos chamar 

reflexiva esta espécie de experiência – isto é, reflexiva por excelência (DEWEY, 

1959, p. 159). 

Esse diálogo aponta o quanto não é simples conceber essas propriedades como 

ferramenta matemática e, até então, isso nos proporcionou uma reflexão sobre a nossa 

prática em sala de aula. Como professor acostumado a trabalhar no desenvolvimento dos 

conteúdos, os encontros proporcionaram certa ansiedade em fornecer as respostas e 

propriedades durante a discussão das informações. Realmente as discussões foram como 

um jogo, ou seja, foi preciso planejar, avançar, recuar e discutir durante o tempo. Um olhar 

diferente proporcionado pela pesquisa, nos fez perceber o valor deste tipo de discussão. 

Esta pesquisa confirma o quanto erramos e sacrificamos o processo de ensino e 

aprendizagem em nossas atividades de sala de aula. Como não nos expusemos a esse 

contexto de aprendizagem em outras situações, não refletíamos ou sequer percebíamos que 

a relação dos estudantes com as propriedades logarítmicas não acontecia como esperado. 

Com isso, a aprendizagem acaba por ser suprimida em meio ao processo, pelo qual, quase 
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sempre atribuíamos o não comprometimento dos estudantes a culpa pelo fracasso 

quantitativo na etapa de nota. De tudo, interpretamos que os benefícios, como 

consequências destas formas, serão significativamente importantes para futuras 

experiências, sejam por uma experiência com inclinações intelectuais ou por experiências 

que usam a experimentação como meio de associações para a generalização. Ainda 

ressaltamos que a análise dessa discussão indicou códigos como: o uso de fórmulas, seguir 

uma forma, relação entre conceito e conteúdos, um significado para o conteúdo, 

inquietude, indagações, experimentação, aspecto passivo e aspecto ativo. Estes códigos 

estão relacionados às categorias de modelo, significado e experiências.  

A partir disto, fiz o mesmo desenvolvimento para logaritmo de um quociente, 

    
 

 
                , que foi mais perceptível e sem alongar discussões, devido à 

experiência vivenciada em logaritmo de um produto. A reflexão que fizemos sobre essas 

etapas recai sobre o quanto não conhecemos a importância e o significado do que é 

aprender algo. Aprender e compreender a situação vai muito além de resolver uma equação 

ou um exercício qualquer. Implica o quanto você se relaciona conscientemente com a 

situação em questão, possibilitando atribuir significados. Como pesquisador, poderíamos 

até mesmo não alcançar nosso objetivo de pesquisa, porém, esses diálogos forneceram 

indícios significativos para observarmos a relação entre estudante e conteúdo de forma 

diferenciada. A construção dessas propriedades foi satisfatória, tendo em vista o conceito 

de educação que apresentamos.  

Para desenvolver a propriedade da potencia      
        , em princípio, 

abordamos a propriedade         e precisamos ressaltar que, nesta ocasião, generalizei 

a propriedade a partir de         para apresentar a propriedade da potência. Após as 

nossas análises, entendemos que, naquele momento, poderíamos ter abordado essa 

propriedade de forma conexa ao que os estudantes já teriam participado. O que foi 

desenvolvido com os estudantes encontra-se, a seguir: 

 

Professor: – Pessoal, como vocês resolveriam      ? 

Turma 1:  
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Na sequência dessa resolução, usei exemplos (experimentações), a partir da forma 

abordada e, com isso, tínhamos que usar a base e logaritmando iguais: 

 

                       

                      

 

Pensando em outra estratégia, como havíamos desenvolvido a propriedade do 

produto, implicaria em uma construção e talvez uma experiência educativa, caso 

tivéssemos abordado essa propriedade a partir do produto. Com isso, poderíamos relatar a 

mesma propriedade com logaritmando e base diferentes: 

Por exemplo, observando que      
  é um caso particular de      

 , podemos 

estabelecer uma relação utilizando a propriedade do logaritmo de um produto. 

 

     
                 

        
                                    

 

Generalizando,      
              

 

De acordo com Dewey (1979), entendemos que esta abordagem poderia ter sido 

diferente e proporcionado ao estudante uma melhor condição do uso e desenvolvimento de 

suas experiências. Trabalhamos em outro exemplo e questionei os estudantes sobre o que 

aconteceria em casos de logaritmandos e bases iguais,      . A Turma1 não demonstrou 

tantas dificuldades em perceber a propriedade e, sempre que possível, introduzia a ideia de 

generalização do exercício. Como o encontro estava chegando ao fim, recomendei aos 

estudantes que fizessem exercícios do livro didático. Eram exercícios que envolviam o 

desenvolvimento de logaritmos a partir das propriedades estudadas neste encontro, por 

exemplo,            ou             . A intenção de trabalhar também com o livro 

didático serve como sugestão do seu uso dentro de um contexto mais dinâmico; 

acreditando que o livro didático não implica em uma aversão aos princípios de uma 

Educação participativa e dialogada.  

As construções que fizemos durantes os encontros tiveram um nível de exigência 

significativa no que se refere à concentração dos estudantes, a participação, empenho, 

entendimento e conhecimento em relação a outros conceitos matemáticos. As propriedades 
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que desenvolvemos até o momento, ou seja, potência, produto, quociente e critérios para 

base nos proporcionaram experiências que sempre nos farão refletir e primar por amenizar 

as dificuldades que podem existir em um processo de ensino e aprendizagem.  

Antes desta experiência, não percebia a real dificuldade que existe em 

operacionalizar as propriedades logarítmicas. Este processo de discutir e desenvolver as 

propriedades viabilizou essa reflexão. Melhor que a percepção de nossa prática é poder 

observar que nas atividades, relatórios e prova dos estudantes, durante a pesquisa de 

campo, partes dos alunos utilizaram as propriedades para resolver os exercícios, ou seja, 

fizeram uso daquilo que eles participaram do desenvolvimento. Isso difere de algo que é 

imposto para ser usado.  

