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RESUMO 

 

O ensino e aprendizagem de Cálculo Integral e Diferencial tem preocupado, há décadas, 

professores e pesquisadores em várias partes do mundo. Em nosso país, é significativo o 

índice de reprovação nessa disciplina nos mais diversos cursos e universidades. Visando a 

compreender essa situação, estudos têm abordado o problema e proposto alternativas. 

Dentre estas, destaca-se a utilização de softwares educacionais que potencializam a 

visualização e a experimentação na construção dos conceitos. Esta pesquisa se propõe a 

responder à seguinte questão: Que contribuições uma proposta de ensino pautada na 

articulação entre a visualização e a experimentação, proporcionada pelo ambiente 

informatizado,  pode trazer para a compreensão dos conceitos de limite, derivada e 

integral em uma disciplina de Cálculo? Esta pesquisa se fundamenta teoricamente na 

noção de seres-humanos-com-mídia (BORBA e VILLARREAL, 2005), entendendo que os 

diferentes atores humanos e não humanos fazem parte de um coletivo pensante onde o 

conhecimento é produzido. O referencial teórico apresenta os principais problemas do 

ensino de Cálculo, as dificuldades dos alunos, o papel da visualização e das múltiplas 

representações na compreensão dos conceitos e as possibilidades de utilizar ambientes 

informatizados nas aulas. Ao longo de um semestre, acompanhamos as aulas de uma turma 

de Cálculo Diferencial e Integral I, da Universidade Federal de Ouro Preto (MG), 

composta por alunos de diferentes cursos, todos repetentes. A cada semana, duas aulas 

eram cedidas pelo professor da classe para que realizássemos – no Laboratório de 

Informática – atividades nas quais os conceitos de limite, derivada e integral, trabalhados 

em sala de aula, eram explorados por meio do software GeoGebra. Tais atividades 

buscavam desenvolver uma compreensão mais profunda dos conceitos. Ao longo do 

estudo, foram coletados dados por meio de registros produzidos pelos alunos (em papel e 

no computador), questionário de avaliação da proposta, avaliações da disciplina e diários 

de campo do pesquisador e de uma assistente de campo. A análise de episódios indica que 

um ambiente informatizado pode contribuir para que os alunos se tornem mais 

participativos e exploradores, e ajudar na criação de conjecturas e negociação de 

significados, facilitando a compreensão dos aspectos conceituais do Cálculo. A 

visualização e a experimentação foram potencializadas com a presença do software no 

coletivo. A mídia informática (computador munido do software GeoGebra) propiciou um 

ambiente favorável para a negociação de significados, uma vez que potencializou a 

característica de visibilidade. Este estudo gerou um livreto no qual a proposta de ensino 

desenvolvida é apresentada e comentada.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Cálculo. Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Visualização. Experimentação. Múltiplas Representações. GeoGebra. 
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ABSTRACT 

 

The teaching and learning of Calculus have concerned teachers and researchers in all over 

the world for the last decades. In our country, the failure rate in this course is very 

significant in different graduation courses and universities. With the goal of understand 

this situation, many works have been studied this problem and have proposed different 

alternatives. Among them, the usage of educational software can help the visualization and 

the experimentation in the construction of many concepts. This research aims to answer the 

following question:  Which contributions a proposal for teaching Calculus guided on 

articulation between visualization and experimentation, which is provided by a 

computational environment, may bring for the understanding of limits, derivative and 

integral concepts in a course of Calculus? This research is based on the theory of human 

being-with-media (BORBA and VILLARREAL, 2005). This theory understands that 

different human and non-human actors are part of a thinking collective in which the 

knowledge is produced. The theoretical references of this work points out the principal 

problems in teaching of Calculus, the students difficulties, the role of visualization and 

multiple representation in the understanding of concepts and the possibilities of the usage 

of a computational environment in the classroom. Throughout a full semester, we followed  

classes of a course of Calculus at Federal University of Ouro Preto (MG). The students of 

this class came from various graduation courses and all of them had failed in this discipline 

at least one time. Every week, the responsible teacher assigned two 50 minutes classes for 

laboratorial activities in which the limits, derivative and integral concepts were explored 

using the GeoGebra software. Such activities aimed to develop a deeper comprehension of 

these concepts. Throughout these activities, data were collected by the students writing 

(hand or computer), evaluation of the proposal and of the course, the researcher and the 

assistant notebooks. The analysis indicate that a computational environment can help the 

students to be more participants and also can help the development of conjectures of 

meaning, assisting the comprehension of conceptual aspects of Calculus. The visualization 

and the experimentation were increased by the usage of GeoGebra. The computational 

media (computer and GeoGebra software) offered a favorable environment for the 

negotiation of meaning, since it increasing the visual skill of the students. After this work, 

a small book in which a teaching proposal is presented and commented.  

 

KEY-WORDS: Teaching of Calculus, Information and Communication Technologies, 

Visualization, Experimentation, Multiple Representation, GeoGebra            
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha da temática desta pesquisa - o uso de Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) no ensino da Matemática - está relacionada às minhas experiências como 

aluno e professor.  

 No Ensino Fundamental e Médio, as aulas de Matemática eram centradas no professor 

que utilizava quadro e giz, além do livro didático, como recursos básicos. Esse formato era 

sempre questionado pela maioria dos alunos: não haveria  estratégias mais interessantes para 

trabalhar os conteúdos? Naquele momento não havia ainda assistido a aulas em que recursos 

diferentes dos citados fossem utilizados, portanto, não via no uso do computador uma 

alternativa.  

Durante toda a educação básica não tive contato efetivo com tecnologias informáticas 

na escola. Apenas no último ano do Ensino Médio, em meados de 1998, a escola estadual 

onde estudava, em Belo Horizonte, tornou-se polo de um projeto de informática na região e 

recebeu do Estado uma sala de computadores. Apesar do interesse demonstrado pelos alunos, 

nenhum professor ousou utilizar a sala, que ficou fechada alguns meses por falta de um 

profissional da área da computação. A direção divulgava que haveria cursos de informática 

básica. 

 Já nos primeiros períodos do curso de Licenciatura em Matemática, na Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP), participei de debates sobre as diferentes abordagens de ensino 

da Matemática (uso da história da Matemática, resolução de problemas, modelagem e uso de 

computadores). Em consequência, minhas reflexões começavam a girar em torno do porquê 

estes métodos não chegavam às escolas. Sem conhecer, ainda, uma fundamentação adequada 

para esta inserção, assumi uma visão otimista (VALENTE, 1993) sobre o uso desse 

instrumento na educação. Segundo Valente (1993), os otimistas costumam apresentar 

argumentos não muito convincentes e, muitas vezes, não levam em consideração o papel do 

professor para defender o uso do computador na educação. 

 Minha trajetória pela UFOP foi marcada por participações em diversos projetos 

relacionados à Educação Matemática.  

No terceiro período, comecei a trabalhar como monitor do projeto Matemática no 1º 

grau, posteriormente Matemática na Escola, que, depois de criado o Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Educação Matemática (NIEPEM), foi englobado pelo núcleo. Foi uma 

experiência rica na qual eu pude descobrir o prazer de compartilhar os conhecimentos 
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matemáticos. No final daquele semestre, fui convidado pela professora Roseli de Alvarenga 

Corrêa (na época, coordenadora do projeto) para fazer um trabalho com os índios Ticuna do 

alto Solimões. Foi quando despertei para a profissão de professor.  

 No ano de 2000, quando iria cursar o quarto período, participei de um projeto de 

Iniciação Científica
1
 financiado pelo CNPq. Este projeto teve como objetivo construir uma 

Home Page com vários links para o acesso a trechos da História da Geometria.  

Um ano depois, em agosto de 2001, fui convidado pelo professor Frederico da Silva 

Reis a participar como voluntário de Iniciação Cientifica em outro projeto
2
. A proposta deste 

era estudar o uso do computador no ensino de Cálculo e discutir potencialidades e limites, 

fazendo referência às experiências no âmbito da UFOP. O desenvolvimento, as discussões e 

conclusões desse projeto foram apresentados em vários eventos (Semanas da Licenciatura em 

Matemática - UFOP: 2000, 2001, 2002; II Encontro de Educação Matemática de Ouro Preto: 

2001; Reunião Regional da Sociedade Brasileira de Matemática - UFMG: 2001; Seminários 

de Iniciação Científica - DEMAT/UFOP: 2001; I Jornada Acadêmica de Matemática - UNI-

BH: 2001; I Enc. Regional de Educação Matemática da Unimontes / SBEM - MG: 2002; IX e 

X Seminários de Iniciação Científica da UFOP: 2001, 2002). Após as apresentações, 

professores presentes questionavam possíveis dificuldades para a manutenção dos 

computadores nas escolas e os altos custos decorrentes. Alguns chegavam a afirmar que os 

próprios estudantes podiam dar aulas de computação, pois sabiam lidar melhor com as 

máquinas. Para muitos professores, o domínio do computador era uma dificuldade que os 

afastava de empregá-lo como ferramenta pedagógica.  

No penúltimo período, cursei a disciplina Informática na Educação Matemática. Foi 

então que aprofundei a leitura acerca de experiências com o uso de softwares no ensino de 

Matemática. Todas as discussões desse curso e, também, as questões que eram apresentadas 

pelos professores nos congressos e encontros dos quais participei suscitavam meu interesse 

pelas ideias de outros professores acerca do uso do computador na aula de Matemática. Sob 

orientação da professora Dra. Maria do Carmo Vila, encaminhei minha monografia de fim de 

curso, cuja proposta era pesquisar as concepções dos professores acerca do uso de 

computadores no ensino de Matemática. Este trabalho ajudou-me a elaborar um pré-projeto 

para o curso de especialização em Educação Matemática, oferecido pela instituição.  

                                                 

1
 “O uso de novas tecnologias para abordagem histórica do ensino de geometria” – Programa PIBIC/CNPq. 

Orientador: Dr. Antônio Carlos Brolezzi. 
2
 “A utilização de computadores no ensino de Cálculo Diferencial e Integral: De uma análise histórica a uma 

proposta metodológica” – PIVIC/UFOP. Orientador: Dr. Frederico da Silva Reis. 
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Na Especialização, dando continuidade à monografia de final de curso, investiguei, 

sob orientação da professora Ana Cristina Ferreira, as concepções dos professores de 

Matemática de Mariana - MG, acerca do uso do computador e dos softwares no ensino. Os 

dados mostraram que a maioria desses professores, mesmo sem ter utilizado de forma efetiva 

e regular o computador em suas salas, apresentaram concepções favoráveis a esse uso.  

Esse resultado não trouxe surpresa, uma vez que professores costumam incorporar em 

seus discursos opiniões favoráveis ao que está “na moda” (VALENTE, 1993). Entretanto, se o 

equipamento estiver disponível, não se pode afirmar que eles estarão dispostos a enfrentar o 

desafio de modificar a forma com que suas aulas são normalmente ministradas. No ensino 

superior, esta questão é ainda mais complexa, pois os professores costumam apresentar 

crenças mais profundas sobre a forma de ensinar. Além disso, muitos preferem ficar em suas 

zonas de conforto diante desse novo desafio (BORBA e PENTEADO, 2001). 

Desde a conclusão do curso atuo como professor. Trabalhei em turmas de 5ª a 8ª séries 

do Ensino Fundamental e 2º e 3º anos do Ensino Médio. No ensino superior,  lecionei a 

disciplina Matemática Aplicada às Ciências Biológicas (para alunos dos cursos de Ciências 

Biológicas e Nutrição) e, para os licenciandos em Matemática, disciplinas relacionadas à 

formação de educadores matemáticos (Práticas de Ensino Fundamental e Médio, Estágios 

Supervisionados, Matemática e Escola, dentre outras).  Por duas vezes ministrei Informática 

na Educação Matemática para os alunos da licenciatura.  

No Ensino Fundamental, utilizei várias vezes o laboratório de informática. Nas turmas 

de 8ª série, o trabalho com construção e análise de funções de 1º e 2º graus foi minha 

experiência inicial com informática. Essa experiência me mostrou muitas possibilidades de 

exploração, apesar de o software utilizado na época ser bastante limitado para explorações 

(não me recordo o nome, mas ele apenas traçava o gráfico a partir da expressão, não sendo 

possível manipular de forma dinâmica a construção).  

Nas turmas de Biologia e Nutrição, a disciplina possuía quase a mesma ementa dos 

cursos de Cálculo Diferencial e Integral I para as Engenharias e Matemática, excluindo o 

tópico de Integrais. Na época, a pouca experiência me levou a trabalhar o curso segundo a 

forma que eu havia estudado (exposição teórica - exemplos - exercícios), sem me “aventurar” 

no laboratório. Essa prática me deixou inquieto, pois ao longo do curso pude perceber que a 

maioria dos alunos apresentava dificuldades com a visualização e interpretação de gráficos. 

Isso me fazia lembrar a experiência com o Ensino Fundamental, usando software, mas, como 

não pude ministrar a disciplina novamente, a ideia não pode ser concretizada. 
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Nos períodos seguintes, trabalhando com as disciplinas do curso de licenciatura em 

Matemática, ao ministrar Prática de Ensino, Estágio Supervisionado e a própria Informática 

na Educação Matemática, voltei a pensar no curso de Matemática Aplicada às Ciências 

Biológicas. Concluí que o curso poderia ter sido completamente diferente daquele que havia 

ministrado, utilizando atividades de exploração no laboratório de informática. Borba e 

Penteado (2001, p. 34), relatando atividades realizadas também com alunos de Biologia na 

disciplina de Matemática Aplicada, afirmam que “as novas mídias, como os computadores 

com softwares gráficos e as calculadoras gráficas, permitem que o aluno experimente 

bastante, de modo semelhante ao que faz em aulas experimentais de Biologia ou de Física”. 

Essas experiências me levaram a refletir sobre as possíveis contribuições do uso do 

computador para os alunos que entram na universidade e apresentam dificuldades em 

conteúdos da formação básica. No caso dos alunos ingressantes na universidade, são 

constatadas deficiências trazidas da educação básica, principalmente, quanto aos 

conhecimentos de polinômios, funções e gráficos (FROTA, 2006; NASSER, 2007). Essas 

carências são apenas alguns dentre os vários fatores que colaboram para que o Cálculo 

Diferencial e Integral I
3
 seja uma disciplina com alto índice de reprovação e abandono. Este é 

um cenário que se repete em diversas universidades brasileiras e, também, na UFOP, onde 

esta é a disciplina que mais reprova (BARUFI, 1999; NASSER, 2007; REZENDE, 2003; 

VIANA, 2004). A reprovação é apenas um indício de que as aulas dessa disciplina precisam 

mudar e, ao integrar novas ferramentas (computadores, por exemplo), estamos buscando 

caminhos. 

O panorama apresentado neste breve histórico teve o objetivo de situar nossa
4
 opção 

de pesquisa. Nossa inquietação com a situação do estudo dos temas relativos ao Cálculo pelos 

alunos ingressantes no Ensino Superior justifica a escolha deste tópico para a presente 

investigação.  Nosso objetivo contribuir para o processo de ensino-aprendizagem desta 

disciplina.  

Os problemas que envolvem a aprendizagem de uma disciplina são bastante 

complexos, mas, no caso específico do Cálculo, a literatura aponta que o uso de softwares 

gráficos pode trazer contribuições em diferentes aspectos, como, por exemplo, na visualização 

                                                 

3
 Neste trabalho quando aparecer apenas o termo Cálculo, estamos nos referindo à disciplina Cálculo Diferencial 

e Integral I, onde os alunos estudam os conceitos de funções, limites, continuidade, derivadas e integrais de uma 

variável. 
4
 Até o presente momento a narrativa foi feita na primeira pessoa do singular, pois apresentamos um histórico 

pessoal do mestrando, necessário para a compreensão da delimitação do tema. A partir deste ponto optamos por 

utilizar a primeira pessoa do plural, pois entendemos que este trabalho é uma construção coletiva.  
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e análise de gráficos (NASSER, 2007). O uso das TIC pode criar um ambiente favorável para 

o trabalho com funções e, assim, contribuir para a compreensão dos novos conceitos.  

No presente trabalho, focalizaremos a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. A 

partir das experiências anteriores na iniciação científica, especialização e disciplinas de 

graduação, além dos estudos e reflexões sobre a literatura, construímos a seguinte questão: 

Que contribuições uma proposta de ensino pautada na articulação entre a visualização e a 

experimentação proporcionada pelo ambiente informatizado pode trazer para a 

compreensão dos conceitos de limite, derivada e integral em uma disciplina de Cálculo? 

Para isso, procuramos criar e desenvolver - em uma turma de Cálculo - uma proposta 

de ensino na qual o ambiente informatizado ofereceu o contexto propício para a realização de 

atividades voltadas para a experimentação e a visualização, cujo foco era a compreensão dos 

conceitos de limites, derivadas e integrais. 

Bicudo (1993, 21) distingue proposta pedagógica  e ação pedagógica  da seguinte 

forma:  

A proposta pedagógica também não é pesquisa, nem faz parte dos 

procedimentos que visam à busca inqueridora conduzida a partir da 

interrogação. Ela é uma pro-posta, o que já indica um lançar no tempo futuro 

(pró) o que foi posto, podendo este posto estar presente na construção  dos 

resultados da pesquisa. Pode também dar origem a uma pesquisa, quando, 

por exemplo, se formula a pergunta: “O que ocorrerá se se colocar a 

proposta x em funcionamento?”. Nesse caso a pergunta é conduzida mais em 

modos empíricos. Pode também transformar-se em ação pedagógica. [...] 

Ação pedagógica como o nome indica ação diz de atuação, de ato ou efeito 

de atuar, de manifestação de uma força, de uma energia, da capacidade de 

mover-se, de agir, de funcionamento, de comportamento, de atitude. [...] É 

pro-jeto, posto qeu se lança no futuro, efetuando-se no próprio lançamento, 

ou seja, atualizando-se enquanto força propulsora, enquanto energia que faz 

surgir, estabelecer-se e continuar sendo no próprio processo do ser e do vir-

a-ser. [...] A ação pedagógica pode se constituir em pesquisa? Pode e deve. 

Pode, pois conta com recursos postos pela pesquisa-ação. Deve, pois sendo 

uma interferência propositada no contexto educacional, seus desdobramentos 

precisam ser acompanhados de modo analítico, crítico e reflexivo, nutrindo o 

próprio processo. 

Entendemos que nossa proposta de ensino se assemelha à proposta pedagógica e 

colocá-la em prática, à ação pedagógica definidas por Bicudo (1993). 
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O estudo tanto busca investigar „o que acontece‟ ao se desenvolver a proposta de 

ensino, quanto envolve uma ação pedagógica, uma atuação, “uma interferência propositada no 

contexto educacional” (BICUDO, 1993, p.21) que é acompanhada de modo reflexivo e 

analítico. 

Nosso trabalho focou uma sala de aula regular, em toda a sua complexidade. A 

começar pelo fato de trabalharmos em parceria com o professor da classe de forma 

complementar (duas das seis aulas semanais ao longo de parte do semestre). 

As atividades foram construídas a partir da articulação entre a literatura revisada e 

nossas experiências como docentes. Nelas, procuramos articular a visualização e 

experimentação proporcionada pelo ambiente informatizado, para que o estudo de temas 

como limites, derivadas e integrais fosse mais que uma aplicação de procedimentos, mas 

contivesse situações que possibilitassem uma reflexão sobre esses conceitos.  

Esta dissertação está dividida em seis capítulos. No primeiro capítulo, abordamos 

algumas questões relativas à disciplina Cálculo Diferencial e Integral. Tratamos, a partir da 

literatura, questões relativas ao porquê de sua presença nos cursos de graduação, ao como tem 

sido ensinado, ao problema da evasão e repetência nesta disciplina e a algumas sugestões dos 

pesquisadores para superar as dificuldades da aprendizagem do Cálculo. 

 No segundo capítulo, discutimos brevemente a presença do computador na vida das 

pessoas e suas possibilidades de uso no ensino de Matemática, em particular, no ensino de 

Cálculo. Em seguida, apresentamos uma síntese da revisão de literatura e tecemos 

considerações sobre a metáfora seres-humanos-com-mídias como o ser que conhece, bem 

como sobre o papel da visualização nas reflexões sobre os conceitos de limites, continuidade e 

integrais.  

 O terceiro capítulo contém a apresentação das nossas opções metodológicas. 

Revisitamos a questão de investigação e delimitamos os objetivos da pesquisa, bem como a 

descrição do contexto, o processo de escolha dos participantes e como se deu a coleta de 

dados.  

 O processo de acompanhamento da turma ao longo de um semestre - envolvendo as 

observações das aulas e descrições das atividades no laboratório - é apresentado no quarto 

capítulo.  

 No quinto capítulo, retomamos a questão de investigação e propomos um um diálogo 

dos dados com a literatura, buscando elementos que possam contribuir para responder nossa 

questão. 
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O sexto capítulo contém algumas considerações finais acerca dos limites e 

potencialidades desta pesquisa e da proposta, bem como possíveis encaminhamentos para sua 

aplicação em turmas de Cálculo. 

Além do Relatório da pesquisa, este estudo gerou um produto educacional: um 

pequeno livreto no qual a proposta de ensino é apresentada, descrita com detalhes e 

comentada. O propósito desse livreto é oferecer uma contribuição aos professores que 

lecionam Cálculo Integral e Diferencial e/ou que se interessam pela temática. Nele, de forma 

sintética, as ideias que fundamentaram o estudo são apresentadas em uma linguagem mais 

simples, mais próxima do fazer docente, e há muitos exemplos e comentários acerca do 

desenvolvimento das atividades. 
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CAPÍTULO 1  

O ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 

 

Neste capítulo faremos uma breve revisão da literatura; com o objetivo de situar o 

Cálculo no contexto do ensino universitário, apresentando algumas de suas características, 

questões relacionadas aos problemas de seu ensino e estudos que buscaram alternativas para 

superá-los. 

Pretendemos situar essa disciplina como campo de estudo dentro da Educação 

Matemática e buscar elementos que, além de nos ajudar a compreender os caminhos já 

trilhados,  forneçam bases teóricas para a construção das atividades e implementação de nossa  

proposta 

1.1. Algumas características do Cálculo e de seu ensino 

O Cálculo Diferencial e Integral foi uma das criações mais importantes para o 

desenvolvimento da ciência. Sua construção pode ser considerada fruto do trabalho de muitos 

matemáticos ao longo de séculos, mas sua sistematização só veio ocorrer no século XVII, por 

Newton e Leibniz
5
. Sua aplicação (singular, se for a aplicação do Cálculo) abrange diversas 

áreas da Física, Química, Biologia, Economia, Astronomia, Arqueologia, Medicina, até 

mesmo Psicologia e Ciências Políticas (ZUIN, 2001; REIS, 2009). Nesse contexto, a 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral assume um papel importante para a formação de 

vários profissionais (BARUFI, 1999).  

O Cálculo Diferencial e Integral, um ramo da Matemática, tem como 

principal objetivo o estudo do movimento e da variação. Considerado como 

a linguagem por excelência do paradigma científico e como instrumento 

indispensável de pensamento para quase todas as áreas do conhecimento, 

desde sua consolidação no final do século XVII com Newton e Leibniz, é 

colocado como disciplina básica e obrigatória em diversos cursos de 

graduação da área de Ciências Exatas. Dentro destes cursos, o ensino-

aprendizagem de Cálculo pretende cumprir dois objetivos principais: um 

deles é habituar o estudante a pensar de maneira organizada e com 

mobilidade; o outro, estabelecer condições para que o estudante aprenda a 

utilizar as ideias do Cálculo como regras e procedimentos na resolução de 

problemas em situações concretas (LACHINI, 2001, p. 147). 

                                                 

5
 Eles trabalharam separadamente e seguiram diferentes caminhos.  Um não conhecia o resultado do outro. 

Contudo, Leibniz foi o primeiro a publicar seus estudos, apesar de Newton ter desenvolvido o Cálculo primeiro 

(ZUIN, 2001). 
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Lachini (2001), bem como outros autores como Nasser (2007) e Igliori (2009), 

argumenta que o estudo do Cálculo ajuda o aluno no desenvolvimento do pensamento 

organizado. Para muitos professores este seria uma das justificativas para a presença do 

Cálculo no currículo. Os professores dessa disciplina afirmam que os alunos entram na 

universidade com dificuldade em organizar suas ideias para resolver determinado problema. 

Essa habilidade é fundamental não só no ensino superior, mas também no ensino médio, pois 

“é preciso que o estudante pense sobre o significado geométrico e numérico do que está 

fazendo, saiba avaliar e analisar dados, explique o significado de suas respostas” (LACHINI, 

2001; p. 147).  

A disciplina Cálculo I é oferecida nos primeiros semestres dos cursos da área de 

ciências exatas (Engenharias e Matemática, por exemplo) e, com alguma variante na ementa, 

também para alguns cursos da área de ciências biológicas (Farmácia e Ciências Biológicas, 

por exemplo). A carga horária, normalmente, é de 90 horas divididas em três dias por semana 

com duas aulas de 50 minutos por dia. Contudo, há casos de a disciplina ser ministrada em 2 

dias com 3 aulas de 50 minutos. Em algumas universidades, ou para alguns cursos, o primeiro 

Cálculo ou Cálculo 0 (como ficou conhecido) é, na verdade, apenas uma introdução aos 

fundamentos (Funções e limites). Na UFOP, os alunos de Matemática cursam duas disciplinas 

de 60 horas, MTM139 – Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral
6
 (cuja ementa abrange o 

estudo de funções, limites e continuidade) e, no semestre seguinte, MTM212 – Cálculo 

Diferencial e Integral I (completando com o estudo das derivadas e integrais). 

 O ensino de Cálculo tem sido muito discutido no meio acadêmico (BARBOSA, 2009; 

BARUFI, 1999; IGLIORI, 2009; LACHINI, 2001; NASSER 2007; REIS, 2009; RESENDE, 

2003; entre outros). Igliori (2009) aponta que há um número significativo de pesquisas sobre 

o assunto e que esse interesse “se justifica tanto pelo fato de o Cálculo constituir-se um dos 

grandes responsáveis pelo insucesso dos estudantes quanto por sua condição privilegiada na 

formação do pensamento avançado em Matemática” (p. 13).  

Uma das visões sobre como deve ser o ensino de Cálculo é a daqueles que acreditam 

que a forma como a disciplina é ministrada atualmente (teoria-exercícios-prova) e os 

recursos/mídias usualmente empregados nas aulas (quadro-giz-papel-lápis) são adequados. 

Contudo, há críticas a este modelo que se justificam, na maioria das vezes, pelos altos índices 

de reprovação e evasão observados nessa disciplina. Alguns críticos apontam aspectos que 

                                                 

6
 Conforme matriz curricular disponível em: <http://www.ufop.br/downloads/matematica.pdf>. Acesso: 

20/01/2010. 
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interferem na aprendizagem dos alunos, tais como interesse e atenção do professor, motivação 

dos alunos, possibilidades de utilizar outras mídias, interação entre professores e alunos, 

dentre outros. 