Em síntese, de modo geral, senti-me satisfeito com as atividades, devido às 

conquistas e à participação da turma no desenvolvimento das propriedades. Como 

enunciamos anteriormente, não se sabe o quanto uma informação que, em princípio é 

trivial, pode se transformar em uma dificuldade para o estudante. As ideias trazidas nesse 

encontro são apenas da Turma1, devido à semelhança no desenvolvimento com a Turma2, 

em que não observamos diferenças significativas nas reações com a comparação das duas 

turmas. A seguir, um exemplo, no qual, a resolução evidencia o erro cometido quando 

iniciamos o desenvolvimento desta propriedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Excerto 7. 
Fonte: Desenvolvimento de estudantes da turma 1. 

 

  

                          

                 

             

Log(b.c) = ? 

 

Nesse caso pode somar 

ou multiplicar  

M = 8 = 8 
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Apesar de a escrita indicar uma expressão e uma ideia do grupo sobre o conteúdo, a 

Figura 17 mostra que nem todos os resultados da abordagem assumida foram satisfatórios. 

O grupo está cometendo um equívoco quando escreve:  

 

                      

Como estes trabalhos foram corrigidos, o erro foi discutido em sala. As correções 

feitas implicaram em comentários sobre a falta de coerência nas expressões matemáticas e 

falhas no desenvolvimento de cálculos como, por exemplo, no caso apresentado a respeito 

de “cortando as bases”. Para o encontro seguinte, o foco do planejamento estava em 

proporcionar uma ideia sobre modelos aos estudantes, introduzindo exemplos de Richter, 

Mercalli e   . 

 

5.2.11 Décimo primeiro encontro 

 

No décimo primeiro encontro, a pedido dos estudantes, começamos discutindo 

alguns exercícios do encontro anterior. O diálogo foi bem encaminhado, pois os estudantes 

apontaram divergências nas respostas junto ao livro didático, e, nesse caso, foi devido às 

falhas sobre a propriedade do logaritmo da potência. Então, iniciei uma discussão sobre a 

propriedade em questão, lembrando que ela já havia sido discutida: 

 

Professor: – No exemplo,      
 , vocês conseguem perceber alguma 

propriedade já estudada? 

 

Ninguém da turma se manifestou. 

 

Professor: – Voltem às aulas anteriores (caderno) e vejam quais as 

propriedades já estudadas. Quais são? 

Turma1:          

 
                             

 

     
 

 
                    

 
        

 

 

Reiterei, junto aos estudantes, que as propriedades da potência e quociente podem 

ser trabalhadas em outras bases. 
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Professor:                               

 

        
 

 
                    

      

Professor: – Então, qual a propriedade, que podemos observar em  

       
 ? 

Turma 1: – parece com       = 1. 

Professor: – Podemos fazer, então,                ? 

Professor: – Outro exemplo,       

Professor:  

               
  

                  

              
    

 
Turma 1: – Pode ser resolvido usando a formula: 

         
 

Professor: – Sim. Pode usar      
           . 

 

No último questionamento, os estudantes procuraram usar a relação elaborada em 

sala durante os encontros. A resposta dada não correspondia ao questionamento feito pela 

turma. Isso pode ter ocorrido por não estar focado na pergunta ou até mesmo por ter 

entendido mal a dúvida do estudante. Fato é que, naquela ocasião, o estudante quis retomar 

o significado sobre logaritmo, construído por ele, durante os encontros. Esse 

questionamento do aluno fornece indícios de que era forte no estudante o significado da 

relação entre a função exponencial e o logaritmo e, por esse motivo, ele procurou se apoiar 

no significado. No entanto, não era significativo ou não existia um significado para a 

propriedade que estava sendo utilizada naquele momento. Pela inquietude (código) do 

estudante, seria resolvido da seguinte forma: 

 

           
      

              

            

 

Isso seria mais simples que a propriedade e faria melhor sentido para o estudante ao 

apoiar em significados que ele já havia atribuído ao logaritmo. 

Para esse encontro, havíamos planejado trabalhar com a propriedade da potência e 

introduzir algumas ideias e questionamentos sobre modelos, no intuito de, mais adiante, 

abordar uma comparação entre os modelos de Richter e Mercalli. Nesse caso, após o 
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desenvolvimento da propriedade, apresentei alguns slides para os estudantes com a 

intenção de estimular nossos diálogos: 

 

 

Figura 18 – Slide. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 19 – Slide. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A discussão sobre modelo durou em torno de 20 minutos. Iniciamos essa discussão 

a partir do slide que questionava sobre modelos. Não havia a intenção de chegarmos a 

nenhuma concepção mais elaborada a respeito de modelos, pois esse não era o foco da 

pesquisa. Sob o critério de uma ideia comum, apresentamos algumas afirmações e 

posicionamento dos estudantes quando questionados sobre modelos: 

 
Turma 1:  – Modelos são exemplos. 

Turma 1: – Modelo é alguma coisa a ser seguido, é alguma coisa que a 

gente segue. 

Turma 2: – É o que você gosta. 

Turma 2: – É uma fórmula a ser seguida. 

 

Apenas para esclarecermos, durante nossa análise, essas opiniões nos orientaram 

para considerarmos as informações como indícios de códigos referentes à categoria que 

denominamos como modelo. 