Um dos problemas apontados no ensino de Cálculo refere-se à grande ênfase na parte 

procedimental. A este respeito Lachini (2001) argumenta que o estudo deve contemplar uma 

formação que saiba utilizar as aplicações dos conceitos e definições “estando atento para que 

o Cálculo não se torne um mero receituário” (p. 147).  

Para Frota (2001, p. 91):  

Parece haver consenso que o ensino da matemática precisa libertar-se das 

amarras de um ensino passo a passo, que conduz à aprendizagem de 

procedimentos e não incentiva o conhecimento matemático relacional que 

leva o indivíduo a estabelecer, sempre mais, novas conexões entre os vários 

conceitos estudados.  

Barufi (1999, p. 162) também destaca a ênfase na repetição ao afirmar: 

A fim de minimizar o insucesso na construção do conhecimento 

significativo, a saída, muitas vezes, adotada, é a de privilegiar a aplicação do 

Cálculo, apresentando um grande número de problemas e exercícios, muitas 

vezes repetitivos, onde o aluno acaba memorizando, de alguma forma, 

processos de resolução. Nesse sentido, reduz-se a ideia, o conceito, ao 

algoritmo, e sobra aquela eterna pergunta dos estudantes, não respondida e 

“odiada” pelos professores: Pra que serve isso? 

Muitos autores e professores concordam que o ensino de Cálculo segue uma linha 

tradicional: os professores expõem os conteúdos em sala, utilizando as mídias mais comuns 

disponíveis (o quadro e giz), e os alunos assistem às aulas, copiando e, na medida do possível, 

dialogando com o professor sobre a explicação (LACHINI, 2001; LAUDARES e MIRANDA, 

2007). Lachini (2001, p. 150) faz a seguinte descrição sobre uma sala de aula: 

O que é uma sala de aula? Um espaço ocupado por uma turma de alunos, uns 

interessados e outros não; um espaço invadido pelos professores, uns mais 

envolvidos e criativos, outros mais tediosos e repetitivos, tendo todos um 

objetivo determinado: ensinar a matéria. Mas, se apurarmos o olhar, por trás 

desta aparente obviedade, existe uma dinâmica e complexa rede de relações 

entre os sujeitos e destes com o conteúdo. 

Barbosa (2004) em sua pesquisa entrevistou professores de Cálculo e fez várias 

perguntas sobre como eles percebiam as aulas. Ele conclui que “para os professores, dar aula 

é cumprir um ritual que a escola pratica ao longo de uma história” (p. 75). 

Reis (2009, p. 81) critica a prática de não levar em consideração o contexto 

profissional de cada curso, quando afirma que é comum, entre os professores de Cálculo, a 
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prática de “ministrar essa disciplina sempre da mesma forma (mesmos conteúdos, mesma 

metodologia, mesmos exemplos, mesmas aplicações, etc.), sem levar em consideração a 

natureza do curso”. Barufi (1999, p. 166) também destaca essa prática, quando cita que:  

no âmbito da Universidade, ainda parece ser consenso o fato de o Cálculo 

ser um curso básico, extremamente importante para a formação de muitos 

alunos ingressantes. Nesse ambiente, muitos cursos de Cálculo permanecem 

os mesmos, com a mesma abordagem que era realizada vinte, trinta ou 

quarenta anos atrás. 

De modo geral, segundo os autores citados, as aulas de Cálculo seguem um roteiro 

tradicional, com maior ênfase nos procedimentos em detrimento dos conceitos. Por isso, os 

alunos precisam resolver várias listas de exercícios com diversos tipos de limites, derivadas e 

integrais, muitas vezes, sem discutir os significados dos conceitos relacionados a esses 

tópicos. 

1.2. Dificuldades no ensino de Cálculo  

Em muitas universidades do país e do exterior, essa é uma das disciplinas cujos 

índices de reprovação, evasão e repetência são elevados (BARUFI, 1999; NASSER, 2007; 

REZENDE, 2003). Rezende (2003) afirma que o "fracasso no ensino de Cálculo" é um dos 

grandes desafios no ensino de Matemática no nível superior. Segundo este autor, as 

dificuldades começaram a partir do momento em que o Cálculo começou a ser ensinado. Ele 

apresenta dados que evidenciam os altos índices de não aprovação na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). Barufi (1999) também aponta, em sua tese de doutorado, os altos índices 

de reprovação nessa disciplina na Universidade de São Paulo (USP).  

Na Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG), os índices de reprovação em Cálculo 

giravam em torno de 47% nas turmas de Engenharia, no período em que Lachini (2001) fez 

sua pesquisa. 

Na UFOP, relatórios da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) apontam este 

problema e outros aspectos que devem ser considerados: 

O primeiro período letivo coincide com o momento em que os estudantes 

estão se adaptando à Universidade, à cidade, moradias estudantis, etc. Sendo 

assim, o desempenho acadêmico nas disciplinas neste contexto deve ser 

analisado à luz de diversos fatores que podem influenciar no sucesso ou no 

insucesso. [...] Das informações disponibilizadas merecem destaque os 

índices de reprovações, que variam conforme o curso e disciplinas. Há 

cursos em que as reprovações nas disciplinas do primeiro período quase não 

existem (Artes Cênicas e Turismo) e outros em que as reprovações são mais 
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elevadas, em especial nas disciplinas de Matemática dos cursos de 

Engenharia (PROGRAD-UFOP)
7
. 

No relatório citado (relativo aos semestres de 2005/2 e 2006/1), os índices de 

reprovação na UFOP nas disciplinas de Cálculo 1, nas turmas de Engenharia, variavam de 

40% a 50% e alcançaram 85% na turma de Engenharia de Minas, no segundo semestre de 

2005.  

Este não é um problema exclusivo do Brasil, ele se repete há muitos anos também no 

exterior. Rezende (2003) cita o Calculus’s Reform, movimento internacional organizado na 

década de 80, que procurou reformar o ensino de Cálculo, principalmente com a adoção  de 

tecnologias. Este quadro tem preocupado não apenas pela reprovação, mas também pela 

dificuldade em fazer com que os alunos aprendam adequadamente os conceitos e 

procedimentos do cálculo.  

Os estudos acerca da aprendizagem de Cálculo têm trazido vários olhares para 

subsidiar a discussão acerca dos problemas no processo de ensino-aprendizagem dessa 

disciplina.  

Frota (2006, p. 2) aponta que “a sala de aula de Cálculo tem sido afetada por fatores 

decorrentes, em parte, de um ensino universitário de massa: excessivo número de alunos, 

grande parte deles desmotivada, ou apresentando lacunas na formação matemática básica”. 

Os professores entrevistados no trabalho de Barbosa (2004, p. 73) também incluem os 

alunos entre os responsáveis pelo insucesso em Cálculo pela imaturidade, descompromisso e, 

principalmente, pela falta de pré-requisitos. Lachini (2001) em seu estudo, já ressaltava 

aspectos semelhantes. Segundo ele, as explicações para o insucesso  

vão desde o despreparo do aluno e a incompetência de professores até 

fatores institucionais, política implementada pelo governo e dependência do 

capital internacional. Sem perder de vista o contexto em que a escola está 

inserida, bem como os múltiplos fatores intervenientes na ação 

pedagógica, o pressuposto [...] é que, tanto o sucesso quanto o insucesso 

podem ser explicados também nas relações instituídas por professores e 

alunos em torno do trabalho com o conteúdo de Cálculo (p. 149, grifos 

do autor). 

Em sua pesquisa, o autor sugeria dois aspectos como principais: a falta de dedicação 

dos alunos (“[...] 48% dos alunos [pesquisados][...] não dedicam ao estudo de Cálculo I o 

mínimo de tempo necessário [menos de 3 horas semanais] para a incorporação deste capital”) 

                                                 

7
 Disponível em: < http://www.prograd.ufop.br/Downloads/Formulario/RelatorioProgramaMelhoria-2005-2-a-

2006-2.pdf>. Acessado em 15 de Janeiro de 2009. 

http://www.prograd.ufop.br/Downloads/Formulario/RelatorioProgramaMelhoria-2005-2-a-2006-2.pdf
http://www.prograd.ufop.br/Downloads/Formulario/RelatorioProgramaMelhoria-2005-2-a-2006-2.pdf


26 

 

 

(LACHINI, 2001, p. 162); e o outro é que “44% dos alunos entrevistados responderam ter 

tido no máximo duas dúvidas ao estudar Cálculo depois de 2 meses de aula” (p. 170). 

Para Rezende (2003), grande parte das dificuldades de aprendizagem no ensino de 

Cálculo tem natureza epistemológica. Em sua tese de doutorado, o autor identificou cinco 

macroespaços de dificuldade de natureza epistemológica na disciplina de Cálculo. Segundo 

ele, esses macroespaços emergem das cinco dualidades fundamentais do Cálculo e seu ensino: 

discreto/contínuo; variabilidade/permanência; finito/infinito; local/global; 

sistematização/construção. Dessa forma  

“a ausência das ideias e problemas essenciais do Cálculo no ensino básico de 

matemática, além de ser um contrassenso do ponto de vista da evolução 

histórica do conhecimento matemático, é, sem dúvida, a principal fonte dos 

obstáculos epistemológicos que surgem no ensino superior de Cálculo 

(REZENDE, 2003, p. 331).  

Nasser (2007) destaca o que considera  as principais dificuldades enfrentadas pelos 

alunos de Cálculo:  

 Falta de conhecimentos prévios. 

 Dificuldades relacionadas ao raciocínio lógico: 

A natureza da matemática do ensino superior exige dos alunos a capacidade de utilizar 

argumentos lógicos para provar afirmativas. Para ela, essas dificuldades são 

provenientes de uma falta de experiências prévias.  

Ela acrescenta que  

O tipo de trabalho desenvolvido nas salas de aula e a orientação dos livros 

didáticos não propiciam em geral o desenvolvimento, nos alunos de nível 

fundamental e médio, da capacidade de expressar e comunicar ideias ou 

justificar procedimentos e estratégias usadas na resolução de tarefas. 

Consequentemente, eles não se familiarizam com o raciocínio lógico-

dedutivo e, em particular, com as demonstrações (NASSER, 2007, p. 3). 

 Dificuldades no traçado de gráficos e sua análise:  

Observamos que o traçado de gráficos constituía um obstáculo para o 

progresso desses alunos na aprendizagem de cálculo. De acordo com os 

pesquisadores [...], esse obstáculo é de natureza didática, consequência da 

ausência de um trabalho prévio com o traçado e a análise de gráficos no 

ensino médio, gerando uma insegurança nos primeiros períodos do curso 

superior. Também observamos que os alunos não procuravam raciocinar 

sobre gráficos básicos do mesmo tipo. Por exemplo, se a função é do 1º grau, 

seu gráfico deve ser uma reta e se a variável aparece elevada ao quadrado, o 

gráfico deve ser uma parábola (NASSER, 2007, p. 7). 

A reprovação ajudou a chamar a atenção dos pesquisadores para as dificuldades dos 

alunos. Sendo assim, antes da criação de qualquer proposta de intervenção para o Cálculo, 
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faz-se necessário ao professor refletir sobre os estudos a respeito do processo de ensino-

aprendizagem.   

É possível destacar que, dentre as razões apontadas para o problema,  dois pontos: a 

deficiência de conhecimentos/habilidades básicas dos alunos e a forma como o professor 

conduz o processo de ensino-aprendizagem. O quadro apresentado até aqui mostra que a 

questão é complexa. Contudo, nosso intuito não é simplesmente resolver o problema da 

reprovação, entendemos, sim, que é preciso construir um tipo de conhecimento de Cálculo 

que contemple tanto os aspectos procedimentais, quanto os conceituais.  

1.3. Possibilidades para superar o problema  

O número de pesquisas desenvolvidas que investigaram aspectos do ensino-

aprendizagem de Cálculo é extenso. Os trabalhos sugerem variadas formas de abordar o 

conteúdo. A seguir, apresentamos alguns pesquisadores e seus resultados, ainda que estes 

representem apenas uma parcela de tudo que já foi produzido.  

Lachini (2001; p. 151) desenvolveu um estudo de caso utilizando, dentre outros 

instrumentos, a análise de alguns documentos, procurando “apreender, analisar e entender os 

processos invariantes que estão presentes nas relações que se estabelecem na sala de aula, 

entre a percepção que o professor e o aluno têm a respeito do conhecimento, em geral, e do 

Cálculo, em particular, e as suas práticas no cotidiano da escola”. O autor se baseou em um 

modelo construído por Bourdieu, ao considerar a sala de aula como um espaço social 

resultante da conjunção de várias formas de capital. Em suas considerações, Lachini (2001) 

defende o uso de tecnologias – livro, máquina de calcular, computador – como necessidade 

que pode contribuir de forma decisiva no estudo de Cálculo. Ele sinaliza, ainda, modificações 

para o curso de Cálculo que julga pequenas, mas significativas como  

passar do dar e do assistir aula para o fazer aula; passar da presença-

assinatura para a presença ativa em sala de aula; passar da avaliação através 

de provas para a avaliação através do trabalho efetivamente realizado ao 

longo do ano letivo; passar de um processo de memorização para um 

processo de incorporação. (LACHINI, 2001, p. 188). 

Frota (2002a) realizou um trabalho de doutorado no qual investigou aspectos 

relacionados aos estilos de aprendizagem dos alunos. A autora destaca a necessidade de o 

professor criar espaços para o aluno desenvolver seu estilo de aprendizagem (FROTA, 2002b) 

e ressalta a importância de propostas que promovam a autonomia e o autocontrole. Motivada 

pelas pesquisas que desenvolveu em sala de aula da educação superior, elaborou um conjunto 
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de ações pedagógicas que, segundo ela, constitui  uma proposta de ensino de Cálculo. 

Integram a proposta as seguintes atividades:  

1) estudos dirigidos que objetivam a revisão de tópicos importantes 

estudados anteriormente;  

2) atividades investigativas propostas como introdução a novos conteúdos, 

na forma de situações-problema;  

3) atividades investigativas que remetem o aluno à leitura e discussão do 

texto matemático, acerca de um tópico ainda não introduzido na sala de aula;  

4) elaboração do resumo personalizado, instrumento de consulta,  

confeccionado individualmente pelo aluno com o objetivo que aprenda a 

fazer sínteses e selecionar pontos principais de tópicos de Cálculo e que 

integra as avaliações individuais, feitas em sala e sem uso da calculadora.  

Além dessas atividades os alunos podem participar de uma oficina de 

estudos desenvolvida fora do horário de aula, que funciona semanalmente, 

como um espaço onde os estudantes se agrupam em função de objetivos 

variados, como a leitura do texto didático, a confecção de resumos, a 

resolução de uma lista de exercícios, contando com a assistência do 

professor, que desempenha um papel apenas de sugerir uma leitura ou 

colocar uma nova questão, orientando o trabalho dos grupos. (FROTA, 

2002b, p. 8). 

O professor, ao abrir espaço em sua aula para auxiliar os alunos no processo de 

resolução dos exercícios, seguindo a sugestão de Frota (2002b), contribuirá para que os alunos 

possam aprender como elaborar/organizar os passos da resolução. Lembrando que, segundo 

Lachini (2001), os alunos se dedicam pouco ao estudo extraclasse e, além disso, não têm 

acesso ao raciocínio usado pelo professor para elaborar as resoluções de exercícios que este 

traz para a aula. Portanto, a criação de momentos para trabalhos em grupos e discussões pode 

fazer com que os alunos aprendam a discutir e organizar melhor uma resolução. Conforme 

apresentamos, esses momentos são pouco explorados nas aulas de Cálculo, uma vez que 

prevalece  o recurso da exposição e muitos alunos se comportam de forma passiva, apenas 

observando e pouco dialogando com o professor. 

Barufi (1999) realizou sua pesquisa sobre a construção de significados no curso de 

Cálculo com o enfoque do livro didático e concluiu que há livros bons, mas é necessário o 

professor escolher aquele que melhor atenda à construção/negociação dos significados e 

conceitos do Cálculo. Nesse sentido, ressalta a centralidade do papel do professor, uma vez 

que é ele quem escolhe o livro, auxilia o aluno na elaboração do processo de resolução e têm a 

tarefa de “negociar, dirigir e propiciar a escolha dos caminhos mais consistentes e eficientes” 

(BARUFI,1999, p. 155). 
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Os trabalhos de Lachini (2001), Barufi (1999) e Frota (2002a; 2002b) ressaltam o 

papel do professor no ensino de Cálculo como responsável pelas escolhas (materiais, 

dinâmica da aula, atividades, etc.) que podem contribuir para a aprendizagem. 

Rezende (2003) investigou o ensino de Cálculo pelo olhar das dificuldades 

epistemológicas dos alunos. Ele realizou dois mapeamentos: das dificuldades de natureza 

epistemológica do ensino de Cálculo, a partir de uma revisão bibliográfica e sua experiência 

didática; e da compreensão dos obstáculos epistemológicos e das ideias básicas e 

procedimentos do Cálculo. Do entrelaçamento de aspectos históricos e pedagógicos “e tendo 

como pano de fundo as dualidades essenciais e os mapas conceituais do Cálculo, foram 

consolidados e consubstanciados os macroespaços de dificuldades de aprendizagem de 

natureza epistemológica do ensino de Cálculo” (p. 401). Segundo ele, seu mapeamento sugere 

que há, “em essência, um único lugar-matriz das dificuldades de aprendizagem de natureza 

epistemológica do ensino de Cálculo: o da omissão/evitação das ideias básicas e dos 

problemas construtores do Cálculo no ensino de Matemática em sentido amplo” (p. 402; 

grifo do autor). 

Como conclusão, Rezende (2003) estabelece que a principal fonte de obstáculos 

epistemológicos dos alunos é a ausência no ensino básico de algumas ideias fundamentais e 

problemas do Cálculo. E completa que, no momento do estudo na universidade, há falta de 

certas ideias e problemas da construção do Cálculo.  

As significações e interpretações das noções de derivada e de integral 

definida - e de seus resultados - no contexto da mecânica são um exemplo 

dessa ausência. Em verdade, este esvaziamento semântico da disciplina de 

Cálculo é, ao mesmo tempo, causa e efeito da crise de identidade pela qual 

passa o ensino superior de Cálculo (p. 403). 
 

Há uma linha de trabalhos que sugere o recurso a História da Matemática para motivar 

e, principalmente, problematizar os contextos de atividades do Cálculo (por exemplo, 

BROLEZZI, 2004; LOIS e MILEVICICH, 2008; BRITO e CARDOSO, 1997).  

Outra corrente propõe o desenvolvimento de projetos nos quais os alunos são 

auxiliados por tecnologias computacionais. 

 Figueiredo e Santos (1997) e Araújo (2002) são exemplos de estudos nos quais o 

computador é utilizado, porém, com focos diferentes. Figueiredo e Santos (1997) trabalharam 

com o desenvolvimento de projetos nos quais os alunos eram auxiliados pelo software 

Mathematica, e tinham temas relacionados com aplicações do Cálculo. Já Araújo (2002) 

desenvolveu sua tese de doutorado focalizando as discussões entre os alunos nas aulas de 
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Cálculo, ao trabalhar com projetos de modelagem também auxiliados pelo computador (neste 

caso, o software era o Maple). Segundo ela, novas possibilidades de investigação foram 

proporcionadas pela interação entre os seres humanos e a informática. 

Barbosa (2009) enfocou um tema específico do Cálculo na sua investigação: a Regra 

da Cadeia. Ela investigou o modo como os alunos pesquisados produziam conhecimento 

sobre a função composta utilizando uma abordagem gráfica. Ela realizou sua pesquisa com 

alguns alunos do curso de Matemática da Universidade Estadual Paulista (Unesp -  Rio Claro 

- SP). Os dados foram coletados a partir de oito atividades que seriam resolvidas com o 

auxílio do software gráfico Winplot, seguindo a metodologia de experimentos de ensino. 

Apesar de as atividades terem foco no visual, segundo a autora, os alunos sentiam necessidade 

de relacionar o visual com o procedimento algébrico (expressões). Com base na noção de 

seres-humanos-com-mídias (BORBA e VILLARREAL, 2005), a construção do conhecimento 

matemático adveio nas discussões entre os alunos e, principalmente, durante o processo de 

interpretação por meio oral e escrito, e no trabalho com o computador. Para a autora, há um 

coletivo que pensa junto com o aluno, não é um processo estritamente individual. São 

exemplificados episódios nos quais os alunos interagiam com as mídias (o computador e o 

papel, por exemplo) para se chegar aos resultados. Ela conclui, dizendo que 

Foi possível observar, nos episódios elaborados, que a produção do 

conhecimento dos alunos envolvidos, acerca desse conhecimento, ocorreu 

por meio de elaborações das conjecturas, formuladas durante o processo de 

visualização potencializado pelas TIC. Tais conjecturas foram confirmadas 

ou refutadas, levando-se em conta o entrelaçamento das representações 

múltiplas, que permearam todas as atividades, e por um coletivo pensante 

seres-humanos-com-mídias, no qual o ser humano transforma e é 

transformado pelas mídias em um processo interativo. (BARBOSA, 2009; p. 

173). 
 

Esta proposta de Barbosa (2009) contempla as ideias de Nasser (2007), quando afirma 

que os alunos apresentam dificuldades com o traçado e análise de gráficos. Nesse sentido, 

propostas que contemplem atividades que utilizem a abordagem gráfica, dando a esta o 

mesmo peso na interpretação dos fenômenos quanto à algébrica, devem estar presentes na 

aula de Cálculo. Barbosa (2009) ainda destaca a importância de se trabalhar com múltiplas 

representações e desenvolver no aluno a capacidade de transitar entre elas, apesar de haver 

uma preferência dos alunos pela representação algébrica. 

A abordagem da pesquisa de Barbosa (2009) e o levantamento de Rezende (2003) 

apontam um problema grave não só relacionado ao ensino de Cálculo em particular, mas de 
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toda a Matemática do ensino básico, que é a superficialidade com que alguns assuntos são 

estudados. Como vimos, os professores de Cálculo reclamam que os alunos entram na 

universidade tanto com falta de conteúdos básicos (conhecimentos prévios) quanto de 

habilidades básicas (leitura, interpretação e escrita). Reconhecemos que é preciso considerar 

esses fatores no planejamento da disciplina de Cálculo, uma vez que uma melhora na 

educação básica demandará certo tempo e,.sem resolver essas questões, os problemas 

dificilmente serão sanados apenas no âmbito da disciplina. 

 Os pesquisadores acenam com algumas possibilidades de contribuição para um ensino 

de Cálculo que alcance os objetivos esperados. Podemos destacar, baseados em nossa revisão 

bibliográfica, a modelagem matemática, o uso da história e a informática como algumas 

dessas perspectivas/possibilidades de abordagem do Cálculo. Alertam, também, para a rotina 

das aulas e a relação professor-aluno como pontos que precisam ser revistos para a efetivação 

das propostas. 

Como nosso objetivo é a criação de uma proposta que altera o ambiente da sala de 

aula, faz-se necessário a construção de uma nova dinâmica. É preciso passar de uma 

organização em que o professor é o centro, para uma em que os alunos interagem com os 

outros alunos, o professor e as mídias para que o conhecimento possa ser construído. Sendo 

assim, a busca por uma melhora no ensino de Cálculo passa também pela mudança nas 

relações entre professor, aluno e conteúdo. 

Nesse sentido, dentre as alternativas sugeridas pela literatura e inspirados por nossa 

experiência docente, escolhemos o uso de softwares educacionais para estruturar um ambiente 

de aprendizagem no qual a construção dos conceitos de limite, derivada e integral fosse 

potencializada. No capítulo a seguir, apresentamos uma síntese das leituras que nos 

conduziram à elaboração da proposta de ensino. 
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CAPÍTULO 2  

O COMPUTADOR E O ENSINO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E 

INTEGRAL 

 

 
O cerne desta dissertação é a investigação acerca do processo de ensino-

aprendizagem do Cálculo e a possibilidade de uso da tecnologia. No capítulo anterior, 

apresentamos algumas questões apontadas por pesquisadores, por meio de pesquisas 

realizadas e/ou a partir de suas experiências, sobre problemas e dificuldades do trabalho com 

esta disciplina.  

Neste capítulo, vamos discorrer sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC), destacadamente o computador, como uma alternativa que traz elementos que podem 

contribuir na aprendizagem do Cálculo. Vamos apresentar pontos importantes do estudo que 

fizemos da literatura para esclarecer como entendemos a aprendizagem. Esse levantamento 

ajudará a entender nossas opções teóricas para a elaboração das atividades e a escolha do 

software GeoGebra.  

Nas seções seguintes, trazemos a problemática sobre a forma como a tecnologia afeta 

o cotidiano das pessoas e o que se tem dito e pesquisado sobre o potencial pedagógico do 

computador. Apresentamos uma breve revisão sobre como o uso do computador afeta o 

ensino de Matemática (em particular o ensino de Cálculo), e como a visualização e o 

construto seres-humanos-com-mídias vão se enquadrar nesta pesquisa para dar apoio teórico 

ao estudo. 

2.1. As Tecnologias da Informação e Comunicação e o Computador  

A sociedade em sua constante evolução é marcada por inovações tecnológicas como o 

fogo, a roda, a escrita, a imprensa, as máquinas movidas a vapor, o telefone, a televisão, 

dentre tantas outras que interferem significativamente no meio cultural. Um dos marcos do 

último século foi o desenvolvimento acelerado da tecnologia eletrônica, principalmente, o 

computador e a internet (CARNEIRO, 2002) que passou a ser utilizada nos diversos setores 

da sociedade como supermercados, bancos, cinemas, escolas, etc. 

O acesso às mídias eletrônicas e à internet tem crescido rapidamente, sinalizando uma 

tendência de tornar a sociedade cada vez mais dependente do computador. Segundo dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre a Pesquisa Nacional por Amostras 
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de Domicílio (PNAD) de 2004, “a proporção de domicílios com computador alcançou 16,6%, 

e a daqueles ligados à internet, 12,4%” 
8
. Já na PNAD/2008 os dados mostravam que “[...] 

17,95 milhões de domicílios brasileiros (31,2%) possuíam microcomputador, sendo 13,7 

milhões (23,8%) com acesso à Internet”
9
. 

Para Moran (2006, p. 12): “uma das áreas prioritárias de investimento é a implantação 

de tecnologias telemáticas de alta velocidade, para conectar alunos, professores e a 

administração. O objetivo é ter cada classe conectada à internet e cada aluno com um 

notebook”. A disseminação da informática e a crescente aplicação de seus recursos na 

sociedade chegaram à escola, abrindo caminho para a possibilidade de seu uso também 

durante as aulas. 