Seguindo essa linha de pensamento, na oportunidade, apresentei aos estudantes a 

equação exponencial que estávamos utilizando em relação ao logaritmo. Apontamos 
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algumas características de modelos matemáticos e também sobre a construção de modelos, 

como delineado no capítulo 3. Nesse capítulo, pontuamos que um modelo matemático é 

uma expressão simbólica elaborada a partir da relação entre ideias e conceitos. Estas ideias 

e conceitos são correlacionados a partir do entendimento e significado sobre o que está 

envolvido. Por exemplo, quando apresentamos que o estudante queria utilizar a forma 

     , para resolver um logaritmo, apoiamo-nos em nossa referência para apontar 

indícios de que nessa forma o logaritmo apresentava algum sentido para o estudante. Essa 

forma de uso representava algo que deveria orientá-lo durante a resolução do exercício, 

para mais, deveria indicar ao estudante a informação que era o logaritmo. A partir disso, 

entendemos que as equações desenvolvidas nos encontros, podem ser concebidas como 

modelos: 

 

         

         

 

Por entender que estávamos utilizando uma equação exponencial - uma construção 

simbólica-, para desenvolver a compreensão de logaritmos, de modo que o modelo nos 

guia em como lidar com problemas que envolvem logaritmos, afirmamos que estas 

equações são modelos. 

Em termos gerais, modelos são construções simbólicas, utilizadas para desenvolver 

e comunicar uma compreensão de como entendemos situações da vida, nas quais nos 

encontramos. É por meio dessa compreensão que os modelos norteiam nossas 

atividades referentes às situações (BEAN, 2007, p. 44). 

Assim, a equação exponencial serviu como um modelo no contexto das atividades 

com logaritmos. A partir desse momento, passamos a tratar         e         como 

modelos, refletindo, com os estudantes, sobre a ideia que eles apresentaram acerca do 

assunto. Em seguida, questionei: 

 

Professor:  – Estes exemplos podem ser modelos. O que vocês pensam? 

Turma1:  – Sim. É uma fórmula, é um modelo para seguir.  

 

Sem que entrasse em mais detalhes a respeito do que constitui um modelo, utilizei 

as afirmações dos estudantes em relação a modelos, para abordar outros modelos, ou seja, 

o modelo de Richter (escala) e o modelo Mw que seriam estudados visando o uso de 
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logaritmos. Enunciei esses modelos como um meio de qualificar e quantificar os tremores 

de terra. Relembrava junto aos alunos a respeito dos primeiros encontros, e o estudo que 

foi feito sobre os terremotos, o gráfico (Figura 1) e as noções de intensidade e magnitude. 

 

Professor: – Pessoal, estes são os modelos de Richter e Mw, utilizados 

mundialmente para quantificar os tremores de terra. Vocês já 

ouviram algo sobre esses modelos? 

Turma1: – No terremoto do Japão. 

Turma1: – No livro tem, professor. 

Turma1: – Em Minas teve também e, eles [a mídia] falaram na escala. 

Turma2: – Professor, também tem outro jeito para medir. 

 

Apropriamo-nos da situação sobre esse último comentário do aluno. Já era de se 

esperar, pois, em outra oportunidade, em sala, o mesmo aluno leu os níveis da escala de 

Mercalli. Nesse diálogo, podemos observar a presença das convicções de Dewey, nas 

quais, de forma educativa, o autor retrata a importância de experiências passadas, 

viabilizando o aprendizado por intermédio das experiências dos estudantes (DEWEY, 

1979; 2010). Então demos sequência: 

 
Professor: – Medir, como? 

Turma 2: – Tem outra escala que mede pelas coisas que estão acontecendo 

na rua. 

 

Após os modelos de Richter, deveria mencionar e debater sobre o modelo de 

Mercalli, porém aproveitando a participação do estudante, deixamos em segundo plano o 

foco da escala de Richter e apresentamos o último slide (Escala de Mercalli)  

 

Professor: – Então pessoal, vou apresentar mais um modelo que vamos 

utilizar: 
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Figura 20 – Comparação da escala de Mercalli com a escala de Richter. 
Fonte: ROGERIO (2011). 

 

Para o encontro seguinte, ou seja, no décimo segundo, o foco era confrontar os 

modelos apresentados com intuito de criar a oportunidade para os estudantes 

desenvolverem um entendimento sobre modelos. Assim, desenvolvemos atividades 

referentes ao assunto. No encontro seguinte, fizemos também uma proposta: eles deveriam 

elaborar um modelo, segundo o interesse de cada grupo, e, ao fim dos encontros, que 

retratassem uma situação pensada e estudada por eles, à luz da ideia daquilo que eles 

afirmaram ser um modelo.  
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5.2.12 Décimo segundo encontro 

 

Iniciamos o décimo segundo encontro, confrontando conceitos dos três modelos, ou 

seja, o modelo de Mercalli, intensidade    
 

 
    

 

  
  e            

 

 
        para 

melhor entendimento sobre o que é um modelo. Ainda nesse encontro, reparamos na 

possibilidade de refletir com os estudantes a respeito da ideia sobre a validação de 

modelos: 

 

Professor: – Vocês consideram a representação de Mercalli, um modelo? 

Turma 2: – Sim. 

Professor: – Por quê? 

Turma 2: – Porque você usa ele para medir. 

É um exemplo. Porque a gente segue ele (sic). 

Professor: – O modelo de Richter e o modelo Mw apresentados são 

fórmulas Matemáticas. E o modelo de Mercalli, como ele foi 

montado? 

 

Turma 2 estava sem manifestações significativas em relação ao que já foi 

apresentado. 

 

Professor: – Se tivéssemos que utilizar o modelo de Mercalli, o que 

precisaríamos? 

Turma 2: – Tinha que olhar as coisas como estão. 

Professor: – Quais coisas? 

Turma 2: – Parede, vidro, as pessoas, casas, carros. As coisas! 

Professor: – Ok.  