O uso didático das TIC (em especial o computador e a calculadora) no ensino vem 

sendo discutido por diversos educadores, e se tornou uma forte tendência dentro da Educação 

Matemática, principalmente, na década de 90 (BORBA, 1996; BORBA e PENTEADO, 2001, 

2002; COSCARELLI, 1998; MORAN, 2006; OLIVEIRA e VALLADARES, 1999; PONTE e 

RIBEIRO, 2000; VALENTE, 1993). Os anais dos congressos de Educação Matemática, os 

periódicos e as revistas da área
10

 têm apresentado um grande número de comunicações de 

pesquisas e estudos sobre a utilização de computadores no ensino de Matemática.  

No início da década de 90, Canavarro (1993, apud PONTE e RIBEIRO, 2000, p. 3), 

apoiando-se em um estudo de caso, já destacava três perspectivas diferentes por parte dos 

professores para a utilização do computador no ensino da Matemática:  

como elemento de animação, com capacidade para melhorar o ambiente 

geral da aula; como elemento facilitador, permitindo realizar determinadas 

tarefas tradicionalmente realizadas à mão; como elemento de possibilidade, 

permitindo equacionar a realização de actividades que seriam difíceis de 

efectuar de outro modo. 

Nessa mesma linha, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998, p. 

43) sugerem que  

o uso dessas tecnologias traz significativas contribuições para se repensar o 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática à medida que: relativiza a 

                                                 

8
 Disponível em: 

 <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=487&id_pagina=1>. 

Acessado em 20/11/2009. 
9
 Disponível em: 

 <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1455&id_pagina=1>. 

Acessado em 20/11/2009. 
10

 Revista Zetetiké, Revista do Professor de Matemática, Revista da Sociedade Brasileira de Educação 

Matemática, Boletim de Educação Matemática – BOLEMA, dentre outros. 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=487&id_pagina=1
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1455&id_pagina=1
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importância do cálculo mecânico e da simples manipulação simbólica, uma 

vez que por meio de instrumentos esses cálculos podem ser realizados de 

modo mais rápido e eficiente; evidencia para os alunos a importância do 

papel da linguagem gráfica e de novas formas de representação, permitindo 

novas estratégias de abordagem de variados problemas; possibilita o 

desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela realização de 

projetos e atividades de investigação e exploração como parte fundamental 

de sua aprendizagem; permite que os alunos construam uma visão mais 

completa da verdadeira natureza da atividade matemática e desenvolvam 

atitudes positivas frente ao seu estudo. 

Logo, o uso do computador pode ajudar a ressignificar a conceituação através da 

visualização geométrico-espacial de muitas noções, até então exploradas de forma algébrico-

analítica; inovar a manipulação através da criação de um novo padrão de exercícios e 

exemplos, até então realizados sob uma ótica extremamente repetitiva, e ampliar a aplicação 

através da possibilidade de se modelarem matematicamente novos problemas e situações, até 

então pouco explorados. 

De acordo com Moran (2006, p. 44) 

Cada vez mais poderoso em recursos, velocidade, programas e comunicação, 

o computador nos permite pesquisar, simular situações, testar conhecimentos 

específicos, descobrir novos conceitos, lugares, ideias. Produzir novos 

textos, avaliações, experiências. As possibilidades vão desde seguir algo 

pronto (tutorial), apoiar-se em algo semidesenhado para complementá-lo até 

criar algo diferente, sozinho ou com outros. 

Informados das potencialidades do computador, desde o início da década de 80, 

medidas governamentais brasileiras, estimuladas pela realização do I Seminário Nacional de 

Informática Educativa (em 1981), têm-se voltado para equipar as escolas com computadores 

(BORBA e PENTEADO, 2001). Um exemplo foi o programa EDUCOM, em 1984, 

patrocinado pela FINEP, SEI, CNPq e MEC, envolvendo as Universidades UFRJ, UFRGS, 

UFPE e UNICAMP. Este programa buscava avaliar experimentalmente os efeitos produzidos 

pelo uso do microcomputador no 2º grau em quatro centros-piloto (PEIXOTO, 1984). Outra 

iniciativa foi o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO) que, através da 

implantação de 200 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE), se propôs a capacitar cerca de 

25 mil professores para trabalhar com informática nas salas de aula. 

Hoje, a maioria das escolas particulares e muitas escolas da rede pública de ensino 

(especialmente as dos grandes centros urbanos) possuem uma sala com computadores. Este é 

o caminho que, geralmente, segue a implantação da informática nas escolas: instalação de 

uma sala com computadores, que passa a ser denominada de “laboratório de informática”, a 

coordenação deste é entregue a um especialista, que muitas vezes não transita na área 
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educacional e fica responsável por ministrar cursos de informática básica (desenvolvimento 

de atividades com editores de texto, planilha eletrônica, editor gráfico etc.). Essa iniciativa 

não resolve completamente o problema de capacitar o professor a utilizar o equipamento 

disponível como um eficiente recurso de ensino-aprendizagem. Então, durante muito tempo, o 

laboratório de informática ficou como um apêndice da escola, ao invés de auxiliar as 

atividades desenvolvidas em todas as disciplinas (OLIVEIRA e VALLADARES, 1999, p. 

23).  

Borba e Penteado (2001, p.55) afirmam que, em uma atividade com o computador, 

“por mais que o professor seja experiente é sempre possível que uma nova combinação de 

apertar de teclas e comandos leve a uma situação nova que, por vezes, requer um tempo mais 

longo para análise e compreensão”. Essas possibilidades provocam grandes inquietações nos 

professores, que muitas vezes temem a perda do controle.  

Outro aspecto a ser considerado é a utilização adequada da informática educativa. 

Segundo Coscarelli (1998, p. 45), é necessário preparar os docentes, pois “a obtenção de bons 

resultados usando as novas tecnologias depende do bom uso desse instrumento, que ainda é 

muito caro para ser mal utilizado”. Valente (1996 apud OLIVEIRA e VALLADARES, 1999, 

p. 25), nessa mesma linha, já alertava que “se a função do computador não for bem 

compreendida e ele for implementado na escola, como um virador de páginas de um livro 

eletrônico, ou um recurso para fixar conteúdo, corremos o risco de informatizar uma educação 

obsoleta, fossilizando-a definitivamente”.  

Quando pensamos na utilização do computador no ensino de Matemática, devemos 

pensar tanto no aspecto físico (incluindo o hardware - equipamento) quanto no software. 

Quanto a este último tem-se presenciado, ao longo dos últimos anos, um crescimento do 

número de programas para apoiar o ensino de vários conteúdos matemáticos nos campos da 

Aritmética, Álgebra e Geometria.  

Hoje, é possível encontrar aplicativos dos mais diversos tipos que atendem desde a 

educação infantil até o ensino superior. Inclusive, há programas também para auxiliar os 

portadores de necessidades especiais. Gravina  e Santarosa (1998, p. 13) esclarece que alguns 

deles não foram construídos com propósitos educativos
11

, por não oferecerem recursos para 

                                                 

11
 Gravina e Santarosa (1998, p. 13) citam como exemplos de ferramentas mais gerais, construídos sem 

propósitos educacionais “programas de cálculo simbólico (Mathematica, Maple, ...) ou planilhas eletrônicas 

(Excel, Lótus, ...) ou ainda linguagens de programação,” excetuando a linguagem LOGO. 
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ajudar na construção de conhecimento, embora sejam “potentes ferramentas para a realização 

de cálculos matemáticos como plotagem de gráficos ou implementação de algoritmos”.  

Dentre alguns dos indicados para os Ensinos Fundamental e Médio estão Cabri 

Géomètre II, Geometricks, Graphmatica, Winplot, Modellus, Sketchpad e GeoGebra. Outros 

possuem poderosas ferramentas para trabalhar com a Matemática de nível superior como 

Cálculo Diferencial e Integral e Equações Diferenciais (Mathematica, Derive, Maple), cálculo 

numérico (Scilab) e, ainda, alguns que auxiliam o tratamento de dados estatísticos, tanto 

quantitativos quanto qualitativos (Minitab, SPSS, R). Destacamos, também, que alguns 

softwares podem ser utilizados em diversos níveis, dependendo dos objetivos estabelecidos 

(por exemplo, o GeoGebra
12

) e há, ainda, aqueles que visam a apresentar exercícios ou propor 

problemas utilizando a interface visual e a interatividade do computador (conhecidos como 

Tutoriais). Neste último caso, o aluno realiza as operações em outra mídia e digita ou clica na 

opção, quando este for o caso, que corresponde à resposta correta. Na tabela 1 apresentamos 

um quadro comparativo de alguns dos softwares mais conhecidos no final da década de 90 e 

citados em Gravina e Santarosa (1998).  

 Sketchpad & Cabri Modellus Graphmatica 

Ferramenta 

para 

Construção geométrica com régua e 

compasso. 

Realizar experimentos 

conceituais usando 

modelos matemáticos. 

Plotar gráficos de equações, 

funções e derivadas. 

Interface 
Dinâmica e Interativa semelhante a uma 

tábua de régua e compasso. 
Várias Janelas 

Sistema de coordenadas 

cartesianas, polares e escalas 

logarítmicas. 

Recursos 
 Construir desenhos a partir de 

propriedades; Desenhos em movimento. 

 Múltiplas representações; 

 Dinamismo através de 

manipulação direta. 

 Múltiplas representações; 

 Coordenadas cartesianas, 

polares e escalas logarítmicas. 

Exemplos de 

aplicação 

 Otimização (Sketchpad); 

 Transformações isométricas no plano 

(Cabri); Modelo para exploração de 

Geom. Hiperbólica (Sketchpad). 

 Taxa de variação e 

inclinação da reta 

tangente. 

 Transformação em gráficos 

(aluno faz mudanças em 

parâmetros de funções) 

Tabela 1 – Quadro comparativo entre os softwares citados em Gravina e Santarosa (1998). 

Os softwares que apresentamos representam apenas uma pequena amostra do que 

podemos encontrar gratuitamente (freewares) para download, ou em versões demonstrativo 

(shareware), divulgados em sites da internet, como, por exemplo, o Só Matemática
13

. 

Segundo Valente (1996, apud OLIVEIRA e VALLADARES, 1999), é importante que 

o software facilite a atuação docente, favorecendo a interação do aluno com o computador, 

pois esse fato permite que o professor acompanhe o pensamento e a ação do aluno.  

                                                 

12
 www.geogebra.org 

13
 www.somatematica.com.br 
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 Há softwares que possuem versões exclusivamente para o sistema operacional 

Windows (os laboratórios de muitas instituições públicas, incluindo a UFOP, utilizam o 

sistema operacional Linux
14

), mas o preço de alguns deles dificulta que sejam instalados pelos 

professores em seus próprios computadores para testarem. Nesse sentido, procuramos um 

programa que fosse suficientemente poderoso para a manipulação necessária às questões de 

Cálculo, mas que fosse gratuito e de fácil manuseio. 

Um software que gostaríamos de destacar é o GeoGebra. É um programa de 

matemática dinâmica gratuito e multiplataforma (há versões tanto para Windows quanto para 

Linux). Ele combina álgebra, geometria, tabelas e gráficos, além de possuir ferramentas para o 

trabalho com estatística e Cálculo. 

A forma de dar entrada a comandos no GeoGebra é simples e sua interface é bastante 

intuitiva (Figura 1). Além disso, apesar de não ser tão poderoso na manipulação algébrica 

quanto outros programas como o Matlab, o Maple ou o Mathematica, possui formas mais 

simples de alterar zoom, mover pontos, ajustar as janelas, criar animações através do uso de 

seletores (Figura 2).  

 

Figura 1 – Tela inicial do GeoGebra 3.2.38.0 

Um recurso útil do GeoGebra, e que foi utilizado nas atividades propostas, é  a criação 

de botões seletores. No GeoGebra, seletores são botões dinâmicos associados a algum dado 

(número, comprimento ou ângulo, por exemplo) que pode ser arrastado, assim, a figura se 

modifica simultaneamente ao movimento no seletor. O seletor, portanto, funciona como uma 

                                                 

14
 O sistema operacional Windows é pago enquanto o Linux é livre e gratuito. 
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parametrização do objeto associado a ele, dessa forma, torna-se uma interessante ferramenta 

para manipular e animar construções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Exemplo de utilização do recurso seletor no GeoGebra. 

A figura 2 mostra um exemplo de utilização do seletor. Podemos criar um seletor 

“nomeado” de a (com um intervalo definido, por exemplo: a   [-5, 5]) e entrar com a reta de 

equação y = ax (comando:  y = a*x ). Assim, arrastando o ponto do seletor, faremos o valor de 

a variar dentro do intervalo definido e segundo incrementos que podem ser modificados (o 

padrão é de 0.1, ou seja, cada movimento no seletor a varia de um décimo), portanto a reta irá 

se inclinar de acordo com o valor dado. 

2.2. O computador no ensino de Cálculo: dos livros didáticos à sala de aula  

 A questão da integração do computador ao curso de Cálculo é uma indicação feita por 

alguns autores de livros didáticos (BARUFI, 1999).  

O livro de Edwards e Penney (1997) contém, ao longo do desenvolvimento dos 

conteúdos, vários gráficos gerados por computador e, em alguns momentos, telas com os 

comandos para serem utilizados em calculadoras gráficas e/ou computadores. Também nas 

seções de exercícios, há atividades que devem ser resolvidas com o auxílio das mídias 

eletrônicas. Cabe destacar, também, os projetos envolvendo aplicações do Cálculo e as seções 

contendo elementos da história do Cálculo (notas históricas e biográficas), ainda que estas 

contenham apenas relatos de fatos e apresentem as motivações e personagens que se 

seletor 
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envolveram no seu desenvolvimento e sistematização. Ou seja, não é o mesmo uso da história 

proposto por Brolezzi (2004) e Brito e Cardoso (1997), isto é, como elemento de 

problematização e criação de contextos.  

Stewart (2003) concebe seu livro integrando o uso de calculadoras gráficas e/ou 

computadores com softwares gráficos na resolução de muitos de seus exercícios (neste caso, a 

proporção de exercícios que sugerem o uso de mídias eletrônicas é bem maior que no livro de 

Edwards e Penney (1997); em muitos casos, mais que a metade das questões de uma seção). 

O autor usa os dois ícones  e  para identificar as atividades que devem ser resolvidas, 

respectivamente, com o auxílio de software/calculadora gráfica e um sistema algébrico 

computacional
15

 (o autor sugere Derive, Maple, Mathematica ou a calculadora gráfica TI-92).  

O foco do livro escrito por Hughes-Hallett et al (1999) são as aplicações (presente no 

próprio título: Cálculo e Aplicações). Estas perpassam por diversas áreas como economia, 

biologia, física, dentre outras, e os autores também sugerem a utilização de recursos gráficos 

computacionais. No seu texto, os autores se apossam de expressões próprias dos programas 

computacionais como, por exemplo, usar “zooming” em gráficos de funções. Os textos de 

Hughes-Hallett et al (1999) e o de Stewart (2003) propõem  trabalhar com a “regra de quatro” 

no desenvolvimento dos conteúdos. Segundo esta regra, sempre que possível, os tópicos 

devem ser apresentados sob as quatro formas: numérica, geométrica, analítica e verbal.  

Edwards e Penney (1997) citam apenas as perspectivas numérica, geométrica e analítica, mas 

faz coro com os outros autores quanto à necessidade de se reforçar a aprendizagem dos 

conceitos do Cálculo.  

Essas questões sobre fortalecer a compreensão dos conceitos e a aplicação da “Regra 

de três” que foi expandida para a “Regra de Quatro” são reflexos das discussões do 

“Movimento de Reforma do Cálculo” que ocorreu na década de 80 nos EUA (COUY e 

FROTA, 2007, p. 5).  

Figueiredo, Mello e Santos (2005) sugerem em seu livro três caminhos para trabalhar 

o Cálculo: aplicações, projetos e atividades computacionais.  Segundo as próprias autoras 

Em nossa vivência, a ferramenta computacional, utilizada para o 

desenvolvimento das atividades de laboratório e dos projetos, foi um agente 

modificador tanto concreto quanto subjetivo, interferindo no funcionamento 

da disciplina [Cálculo Diferencial e Integral], além de intervir na motivação 

e no envolvimento dos integrantes da equipe. A dinâmica da Oficina de 

Trabalho estabelecida para a apropriação da ferramenta computacional pela 

                                                 

15
 CAS é a sigla utilizada para designar Computer Algebra System. 
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equipe desencadeou questionamentos importantes: como melhorar o ensino e 

aprendizagem? Como provocar a reflexão por parte do aluno? 

(FIGUEIREDO, MELLO e SANTOS, 2005, p.6). 

Os quatro livros citados foram alguns dos utilizados na elaboração das atividades de 

laboratório propostas nesta pesquisa, pois sinalizam uma tendência de se utilizar a informática 

no ensino de Cálculo.  

Na UFOP, bem como em outras universidades, existem professores que conduzem 

suas aulas seguindo um livro específico, outros fazem as próprias notas de aula e também 

listas de exercícios, na maioria dos casos, uma coletânea das questões de livros. Também é 

comum professores indicarem questões dos livros da bibliografia sugerida no plano de ensino. 

Apesar disso, o livro de Stewart (2003) aparece em muitos dos planejamentos dos professores 

da UFOP. 

Os livros didáticos, normalmente, trazem as novas ideias das reformas educacionais. 

No entanto, os professores têm dificuldades em refletir sobre tais ideias e incorporar, em sua 

prática pedagógica, o planejamento e a realização de atividades sugeridas pelos livros. 

Em pesquisa que realizamos (ROCHA, 2005), professores de Mariana - MG que ainda 

não tinham tido experiências com a informática em suas salas de aula apresentaram 

concepções favoráveis ao uso da informática. Contudo, quando os equipamentos estão 

disponíveis, os professores tendem a permanecer em sua “zona de conforto onde quase tudo é 

conhecido, previsível e controlável” (BORBA e PENTEADO, 2001; p. 54, grifo dos autores). 

Professores do ensino superior costumam ter concepções ainda mais arraigadas, e é preciso 

muito mais que as sugestões de livros para uma possível mudança na prática educativa. 

Barufi (1999) analisa o uso do computador, destacando seu papel na construção do 

conhecimento. Ela afirma que 

[...] precisamos ter claro que o computador é extremamente útil em tarefas 

que podem ser transformadas em algoritmos, como também em outras que 

não podem. Em particular, no que diz respeito ao trabalho com o Cálculo, 

ele é uma ferramenta extremamente útil para propiciar a formulação de 

inúmeros questionamentos, reflexões e análises que fazem com que a sala de 

aula se torne visivelmente um ambiente onde relações podem ser 

estabelecidas, possibilitando articulações diversas e, portanto, a construção 

do conhecimento (BARUFI, 1999, p. 167). 

 Sobre a relação entre professores e alunos, Lois e Milevicich (2008, p. 3, tradução 

nossa) afirmam que 

Hoje, os professores e investigadores são confrontados com o desafio de ter 

de adotar novas estratégias e estilos de ensino, mais centrado no aluno como 
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o principal protagonista do processo de aprendizagem e, portanto, ter que 

modificar de algum modo sua forma tradicional de ensinar. No caso dos 

professores universitários, com a ajuda das novas tecnologias podem 

desempenhar um papel mais de orientador e guia da aprendizagem, 

auxiliando os estudantes em tarefas de raciocínio e pesquisa. Além disso, 

precisará desenvolver o papel de motivador e estimulador da aprendizagem, 

fazendo uso das mídias informáticas para melhorar o interesse dos alunos
16

. 

É fato que experiências têm sido realizadas buscando integrar o uso de softwares 

computacionais nas disciplinas da graduação. Nosso breve levantamento mostra que o 

Cálculo é uma das disciplinas que tem sido alvo de projetos e programas. Contudo, no âmbito 

da UFOP, houve poucas experiências nesse sentido.  

Na UFOP, a primeira experiência de que temos notícia foi realizada pela professora 

Dra. Marger da Conceição Ventura Viana. Em artigo publicado nos anais do 2º Colóquio de 

História e Tecnologia no ensino de Matemática, Viana (2004) afirma que as primeiras 

experiências realizadas por ela na UFOP tiveram início em 1997, a partir da leitura da 

literatura que apontava seu uso com sucesso. No entanto, os relatos envolvem as disciplinas 

de Cálculo II e III utilizando o software Mathematica. Ela realizou uma pesquisa cujos dados 

lhe permitiram concluir, baseada nos índices de aprovação na disciplina de uma turma que 

usou o software e de outra que não utilizou, que “trouxe bons resultados o software 

Mathematica no processo de ensino/aprendizagem da disciplina Cálculo II” (VIANA, 2004, p. 

135). Segundo a autora, alguns professores chegaram a utilizar o computador em Cálculo I e 

Equações Diferenciais, por influência de sua pesquisa, mas não temos relatos de continuidade 

dessas atividades em Cálculo I. Também sabemos que o professor Dr. Eduardo Sebastiani 

Ferreira realizou algumas experiências de trabalho com o computador no ensino de Cálculo. 

Porém, como se trataram de experiências isoladas, não se conseguiu a 

elaboração/implementação de um projeto de ensino com computadores planejado 

coletivamente. 

Acreditamos, porém, que as pesquisas sobre as novas formas de produzir 

conhecimentos integrando também a informática à oralidade e à escrita, como preconizam 

                                                 

16
 Hoy los profesores e investigadores se encuentran frente al desafío de tener que adoptar nuevas estrategias y 

estilos de enseñanza, más centrados en el alumno como principal protagonista del proceso de aprendizaje y, por 

consiguiente, de tener que modificar de algún modo su habitual forma de enseñar. En el caso del profesor 

universitario, con la ayuda de las nuevas tecnologías podrá ejercer un rol más de orientador y guía del 

aprendizaje, asistiendo a los alumnos en tareas de razonamiento y búsqueda. También, tendrá que desarrollar el 

rol de motivador y estimulador del aprendizaje, sirviéndose de los medios informáticos para mejorar el interés de 

sus alumnos. 
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Borba e Villarreal (2005), podem trazer elementos para contribuir nesse processo de ensinar e 

aprender o Cálculo.  

2.3. O conhecimento em ambientes informatizados 

As concepções sobre o processo de ensino-aprendizagem e a construção do 

conhecimento matemático, expressas na literatura revisada, são variadas. Contudo, tal 

perspectiva é crucial na produção de propostas de ensino bem como em sua análise.  A visão 

de o que é e como se dá a aprendizagem orienta (ainda que de maneira não explícita) a forma 

como as aulas são planejadas e conduzidas e, no caso das pesquisas, os diferentes olhares para 

os dados ali produzidos. 

A seguir, faremos um breve levantamento de algumas perspectivas sobre a 

aprendizagem. Para entender as contribuições que os estudos trazem, faz-se necessário 

conhecer os referenciais que norteiam os processos de ensino-aprendizagem investigados. 

Gravina e Santarosa (1998) destacam a importância das ferramentas que trazem em 

seus projetos recursos em consonância com a concepção de aprendizagem dentro de uma 

abordagem construtivista. Portanto, baseiam-se na ideia de que a aprendizagem depende de 

“percepções e ações do sujeito, constantemente mediadas por estruturas mentais já 

construídas ou que vão se construindo ao longo do processo, tomando-se aqui a teoria do 

desenvolvimento cognitivo de J. Piaget como base teórica” (p. 1). E, no contexto da 

Matemática, as ações que caracterizam o „fazer matemática‟ são, segundo as autoras: 

experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar e demonstrar. 

Para as autoras, o que se pretende destacar é o quanto o processo de aprendizagem se 

baseia na ação do sujeito: “inicialmente, as ações concretas sobre objetos concretos 

respondem pela constituição dos esquemas, e no último estágio, as ações abstratas (operações) 

sobre objetos abstratos respondem pela constituição dos conceitos” (GRAVINA e 

SANTAROSA, 1998, p. 4). 

Nessa perspectiva, baseada no construtivismo piagetiano, o conhecimento é construído 

através de um processo de assimilação e acomodação.  

Os desequilíbrios entre experiência e estruturas mentais é que fazem o 

sujeito avançar no seu desenvolvimento cognitivo e conhecimento, e Piaget 

procura mostrar o quanto este processo é natural. O novo objeto de 

conhecimento é assimilado pelo sujeito através das estruturas já constituídas, 

sendo o objeto percebido de certa maneira; o „novo‟ produz conflitos 

internos, que são superados pela acomodação das estruturas cognitivas, e o 

objeto passa a ser percebido de outra forma. Neste processo dialético é 
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construído o conhecimento (GRAVINA e SANTAROSA, 1998, p. 5, 

grifo nosso). 

Os ambientes informatizados construtivistas devem apresentar as três características 

seguintes:  

1. Meio Dinâmico:  

A instância física de um sistema de representação afeta substancialmente a 

construção de conceitos e teoremas. As novas tecnologias oferecem 

instâncias físicas em que a representação passa a ter caráter dinâmico, e isto 

tem reflexos nos processos cognitivos, particularmente no que diz respeito as 

concretizações mentais. Um mesmo objeto matemático passa a ter 

representação mutável, diferentemente da representação estática das 

instâncias físicas tipo "lápis e papel" ou "giz e quadro-negro". O dinamismo 

é obtido através de manipulação direta sobre as representações que se 

apresentam na tela do computador. Por exemplo: em geometria são os 

elementos de um desenho que são manipuláveis; no estudo de funções são 

objetos manipuláveis que descrevem relação de crescimento/decrescimento 

entre as variáveis (GRAVINA e SANTAROSA, 1998, p. 10). 

As autoras exemplificam: em um meio dinâmico, um triângulo com correspondente 

segmento de altura pode ser manipulado, mantendo-se um lado do triângulo fixo e fazendo-se 

o vértice oposto deslocar-se numa paralela a este lado. Dessa forma, obtém-se uma família de 

desenhos com triângulos e segmentos de alturas em diversas situações, o que favorece a 

concretização mental em harmonia com o conceito matemático de altura de um triângulo. 

2. Meio Interativo: Os objetos são representados na tela do computador e há a possibilidade 

de manipular esses objetos via sua representação (o ambiente reage às ações dos alunos). 

As múltiplas representações, destacam as autoras, têm grande potencial num ambiente 

informatizado. 

3. Meio para modelagem ou simulação: Ogborn (1997, apud GRAVINA e SANTAROSA, 

1998, p. 12) diz que “quando se constroem modelos começa-se a pensar 

matematicamente. A análise de um modelo matemático pode levar à compreensão de 

conceitos profundos[...]”. As autoras destacam que a característica dominante da 

modelagem é a “explicitação, manipulação e compreensão das relações entre as variáveis 

que controlam o fenômeno”.  