 

Nesse diálogo, o nosso objetivo era que os estudantes observassem a necessidade 

ou conveniência de se usar um ou outro modelo. Em seguida perguntamos: 

 

Professor: – Então, nós poderíamos, e daria certo, usar o modelo de 

Mercalli em um deserto?  

Turma 2: – É claro que não. Vai observar o quê? 

Professor: – E o modelo de Richter, pode ser usado em um deserto? 

 

Houve silêncio por parte da turma inteira. 

Mudei o foco da discussão sobre os modelos, para falar especificamente sobre 

algumas características dos modelos matemáticos. De forma equivalente às experiências 

dos estudantes, enunciamos quais são os critérios adotados para realizar a medição de um 

terremoto a partir da escala de Richter, apresentando, por exemplo, as variáveis de tempo, 

velocidade, distância e como essas variáveis são relacionadas a partir de um sismógrafo. 
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Voltamos a dialogar com a turma sobre a validade de um modelo para retornar ao 

questionamento do diálogo anterior: 

 

Professor: – E o modelo de Richter, pode ser usado em um deserto, ele 

depende de quê? 

Turma2: – Ele não depende da nossa observação. Pode ser usado sim.  

Professor: – Então, o modelo de Mercalli é válido onde? 

Turma2:  – Onde existe coisas construídas. 

Professor: – E o modelo de Richter, onde ele pode ser validado? 

Turma2: – Em qualquer lugar, ele não depende de construção. 

 

Com a ideia de utilidade do modelo, à luz da questão da pesquisa, propus, aos 

estudantes que, ao término desse estudo, cada grupo desenvolvesse um modelo, de acordo 

com o seu interesse e apresentasse posteriormente à turma. 

Perguntei: 

Professor: – Vocês conseguem elaborar ou pensar em algo que poderia 

gerar um modelo? 

 

Houve silêncio por parte da Turma 2. 

 

Professor: – Lembrando que vimos dois tipos de modelos, o de Mercalli e o 

de Richter.  

B2:   – Professor, e um modelo para o mar? 

  Para medir se a onda é forte, fraca ou muito forte! 

Se o barco balançar pouco, se as coisas caírem, se as pessoas não 

conseguem ficar de pé ou se o barco virar, pode ser o modelo. 

 

Embora seja uma associação interessante entre ondas da Terra e do mar, quando o 

aluno sugeriu a elaboração desse modelo, foi logo questionado pela companheira de grupo 

sobre a não existência de mar em Minas Gerais, levantando assim dúvida acerca da 

necessidade desse modelo. Como professor, mediei a discordância e, como pesquisador, 

apropriamo-nos da situação para refinar algumas ideias sobre o que é ter um modelo útil, 

comunicando ao estudante a necessidade de estruturar esse modelo para que viabilize o seu 

uso. Ambos ficaram firmes em suas opiniões. Surgiu em sala outro exemplo: 

 
Turma2: – Professor pode ser também um modelo de congelamento da 

água. 

Professor:  – Como assim, explica. 

C2: – Professor, eu pensei em medir durante quanto tempo a água 

começa a gelar, virar pedrinha e depois congelar. 

Professor: – Ok. É possível, você pode propor essa ideia para o seu grupo. 
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O diálogo sobre modelos nos deixou muito satisfeitos, foi uma aula repleta de 

questionamentos, tanto entre professor e aluno, como entre eles mesmos. Houve também 

um questionamento sobre o modelo para congelar água, outro estudante questiona sobre a 

diferença entre usar uma geladeira comum e o congelador. E ainda, mais uma vez, surgiu a 

ideia de utilidade do modelo. O encontro estava chegando ao fim, e comunicamos aos 

estudantes que pensassem em um modelo para cada grupo, pois essa seria a nossa atividade 

final. Para o encontro seguinte, voltamos ao modelo de Richter, visto que, a ideia sobre 

modelos estava forte nas turmas. 

Antes de desenvolver as atividades do décimo terceiro encontro, o planejamento 

escolar anual apontava para uma avaliação da etapa bimestral, classificada pela escola com 

PME (Prova Marcada pela Escola). Essa avaliação é rotineira e referente ao último 

conteúdo estudado, o que, na ocasião, remete a uma prova de logaritmo. Sendo um 

consenso definido por escola e professores, essa prova tem alguns critérios para ser 

elaborada, nos quais, acordamos que, ao final do primeiro ano do Ensino Médio, a prova 

deveria conter pelo menos 50% das questões envolvendo contextos que sejam relevantes 

ao aprendizado dos estudantes em termos de provas para vestibulares e Enem. Essa 

porcentagem deveria chegar a pelo menos 80% ou 90% no Terceiro ano do Ensino Médio. 

Reproduzo, a seguir, as questões da prova aplicada e seus respectivos valores numéricos 

em termos de nota:  

 

1) Usando as teorias estudadas em sala,       é o mesmo que: 
(0,8) 

a)            
b)          

c)        
d)            

 

2) Para quais valores de x é possível existir o logaritmo            . 

 
(0,8) 

a)        

b)       

c)     

d)       
 

3) A igualdade        em forma de logaritmo é: 
(0,8) 

a)         

b)         

c)         

d)         
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4) Dada a expressão          
 

                 . O valor de x é: 

(0,8) 

a)  

b) -  

c)  

d)  
 

5) Dado          e        . O valor do         é: 

(0,8) 

a) 
   

 
 

b) 
 

 
 

c)   

d) 
   

 
 

 

6) (Enem-2011) A escala de magnitude de momento (abreviatura como MMS e 

denotada como   ), introduzida em 1979, por Thomas Haks e Hroo Kanamori, 

substitui e escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de 

energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala 

usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. 

Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica.    e    se 

relaciona pela fórmula: 

 

               
 

 
           

 

Onde    é o momento sísmico (usualmente estimado a partir dos registros de 

movimento da superfície, através dos sismogramas), cuja unidade é o dina.cm. 

O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1985, foi um dos 

terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica 

internacional. Teve magnitude     = 7,3 

 

 
 

Mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos 

matemáticos, use o modelo    e calcule o momento sísmico    do terremoto de Kobe. 

(1,2) 
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7) Escreva, de forma organizada, o que você entende por logaritmo e qual a relação 

dele com a sociedade? 

 

(1,2) 

8) O portal G1 MG publicou a reportagem:  

 

Dois tremores de terra assustaram os moradores de Montes Claros, no Norte de 

Minas Gerais, neste sábado (19/05). De acordo com o chefe do Observatório 

Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), Lucas Barros, o mais forte foi 

registrado às 10h50, com duração de três segundos e intensidade de 4,0 graus na 

escala Richter. O segundo tremor foi registrado às 14h. (NOVO, 2012). 

 

Segundo Barros, a universidade ainda não teve acesso à medição precisa da 

intensidade porque houve uma interrupção na recepção dos dados uma hora antes 

do primeiro tremor. A UnB informou que está analisando a possibilidade dos 

dados estarem em outras estações. 

A escala Richter foi desenvolvida por Charles Richter e Beno Gutenberg, no 

intuito de medir a magnitude de um terremoto provocado pelo movimento das 

placas tectônicas.  

As ondas produzidas pela liberação de energia do movimento das placas podem 

causar desastres de grandes proporções.  

Os estudos de Charles e Beno resultaram em uma escala logarítmica denominada 

Richter, que possui pontuação de 0 a 9 graus. Um dos modelos desenvolvidos 

para calcular a energia liberada por um terremoto é    
 

 
    

 

  
 , onde   

7 x 10      .  

 

Então, de acordo com estas informações, qual foi a energia liberada pelo terremoto 

de Montes Claros (MG)? 

(1,2) 

9) Use as propriedades estudadas em sala e desenvolva o logaritmo de    
     

  
. 

 

http://g1.globo.com/topico/minas-gerais.html
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10) O gráfico abaixo representa a relação entre a escala de Richter e a movimentação 

do solo durante um sismo, como já vimos em outras ocasiões. Analise o gráfico e 

explique quais são os valores de logaritmo que estão representados neste esquema:  

(1,2) 

 

 

Desta forma, as questões diretas, ou seja, que não envolviam nenhum contexto 

foram utilizadas para verificar o entendimento sobre as propriedades, por exemplo:  
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Figura 21 – Excerto 8: Prova desenvolvida por um estudante. 
Fonte: Prova elaborada pelo autor e resolvida por um estudante. 

 

Esta prova pertence ao estudante citado anteriormente como um aluno com muitas 

dificuldades em Matemática e de pouca participação nas aulas. Observe que o estudante 

apresenta resoluções corretas. Na primeira questão, é possível que o aluno esteja fazendo 

uso imediato da propriedade. No segundo item, o estudante rascunha do lado o nome da 

posição, logaritmando e determinou a condição de existência para a posição. 

Relativamente, na terceira questão, trabalhamos com a definição de logaritmo, almejando 
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que o estudante relacionasse equação exponencial e logaritmo, procuramos verificar 

conceitos e procedimentos dos alunos. O estudante fez o seguinte rascunho: 

 

         

      

      

    

 

Para a resolução, o estudante usou o modelo elaborado em sala,     , ou seja, 

usou conhecimentos adquiridos nos encontros. Observamos também, a participação no 

estudo sobre as posições ao identificar o que é base, logaritmo e logaritmando. A 

participação de que citamos refere-se às análises que fizemos e, onde abstraímos categorias 

que expressam a compreensão dos estudantes sobre as situações que lhes foram 

apresentadas. Na quarta questão, interpretamos a elaboração das soluções como resultado 

de muitos encontros. Embora nossa fala sobre o estudante não seja condizente com a 

avaliação apresentada, sabemos o quanto o aluno se mostrou desmotivado e pouco 

preparado.  

 
  

 

Figura 22 – Excerto 9. 
Fonte: Prova resolvida por um estudante. 
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Solução desenvolvida na figura 22:  

 

      
 

                        

      
 

                  

     
 

                  

       
 

          

     
 
 
 
 

   
 

 
 

 

      
 

 
       

 

 
  

 

 
  

 

 
   

 

 
 

 

 

Observando a resolução do item quatro da prova, do estudante e de um modo geral, 

fornece subsídios para responder aos nossos questionamentos, pois percebemos o quanto 

esse estudante cresceu com o desenvolvimento da pesquisa. A título de informação, essa 

era uma questão objetiva e, pelas regras da Escola, não necessita da resolução. Observamos 

que o aluno fragmentou a expressão e utilizou um modelo para encontrar a resposta.  

Como toda prova em um sistema escolar, obtivemos erros e acertos. No entanto, 

houve uma amostra maior de acertos, deixando-nos satisfeitos com os resultados. 

A partir de um senso comum sobre as resoluções de todos os estudantes, 

observamos indícios de que é possível ver o aprendizado sobre as propriedades 

logarítmicas nas resoluções dos itens, pois os estudantes utilizam as propriedades do 

produto, quociente e potência durante o processo de resolução.  

Por interesses inerentes à pesquisa, focamos nas questões que enunciavam 

contextos ou que exigiam uma posição pessoal do estudante em forma de escrita. 

Analisamos o posicionamento dele, mediante a uma questão que viabilizasse o seu 

envolvimento com o modelo de Richter estudado em sala, e que envolvia o contexto de 

abalos sísmicos: 
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Figura 23 – Excerto 10. 
Fonte: Prova desenvolvida por estudante. 

 

Resolução na figura 23: 

 

  
 

 
   

 

       
 

 

O estudante resolveu o primeiro membro, separa para depois retomar o exercício: 
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Retomando: 

  

 
    

 

       
 

    
 

        

 

Foi chamado à atenção pela falta de igualdade entre o número seis e o logaritmo. 

 

               

          

 

O item 8 da prova possibilitou-nos observar, a partir de Dewey, as mudanças 

provocadas nos estudantes, visto que eles fazem uso de propriedades que envolvem 

exponenciais e logaritmo. Entendo, à luz de Dewey, que existe uma relação de conteúdos e 

assuntos nessa resolução. 

Agora, em outro item da prova, no item dois, objetivamos oportunizar aos 

estudantes a condição de elaborar argumentos para relacionar as propriedades de 

logaritmos com problemas que envolvem contexto que eles possam reconhecer: 

 

Item sete da prova: Escreva, de forma organizada, o que você entende por logaritmo e 

qual a relação dele com a sociedade. 

 

Turma1: 

A1: Logaritmo é uma forma simplificada que ajuda a calcular terremotos, peso, 

etc. E que ajuda muito no dia-a-dia. Todo logaritmo no fundo queria ser uma 

equação exponencial, pois ele sempre vira uma. 

 

Turma2: 

A2: Logaritmo é o expoente de uma potência de base maior que zero e diferente de 

um(1) e resultado maior que zero. O logaritmo tem na sociedade a função de 

simplificar operações gerando um modelo organizado baseado em relações. 

 

Ao analisar estas respostas junto às reconstruções das discussões, vimos a presença 

do significado das exponenciais. Muito provável que, o estudante A1, apresentado no 
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recorte, somente agora, estudando logaritmo, encontrou um significado para as 

exponenciais, se não, o seu uso como forma de operação logarítmica. O aluno teve a 

oportunidade de relacionar logaritmo e equação exponencial. O estudante A2, também 

escreveu a respeito de conceitos das exponenciais, além disso, significou aos logaritmos a 

função de facilitador, ou seja, que refere-se à abordagem histórica que desenvolvemos nos 

encontros. Na análise modelo e organização, percebemos que essas informações são 

significativas quando remete ao conceito de modelo. O estudante enuncia uma ideia, 

evidenciando o significado para “modelo organizado, baseado em relações”. 

Indiscutivelmente, isso é quase uma definição de um significado sobre a ideia de 

logaritmo. 

Nesse item, que exigia um posicionamento pessoal do estudante, o objetivo era 

buscar indícios que pudessem colaborar com a proposta da pesquisa que, de um modo 

geral, sugere um relacionamento entre os conteúdos e os significados atribuídos pelo 

estudante aos conteúdos. Percebemos a dificuldade que os estudantes demonstram quando 

é preciso expor o entendimento sobre algo, principalmente em algo relacionado às Ciências 

Exatas. No entanto, ao refletir sobre nossa prática, verificamos que os encontros 

possibilitaram aos estudantes momentos em que foi possível trabalhar essa dificuldade, 

tanto em grupo, como individualmente. Os recortes apresentados dos trabalhos dos 

estudantes servem para fornecer uma ideia do que foi construído, e as respostas, que foram 

escolhidas, são representativas dos trabalhos dos estudantes das turmas participantes da 

pesquisa.  

A próxima atividade foi dedicada às questões que envolviam o modelo de Richter. 

Ela é detalhada, a seguir. 

 

5.2.13 Décimo terceiro encontro 

 

No dia dezoito de setembro, iniciamos o décimo terceiro encontro. Estávamos 

próximos a finalizar as atividades referentes à pesquisa de campo. Nesse encontro, 

começamos a desenvolver um diálogo, a partir de problemas apresentados no livro didático 

dos estudantes, e, especificamente, sobre um problema proposto como exercício em 

encontros anteriores. A Figura 24 foi retirada do livro texto das turmas.  
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Figura 24 – Texto: A Matemática e as Práticas sociais. 
Fonte: DANTE (2012, p. 277). 
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Essa questão gerou discussões sobre as propriedades logarítmicas. A situação 

envolvia o cálculo de intensidade, utilizando o modelo    
 

 
    

 

  
. Isso possibilitou 

algumas reflexões: 

 
Professor: – Pessoal, a questão que deixei como tarefa, vocês fizeram? 

Turma 2: – Professor, eu fiz, mas parei no meio do caminho. 

Turma 2: – Não sei se tá(sic) certo. 

Professor: – Vamos resolver juntos então. Vamos retirar os dados da 

questão. 

Turma 2:    ; 

              

       

Professor: – E o modelo? 

Turma 2     
 

 
    

 

  
  

Professor: – Como podemos começar? 

Turma 2: – Substituindo os dados da questão: 

 

      
 

 
    

 

        ; 

 
Professor: – Qual a sugestão para resolução?  

Turma 2: – Professor, não sei se está certo, mas eu usei a propriedade da 

divisão. 