Segundo elas, conceitos mais avançados podem ser investigados a partir da realização 

de experimentos simulados. E, “neste caso, a complexidade analítica do modelo fica por conta 

do programa e os alunos exploram qualitativamente as relações matemáticas que se 

evidenciam no dinamismo da representação de caráter visual” (GRAVINA e SANTAROSA, 

1998, p. 12). 

Sobre a questão do pensamento e da aprendizagem, Moran (2006) define aprender 

como “[...] passar da incerteza a uma certeza provisória que dá lugar a novas descobertas e a 
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novas sínteses” (MORAN, 2006, p. 16). Ele completa, afirmando que “pensar é aprender a 

raciocinar, a organizar logicamente o discurso, submetendo-o a critérios, como a busca de 

razões convincentes, inferências fundamentadas, organização de explicações, descrições e 

argumentos coerentes” (MORAN, 2006, p. 16).  

Esta definição está de acordo com Nasser (2007) quando ela cita a dificuldade dos 

alunos com o raciocínio lógico-dedutivo. As demonstrações realizadas na Matemática passam 

por um encadeamento lógico de fatos que culminam numa demonstração. Ao demonstrar 

algum resultado, o professor argumenta com os alunos buscando convencê-los a partir de 

resultados prévios, imagens e definições.  

Contudo, a informação ao chegar ao aluno deve ser processada. Moran (2006) 

distingue algumas formas de processar essa informação, dependendo do nosso objetivo e 

universo cultural:  

 Processamento lógico-sequencial: é a forma mais comum, expressa através da linguagem 

(código) falada e escrita. O sentido vai sendo construído aos poucos em sequência 

espacial ou temporal, mas concatenada. 

 Processamento hipertextual: a partir de relatos de situações que vão se conectam e se 

ampliam, levando a novos significados “importantes, inesperados ou que terminam 

diluindo-se nas ramificações de significados secundários. Ele chama essa forma 

hipertextual de processamento como uma comunicação “linkada” por nós intertextuais. “A 

construção é lógica, coerente, sem seguir uma única trilha previsível, sequencial, mas que 

vai se ramificando em diversas trilhas possíveis” (Moran, 2006, p. 19). Aqui podemos ver 

uma conexão entre Moran (2006) e Lévy (1993)
17

.  

 Processamento de forma multimídica: segundo o autor, esse é o meio que utilizamos 

atualmente com mais frequência. Aqui vamos juntando pedaços de textos de diferentes 

linguagens simultaneamente superpostas. É uma visão ou leitura menos sequencial, com 

imensa quantidade de conexões, daí a leitura ser rápida, mas no conjunto e “cria 

significações provisórias, dando uma interpretação rápida para o todo, e que vai se 

completando com as próprias telas, através do fio condutor da narrativa subjetiva: dos 

                                                 

17
 Lévy (1993, p. 33) define hipertexto da seguinte forma: “Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós 

ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, seqüências 

sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos [...]. Navegar em um hipertexto 

significa portanto desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque cada 

nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. Funcionalmente, um hipertexto é um tipo de programa para a 

organização de conhecimentos ou dados, a aquisição de informações e a comunicação” (p. 33). 
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interesses de cada um, das suas formas de perceber, sentir e relacionar-se.” (MORAN, 

2006, p. 19). 

O autor entende que a construção do conhecimento, tendo em vista o processo 

multimídico, é mais „livre‟, “menos rígida, com conexões mais abertas, que passam pelo 

sensorial, pelo emocional e pela organização do racional; uma organização provisória, que se 

modifica com facilidade, que cria convergências e divergências instantâneas, que precisa de 

processamento múltiplo instantâneo e de resposta imediata” (MORAN, 1998, pp. 148-152, 

apud MORAN, 2006, p. 19). 

Para ele, a aprendizagem se dá a partir da vivência, experimentação, sentidos. O aluno 

aprende, quando relaciona, estabelece conexão entre o desorganizado e integra-o em um novo 

contexto onde este recebe significado e novo sentido (MORAN, 2006). Aprendemos quando 

“interagimos com os outros e o mundo e depois, quando interiorizamos, quando nos voltamos 

para dentro, fazendo nossa própria síntese, nosso reencontro do mundo exterior com a nossa 

reelaboração pessoal” (MORAN, 2006, p. 23). 

 A concepção de conhecimento adotada por Barufi (1999, p. 12) é a de que “conhecer 

algo é conhecer o seu significado”. A partir dessa premissa, ela explica como entende 

significado. Segundo ela, 

Quando falamos em significado de um dado conhecimento, estamos nos 

referindo a todas as relações que dizem respeito a esse conhecimento. Assim 

sendo, o significado não é algo material que se transfere de um indivíduo a 

outro. Constitui-se um feixe de relações, analógicas, metafóricas, que podem 

ser estabelecidas, envolvendo aquilo que se pretende conhecer, enredando-o 

ao que já é conhecido. Os significados podem emergir das experiências 

individual ou coletivamente vivenciadas, a partir da interação dos indivíduos 

com objetos ou com outros indivíduos. Em vez de afirmar estar “de posse de 

determinado conhecimento”, devemos procurar compreender seu 

significado, por meio das relações que são percebidas. Assim é que conhecer 

é conhecer o significado (BARUFI, 1999, p. 13, grifos do autor). 

Assim, ocorre a aprendizagem “quando o aprendiz conseguir estabelecer significados 

para o objeto de conhecimento - nó - em sua própria rede, articulando assim o novo aos 

diversos nós já existentes. É dessa maneira que os novos conhecimentos constituem 

enredamentos” (BARUFI, 1999, p. 14). 

“O significado de algum objeto, indivíduo, entidade, e assim por diante, é o 

conjunto de tudo o que se diz ou se pode dizer a respeito desse objeto, 

indivíduo, entidade. Nesse sentido, negociar significados é falar sobre, 

mostrar representações, de exibir metáforas extremamente úteis para a 

transferência de relações que existem entre o conhecido e o novo. Para 

negociar significados e estabelecer relações não basta, pois, apresentar uma 
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sucessão de definições e propriedades, formalmente corretas, coerentemente 

articuladas, inseridas no contexto; muito mais é preciso.” (BARUFI, 1999, p. 

153) 

Além disso, neste meio os alunos podem tratar a Matemática também como ferramenta 

para resolução de problemas. 

Os pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Informática outras Mídias e Educação 

Matemática (GPIMEM
18

) apontam a oralidade, a escrita e a informática (as tecnologias da 

inteligência, cf. LEVY, 1993) como aspectos centrais na produção do conhecimento. Eles se 

apoiaram em Lévy (1993) e Tikhomirov (1981) para desenvolver o constructo “seres-

humanos-com-mídia”. Segundo Borba e Penteado (2002, p. 244), o objetivo é 

enfatizar que, da mesma maneira que não se pode pensar essa produção [de 

conhecimentos] sem considerar a subjetividade, também não se pode pensá-

las sem mídias. O conhecimento é continuamente produzido por coletivos 

formados por atores humanos e não-humanos, ou seja, por seres-humanos-

com-mídias. Dessa forma, ao contarmos com a participação de uma mídia 

qualitativamente diferente, o pensamento é reorganizado (cf. 

TIKHOMIROV, 1981). Por exemplo, os computadores reorganizam o 

pensamento humano e não são simplesmente justapostos a um pensamento 

que é imune à mídia. 

De acordo com Lévy (1993, p. 135), “a inteligência ou a cognição resulta de redes 

complexas onde interage um grande número de atores humanos, biológicos e técnicos”. E, 

ainda, “O pensamento se dá em uma rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, 

instituições de ensino, línguas, sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, 

transformam e traduzem as representações” (LÉVY, 1993, p. 135). Na história da 

humanidade, as mídias transformaram a forma que o conhecimento era guardado e 

transmitido. Por exemplo, com o advento da imprensa, “a memória separa-se do sujeito ou da 

comunidade tomada como um todo. O saber está lá, disponível, estocado, consultável, 

comparável. [...] A objetivação da memória separa o conhecimento da identidade pessoal ou 

coletiva (LÉVY, 1993, p. 95)”. Mas, com a informática, além do conhecimento poder ser 

organizado e guardado em maior quantidade, ele pode ser manipulado e consultado com uma 

velocidade ainda maior. 

Lévy (1993, p. 125), assim como Gravina e Santarosa (1998) e Borba e Penteado 

(2001), afirma que a simulação por computador (diferente da que podemos fazer com o 

recurso da memória ou mesmo auxiliados pelo papel e lápis) permite uma exploração de 

modelos de maior complexidade e em número maior. 

                                                 

18
 IGCE – Unesp – Rio Claro. Site: http://www.rc.unesp.br/igce/pgem/gpimem.html 
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 A tese principal defendida por Lévy (2003) é a de que não pode haver uma dicotomia 

entre humanos e técnica. A oralidade, a escrita e a informática são técnicas associadas à 

memória e ao conhecimento. 

Segundo Borba e Penteado (2001), com a utilização das mídias eletrônicas, para obter 

respostas diretas das construções e manipulações e a utilização de problemas abertos e 

investigações,  

“busca-se superar práticas antigas com a chegada desse novo ator 

informático. Tal prática está também em harmonia com uma visão de 

construção de conhecimento que privilegia o processo e não o produto-

resultado em sala de aula, e com uma postura epistemológica que entende o 

conhecimento como tendo sempre um componente que depende do sujeito” 

(p. 44). 

Assim como Lévy (1993), Tikhomirov (1981) defende que não deve haver uma 

dicotomia entre seres humanos e a técnica, propondo a ideia de um coletivo pensante de 

homens-coisas. Para ele, a ferramenta transforma a atividade humana e, com o uso do 

computador, emergem novas formas de atividade, modificando o processo de construção do 

conhecimento. Sua teoria da reorganização enfatiza que o computador altera a estrutura da 

atividade intelectual humana, reorganizando os processos de criação, busca e armazenamento 

de informações. Segundo ele,  

Vamos comparar o processo de regulação da atividade humana através de 

comandos verbais normais com o processo quando auxiliado por um 

computador. A semelhança aqui é óbvia, mas há uma diferença importante: 

as possibilidades de retorno imediato são muito maiores no segundo 

caso. Além disso, o computador pode avaliar e fornecer informações sobre 

resultados intermediários da atividade humana que não seria percebido por 

um observador de fora... Assim, no que diz respeito ao problema da 

regulação, podemos dizer que o computador não é apenas uma nova forma 

de mediação da atividade humana, mas a própria reorganização desta 

atividade é diferente daquele encontrado nas condições em que os meios 

descritos por Vygotsky são usados. (TIKHOMIROV, 1981, p. 272-273, 

tradução nossa)
19

 

Para Borba e Penteado (2001), baseados em Tikhomirov (1981), os computadores não 

são substitutos ou complementações para os humanos, mas sim partes do coletivo. Além 

                                                 

19
 “We shall compare the process of regulating human activity through normal verbal commands with the 

process when aided by a computer. The similarity here is obvious, but there is an important difference: 

possibilities for immediate feedback are much greater in the second case. In addition, the computer can appraise 

and provide information about intermediate results of human activity that would not be perceived by an outside 

observer ... Thus, with regard to the problem of regulation we can say that not only is the computer a new means 

of mediation of human activity but the very reorganization of this activity is different from that found under 

conditions in which the means described by Vygostsky are used”. 
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disso, os autores ressaltam que uma mídia não elimina outra, mas se complementam.  A 

escrita não acabou com a oralidade e, assim, a informática não vai eliminar a escrita, mas 

modificar a forma de armazenar e manipular informações. 

Apoiando-se nas visões de Lévy (1993) e Tikhomirov (1981), Borba e Penteado 

(2001) entendem que um coletivo composto de seres-humanos-com-mídias, ou seres-

humanos-com-tecnologias, é que produz o conhecimento. Nesse sentido, os seres-humanos 

não estariam isolados nessa produção, mas seriam atores informáticos (escrita, oralidade, 

calculadoras gráficas e computadores munidos de softwares gráficos) interagindo e 

modificando esse coletivo.  

2.4. A visualização e as múltiplas representações 

 Dois aspectos que permeiam o trabalho com o computador são a visualização e a 

possibilidade de trabalhar com múltiplas representações.  

 A importância das múltiplas representações na construção dos conceitos é ressaltada 

por Gravina e Santarosa (1998). Elas explicam que os objetos matemáticos podem ser 

representados em diferentes formas e, então, no processo de construção, é significativa uma 

exploração que faça o trânsito  entre os diferentes sistemas. As autoras apresentam o seguinte 

exemplo, 

a uma função pode-se associar uma representação gráfica que evidencia 

variações qualitativas, ou uma representação matricial numérica que 

evidencia variações quantitativas, ou ainda um fenômeno cujo 

comportamento é dado pela função. Ou, ainda, pode-se estudar família de 

funções sob o ponto de vista de operações algébricas e correspondentes 

movimentos geométricos nos gráficos associados (GRAVINA e 

SANTAROSA, 1998, p. 11).  

 Esses elementos ressaltados por Gravina e Santarosa (1998) podem ser explorados 

utilizando um software como o GeoGebra, tanto no estudo da geometria quanto no das 

funções. A análise de uma função, por exemplo, se torna muito rica quando podemos explorar 

a possibilidade de visualizar e manipular, ou mesmo construir várias curvas na mesma tela, 

usando texturas e cores diferentes para os traçados e o preenchimento de áreas. Associado a 

isso, pode-se visualizar na mesma tela as representações analíticas e as coordenadas de pontos 

especificamente definidos da função. 