 

Para refletirmos sobre a situação, optamos por acatar a sugestão da aluna e 

utilizamos a propriedade sugerida, na intenção de criarmos questionamentos sobre a 

sugestão dada. Ao questionarmos a turma, se seria possível utilizar a propriedade sugerida, 

a manifestação da turma foi comum e favorável à ideia dada:  

 

   Turma:    
 

 
    

 

        
 

        
 

 
       

 

 
                

 

Nessa situação, a aluna explica que não é possível igualar a base na resolução de 

 

 
                , para encontrar o valor de m (logaritmo), por isso, a estudante não 

continuou o desenvolvimento. Embora, a estudante não tenha chegado a uma resolução, 

observamos importantes fundamentos dos nossos encontros, como a apropriação das 

propriedades, o entendimento sobre o que está sendo solicitado e, o mais importante deles, 

o senso crítico na relação com o modelo. Compreendemos que a estudante não está apenas 

substituindo valores, mas também, se posicionando sobre o que é possível ou não.  
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Na continuidade, direcionamos o questionamento aos estudantes sobre a 

possibilidade de resolução, a turma sugere  como expoente do logaritmando, então 

questionamos se essa opção para resolução mudaria o tratamento sobre a base, ou seja, se 

ajudaria no sentido de igualar as bases para a resolução do logaritmo. A turma concorda 

que não, explicitando que a dificuldade em igualar as bases seria a mesma. Retornamos ao 

início do exercício e pedimos aos estudantes que utilizassem o modelo elaborado por eles, 

    , na resolução de logaritmo. Nos questionamentos do diálogo, certo aluno sugere a 

multiplicação “cruzada” entre os números 8 e : 

 

Turma 2:         
 

          

Turma 2:        
 

         

Turma 2:       
 

          

Professor: Qual o modelo utilizado na resolução de logaritmo? 

Turma 2:       

Professor: Vamos usá-lo então. 

Turma 2:       
 

         

Turma 2:                  

Turma 2:            

Professor: Esse é o valor de quê? 

Turma 2: Energia. 

Professor: E a unidade de medida? 

Turma 2: Kwh. 

 

Como utilizávamos um modelo para a resolução do problema em questão, usamos o 

momento para questionar sobre o uso do modelo            
 

 
        . Os 

questionamentos que fizemos foram para comparar modelos com o intuito de que os 

estudantes percebessem a diferença entre significados. Então perguntamos aos estudantes 

se poderíamos utilizar o modelo    para resolver o problema sobre a energia: 

 

Professor: – Posso resolver esse problema utilizando o modelo    que 

também é de Richter? 

Turma 2: – Não. 

Professor: – Por quê? 

Turma 2: – Não tem como encontrar energia nele. 

– Não tem lugar para   . 

– Professor, acho que não porque esse modelo é para magnitude. 

 

Finalizamos a discussão, resolvemos a questão, e os estudantes fizeram comentários 

em relação às operações de base dez, visto que eles as utilizaram na disciplina de Física. A 
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seguir, exponho as considerações em relação à pesquisa que desenvolvi com o foco em 

nosso objetivo e norteamento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Iniciamos esta pesquisa em 2011 e a encerramos no segundo semestre do ano de 

2013. Durante esse processo, ocorreram muitas idas e vindas no desenvolvimento de uma 

compreensão das ideias educacionais de Dewey no encontro com a prática da pesquisa de 

campo. A pesquisa decorre da insatisfação pessoal do ensino a respeito do conceito e 

propriedades do logaritmo e que, de um modo geral, é consequência da atual relação 

inconsistente entre conteúdo e situações da vida. 

Ao desenvolver este estudo e, pensando como pesquisador, o sentimento já era de 

tranquilidade, porquanto observávamos que os diálogos eram significativos, para a 

construção de uma base sólida na aprendizagem dos estudantes, pautada nos princípios 

educacionais que defendemos nessa dissertação. Sentíamos estar alcançando o objetivo de 

tornar o aprendizado mais participativo, devido ao fato de que os estudantes já se 

posicionavam, sugerindo ou refutando as possibilidades de resoluções propostas pelos 

demais alunos, algo incomum nas minhas aulas de Matemática. Este fato incomum, foi 

percebido por alguns estudantes que, em encontros informais, nos corredores da Escola, 

em horário de saída ou intervalos, opinavam sobre as aulas e explicitavam sobre a 

participação da turma nos encontros e nas aulas fora de sala.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, procuramos relacionar o conteúdo de 

logaritmo com abalos sísmicos, que aproximam conhecimentos das vidas dos estudantes. 

Esses conhecimentos seriam principalmente por meio de várias mídias, como internet e 

televisão. Em particular, durante o período da pesquisa, houve notícias e reportagens dos 

terremotos, em Montes Claros, MG. 

Para definir e alinhar as nossas considerações sobre os resultados da pesquisa, é 

preciso lembrar que o objetivo era compreender como a utilização de modelos, no contexto 

de abalos sísmicos, poderia servir como um instrumento para que o estudante 

desenvolvesse a sua compreensão a respeito de logaritmo e abalos sísmicos. Quanto a esse 

objetivo, desde as discussões nos encontros iniciais até finalizar o ultimo encontro, 

obtivemos resultados positivos. No desenvolvimento dos primeiros encontros, já detalhado 

no capítulo cinco, pudemos perceber que os estudantes não apresentavam nenhum subsídio 

para relacionar logaritmo e abalos sísmicos. Percebemos que tanto o assunto, quanto o 

contexto não expressava significados aos estudantes, tão pouco, alguma relação entre 

ambos. Daí podemos ressaltar a importância do nosso objetivo, visto que, não se 
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configurava nenhum significado naquele meio. O objetivo anunciado utiliza o contexto 

para situar o conteúdo em questão, porém para situá-lo, seria necessário compreendê-lo a 

princípio.  

Ao buscar um foco para desenvolver esse estudo, orientamo-nos pela percepção das 

significações que os estudantes atribuíam, tanto para o conceito de logaritmo e suas 

propriedades, quanto para abalos sísmicos. Isto quando fossem envolvidos em atividades 

nas quais modelos matemáticos, como a escala de Richter, serviriam como instrumentos 

para o ensino de logaritmos em ambientes que aproveitassem suas experiências e 

questionamentos. Procuramos compreender e perceber o quanto um modelo poderia 

promover a aproximação entre conteúdo e experiência, para que, dessa forma, 

alcançássemos o nosso objetivo, ou seja, a significação.  

Retornando aos encontros, rememoramos que, em nossa análise das discussões, os 

estudantes se mostraram duvidosos, inseguros e incomodados com a ideia de estudar 

terremoto na aula de Matemática. Isso, segundo os conceitos de Dewey (1959), representa 

a fase denominada transitória, ou seja, expressa o momento em que o estudante produz 

ideias acerca da situação, para depois buscar algum significado para a situação. Considero 

que essa inicialização foi muito significativa, pois, a partir daquele instante, pôde-se 

questionar e elaborar expectativas para os assuntos seguintes. Em nossa análise referente às 

atividades escritas, percebemos que os estudantes questionavam quanto ao uso do 

logaritmo na Matemática e também nos tremores de terra. A partir disso, pretendíamos 

utilizar os modelos apresentados na pesquisa para promover essa conexão entre conceito e 

contexto. 

Sob a luz das orientações compreendidas a partir das concepções de Bean (2012a, 

2012b), a respeito de modelos, utilizamos os modelos de magnitude de momento e 

intensidade como forma de compreensão sobre os conceitos envolvidos. Conforme as 

ideias do autor, esses modelos nos expressavam construções simbólicas, capazes de 

comunicar e orientar a respeito de uma determinada situação. À vista disso, justamente 

através dessa capacidade de comunicação que usamos os modelos como instrumentos para 

que o estudante pudesse perceber o conceito e contexto envolvido. Depreendemos essa 

ideia de orientação nas construções que as turmas desenvolveram, por exemplo,     . 

Os alunos utilizaram dessa construção para desenvolver as propriedades exponenciais 

necessárias para encontrar o valor de logaritmo. É razoável que, não só os modelos 
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logarítmicos, mas também essa representação elaborada pelos estudantes serviram de 

instrumentos para que eles percebessem ou atribuíssem um significado para logaritmo. 

Em nossas análises referentes às atividades como prova e relatórios, os alunos 

apontavam os modelos como fórmula ou algo para se seguir. Esses termos foram também 

usados como códigos da análise para interpretar as soluções dos estudantes. Reconhecemos 

que, com o uso do modelo de magnitude e intensidade, os estudantes elaboraram um 

melhor entendimento da relação entre logaritmo e abalo sísmico. O que nos permite fazer 

essa consideração é o fato de que, os estudantes, durantes as discussões, e em nossa análise 

das atividades escritas, nomearam a magnitude como logaritmo. Dessa forma, os modelos 

utilizados serviram como um meio de interpretar a relação entre a situação e o conceito 

envolvido. 

Em relação às propriedades do logaritmo, observamos que a experimentação, 

segundo Dewey (1979), exprime a forma participativa e coerente dentro da nossa proposta, 

capaz de proporcionar as significações que nos orientavam. Na reflexão sobre a 

reconstrução das discussões, verificamos que, nos encontros que envolveram as 

propriedades logarítmicas, as tentativas e erros ocasionados serviram para que os 

estudantes significassem e compreendessem a construção das propriedades operatórias em 

logaritmo. Durante essas tentativas, usamos as construções desenvolvidas pelos estudantes, 

além dos aspectos ativo e passivo de uma experiência, pois as experimentações citadas são 

manifestas como aspecto ativo. Algumas mudanças foram observadas, como a postura dos 

estudantes, durante os encontros, a forma de iniciativa que se desenvolveu quando era 

proposta uma atividade ou as mudanças relacionadas à construção de conhecimento, são 

aspecto passivo de uma experiência. 

Constatamos, de acordo com nossa análise, que os estudantes atribuíram 

significados, tanto para o logaritmo, com a magnitude que citamos ou expoente da base 

que também foi observado, como também para o contexto, quando foi anunciada pelas 

turmas a relação entre o logaritmo e magnitude de um sismo. Entendemos que, para essa 

relação entre magnitude e logaritmo, foi significativo o uso frequente da figura 1. 

A nossa percepção sobre os encontros é satisfatória, porque proporcionamos aos 

estudantes a condição de discussão, debate e exposição de seus entendimentos, agregando 

significados ao assunto explorado. Por outro lado, poderíamos ter aproveitado melhor 

alguns caminhos que os estudantes ofereceram durante a pesquisa de campo, que por 
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envolvimento na pesquisa e envolvido na discussão, não conseguimos entender e /ou 

perceber. 

Todos os resultados e percepções que transcrevemos para a nossa pesquisa se 

transformaram, de forma sucinta, em um produto educacional. O produto tem como 

objetivo oferecer a ideia de novas abordagens sobre o ensinamento do conceito e 

propriedades do logaritmo. O produto que é disponibilizado na página do programa de pós-

graduação possui algumas exemplificações do que foi desenvolvido na pesquisa. 

Procuramos nos posicionar a respeito das abordagens que são e que podem ser realizadas 

sobre o assunto em questão, trazendo os pontos positivos e negativos que acorreram em 

nossa pesquisa de campo.  

Abarcando de modo geral a perspectiva acerca dos encontros, haja vista atividades 

e comentários dos estudantes sobre a metodologia desenvolvida, percepção de 

movimentação em estudos, discussão, procura, debate, participação e inquietudes, conclui-

se, enquanto professor da turma, que os resultados foram positivos em relação aos nossos 

objetivos. Podemos finalizar dizendo que é nítida as vantagens de uma pesquisa, seja ela, 

pessoal ou profissional. De forma pessoal contribui para que possamos deixar de lado os 

maus hábitos que o tempo propicia. De forma profissional percebemos que o estudo 

valoriza e promove novos métodos de trabalho que deverão contribuir para o aprendizado 

do aluno. 
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