Essa exploração usando o componente visual no ensino de Matemática é fundamental, 

tanto no processo de estruturação de um raciocínio quanto na verificação de um resultado. 
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Nas aulas, é interessante trazer esses elementos, pois, de acordo com Barufi (1999, p. 154), 

“as ilustrações sempre possibilitam melhor visibilidade e os argumentos geométricos 

normalmente são mais aceitos do que os argumentos puramente lógicos”. Esse potencial tem 

sido investigado pelos educadores. Entretanto, como há divergências entre autores quanto à 

definição do termo Visualização e variantes como Imagem Visual e Pensamento Visual, 

Borba e Villarreal (2005), Costa (2002), Guzmán (2002) e Presmeg (2006) apresentam 

estudos sobre as diferentes formas de entender esse termo.  

O trabalho de Presmeg (2006) faz um levantamento sobre diferentes perspectivas da 

visualização e suas aplicações nas pesquisas. De acordo com esta autora, “uma imagem visual 

é tida como uma construção mental que descreve a informação visual ou espacial e um 

visualizador é uma pessoa que prefere usar métodos visuais quando existe a opção”
20

 

(PRESMEG, 2006, p. 207, tradução nossa).  

 Guzmán (2002 p. 3) relata que a Matemática, seus conceitos e ideias são ricas em 

diferentes representações e relações visuais. Em seu artigo, busca analisar o papel da 

visualização no ensino de análise, mas apresenta elementos interessantes sobre o papel da 

visualização no ensino da Matemática como um todo. Segundo ele, 

Os especialistas em um campo particular possuem uma variedade de 

imagens visuais, de formas intuitivas para perceber e manipular os conceitos 

e métodos mais usuais no campo em que trabalham. Por meio destas, os 

especialistas são capazes de relacionar, de forma versátil as constelações de 

fatos e resultados da teoria que, frequentemente, são muito complexas para 

serem manipuladas de uma forma mais analítica e lógica. De uma forma 

direta, semelhante à forma com que reconhecemos um rosto familiar, eles 

são capazes de selecionar, por meio do que para outros parece ser uma 

confusão intrincada de fatos, as formas mais adequadas para atacar os 

problemas mais difíceis do sujeito
21

 (GUZMÁN, 2002, p. 3). 

Para este autor, a visualização aparece de maneira absolutamente natural no 

nascimento do pensamento matemático, descoberta de novas relações entre os objetos 

matemáticos e no processo de comunicação (GUZMÁN, 2002). Ele também afirma que a 

interpretação tem um peso importante na experiência de visualização.  

                                                 

20
 “a visual image is taken to be a mental construct depicting visual or spatial information, and a visualizer is a 

person who prefers to use visual methods when there is a choice” (p. 207). 
21

 “The experts in a particular field own a variety of visual images, of intuitive ways to perceive and manipulate 

the most usual concepts and methods in the subject on which they work. By means of them they are capable of 

relating, in a versatile manner the constellations of facts and results of the theory that are frequently too complex 

to be handled in a more analytic and logic manner. In a direct way, similar to the one in which we recognize a 

familiar face, they are able to select, through what to others seems to be an intricate mess of facts, the most 

appropriate ways of attacking the most difficult problems of the subject”. 
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Guzmán (2002) também apresenta alguns tipos de visualização e as dificuldades 

inerentes a elas. A primeira é a visualização Isomórfica, na qual os objetos têm uma 

correspondência exata com a representação que fazemos. Já na visualização Homeomórfica, 

“alguns dos elementos têm certas relações mútuas que imitam suficientemente bem as 

relações entre os objetos abstratos e assim eles podem nos fornecer suporte, por vezes, muito 

importantes, para orientar nossa imaginação na Matemática”
22

 (p. 6, tradução nossa). A 

visualização Analógica é aquela na qual podemos substituir os objetos trabalhados por outros 

que se relacionam entre si de forma parecida, mas tem  um comportamento conhecido. E, por 

fim, a visualização Diagramática, que, segundo Guzmán (2002, p. 8),  

neste tipo de visualização nossos objetos mentais e suas relações mútuas 

sobre os aspectos que são de interesse para nós são meramente representadas 

por diagramas que constituem um instrumento útil de ajuda para nossos 

processos de pensamento. Pode-se dizer que, em muitos casos, tais 

diagramas são semelhantes às regras mnemotécnicas.
23

 

Guzmán (2002, p. 11) ressalta que “a imagem é muitas vezes a matriz da qual surgem 

os conceitos e métodos (...). A visualização é, portanto, extremamente útil no contexto do 

processo inicial de matematização, bem como no ensino e aprendizagem da matemática”
24

.  

O autor ainda discute algumas críticas que são feitas em relação à visualização. Uma 

delas é que a visualização (usada incorretamente) pode levar a erros. Para Guzmán (2002), 

esse não é um argumento válido, pois até as técnicas mais formais são abertas a erros, falácias 

e raciocínios incompletos. Outra questão é que os alunos, mesmo após uma apresentação para 

justificar um fato usando apelo visual, acabam pedindo uma demonstração formal, ou seja, 

eles têm dificuldade em aceitar uma argumentação que não apresente o simbolismo e o rigor 

matemático. O argumento anterior também aparece na pesquisa realizada por Eisenberg e 

Dreyfus (1991, apud Borba e Villarreal, 2005). Para eles, os alunos relutam contra a 

visualização porque têm a crença de que a matemática não é visual, também não foram 

acostumados com análise visual e esta exige mais demandas cognitivas. Uma última crítica 

apontada por Guzmán (2002) é que a visualização é difícil, mas, para ele, o que traz 

                                                 

22
 “[In this kind of visualization that I am calling ”homeomorphic”] some of the elements have certain mutual 

relations that imitate sufficiently well the relationships between the abstract objects and so they can provide us 

with support, sometimes very important, to guide our imagination in the mathematical processes of conjecturing, 

searching, proving,...”. 
23

 “In this kind of visualization our mental objects and their mutual relationships concerning the aspects which 

are of interest for us are merely represented by diagrams that constitute a useful help in our thinking processes. 

One could say that in many cases such diagrams are similar to mnemotechnic rules”. 
24

 “the image is frequently the matrix from which concepts and methods arise (…). Visualization is therefore 

extraordinarily useful in the context of the initial process of mathematization as well as in that of the teaching 

and learning mathematics”. 
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dificuldades é a falta de uma preparação por meio da atividade de decodificação de imagens 

que muitos matemáticos não são capazes de transmitir.  

Por fim, ele apresenta exemplos da análise Matemática para discutir o papel da 

visualização. Ele esclarece que neles não é preciso usar instrumentos sofisticados. Logo, 

defende uma visualização que em grande parte pode ser feita com as mídias tradicionais 

(papel, lápis, giz, lousa, etc.) por meio da imaginação e capacidade de representar (Guzmán, 

2002, p. 15). Contudo, ele ressalta que “o estudante que é capaz de estabelecer um diálogo 

inteligente com a máquina, através de suas capacidades de representação, está em posição 

muito melhor para compreender todos os problemas que podem ser propostos
”25

 (GUZMÁN, 

2002, p. 15, tradução nossa)
.
 

 Para Lois e Milevicich (2008), é necessário que o ensino de Matemática retome o 

espírito geométrico. Eles exemplificam afirmando que os alunos não entendem o conceito de 

integral definida, pois não visualizam como esta área é construída como uma soma. O 

computador pode ser um aliado, pois, segundo eles,   

O uso do computador na aula, como recurso pedagógico facilitador do 

processo de ensino e aprendizagem, pode ser um meio para coordenar os 

diferentes registros de representação de um conceito, mas acreditamos que a 

maior contribuição das novas tecnologias para melhorar a 

aprendizagem centra-se na criação de mídias personalizadas que melhor se 

adaptem às exigências da proposta pedagógica
26

 (LOIS e MILEVICICH, 

2008, p. 6, tradução nossa). 

Borba e Villarreal (2005) trazem, baseados em pesquisas de mestrado e doutorado, 

diversos exemplos onde foram utilizados computadores com softwares gráficos e/ou 

calculadoras gráficas para o estudo do Cálculo. Numa atividade sobre parábolas, usando o 

software Graphmatica, por exemplo, diversas conjecturas puderam ser criadas sobre o 

comportamento da parábola e sua relação com os coeficientes e raízes da expressão algébrica. 

É possível trabalhar em sala com diferentes representações usando os recursos 

tradicionais, mas atividades como as de traçado de gráficos são prejudicadas, uma vez que 

nessas mídias (quadro/giz e papel/lápis) os objetos construídos são estáticos e em número 

limitado. Com a utilização de um software que faz as construções e permite modificá-las é 

                                                 

25
 “the student who is able to establish an intelligent dialogue with the machine through its representation 

capacities is in much better position to understand all the problems that might be proposed”. 
26

 El uso del ordenador en el aula, como recurso didáctico facilitador de los procesos de enseñanza aprendizaje, 

puede ser un medio para coordinar los distintos registros de representación de un concepto, si bien consideramos 

que la mayor contribución de las nuevas tecnologías a la mejora del aprendizaje se centra en la creación de 

medios personalizados que mejor se adapten a los requerimientos pedagógicos de la propuesta. 
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possível dar o sentido dinâmico, permitindo a experimentação e a transição entre as 

representações.  

No caso específico do Cálculo, Villarreal (1999) estudou o pensamento matemático 

dos estudantes dessa disciplina em ambientes computacionais. O computador teve papel 

destacado quando os estudantes o utilizaram para pensar com, de acordo com a perspectiva 

dos seres-humanos-com-mídias. Esta autora caracterizou duas abordagens (algébrica e visual) 

no processo de pensamento dos estudantes pesquisados. A abordagem algébrica se caracteriza 

por: 

 Preferência de resoluções analíticas quando resoluções gráficas também 

são possíveis; 

 Dificuldade para estabelecer interpretações gráficas das resoluções 

analíticas; 

 Quando uma resolução gráfica é pedida, há necessidade de uma 

passagem prévia pelo algébrico; 

 Facilidade para formular conjecturas e refutações ou gerar explicações a 

partir de fórmulas ou equações (VILLARREAL, 1999, p. 337). 
 

Já a abordagem visual se caracteriza, segundo a autora, por: 

 

 Emprego de informações gráficas para resolver uma questão 

matemática que também poderia ser abordada algebricamente; 

 Dificuldade para estabelecer interpretações algébricas das resoluções 

gráficas; 

 Quando resoluções gráficas são solicitadas, não há necessidade de uma 

passagem prévia pelo algébrico; 

 Facilidade para formular conjecturas e refutações ou dar explicações a 

partir de informações gráficas (VILLARREAL, 1999, p. 339). 

  

Para Villarreal (1999), o processo de visualização teve um papel fundamental, não 

subordinado à Álgebra. Apesar de trabalhos como o de Presmeg (2006) afirmarem que os 

“não visualizadores” apresentam melhor desempenho matemático, a pesquisa de Villarreal 

(1999) mostra que os aspectos visuais, algébricos e verbais são complementares no processo 

de aprendizagem da Matemática. 

2.5. Sintetizando: o que nos referencia teoricamente  

Como vimos nas seções anteriores, alguns elementos-chave que permeiam trabalhos 

de vários autores, quando tratam da construção de conhecimentos mediada pelas TIC, são: a 

visualização (tanto nas mídias tradicionais - lápis e papel - quanto nas eletrônicas - 

calculadoras e computadores), a experimentação (entendida neste trabalho como a 
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possibilidade de manipular construções no software), e a possibilidade de trabalhar com 

múltiplas representações (tabular, algébrica e gráfica).  

Na presente pesquisa, norteamos nosso trabalho a partir das contribuições teóricas dos 

seguintes autores: Moran, 2006; Borba e Villarreal, 2005; Borba e Penteado, 2001, 2002; 

Barufi, 1999; e Guzmán, 2002. Os demais autores e suas experiências com as TIC 

contribuíram ao trazer elementos para compreender o cenário e exemplos que nos ajudaram a 

refletir sobre as atividades elaboradas. 

No ambiente, o indivíduo recebe informações captadas pelos sentidos. Dada a 

multiplicidade de fontes e representações, as informações estão interconectadas por uma 

complexa teia com várias conexões e nós (hipertexto).  É o processo de receber, organizar, e 

(re)interpretar as informações que produz a compreensão de um fenômeno e contribui para a 

formulação do seu significado. O processo de aprendizagem pode ser visto como o 

estabelecimento de significado para o objeto de conhecimento, conforme Barufi (1999). 

“Uma vez que conhecer é conhecer o significado, a construção do 

conhecimento na sala de aula baseia-se na negociação de significados, num 

processo onde todas as pessoas envolvidas têm as mesmas possibilidades de 

emitir ideias críticas sobre as questões colocadas. Através do envolvimento 

gerado pela análise e discussão, o conhecimento é construído de forma 

significativa, com o estabelecimento de diferentes relações, incorporando-se 

ao que se poderia chamar de memória ou estrutura semântica do individuo, 

isto é, aquele conjunto de significados que já foram vivenciadas. Quando 

isso não ocorre, a nova informação utiliza códigos indecifráveis e fica 

armazenada, de maneira instrumental, na memória episódica. No primeiro 

caso, há incorporação na rede de significados; no segundo, não” (BARUFI, 

1999, p. 37).  

 Para Barufi (1999),  a construção de significados pelos alunos é viabilizada através da 

linguagem, “uma vez que relações de proximidade podem ser estabelecidas com maior 

facilidade através de um veículo tão presente e relevante no processo de comunicação entre as 

pessoas, e, em particular, no universo dos estudantes” (p. 45). Ela complementa, afirmando 

que a característica de visibilidade (uso de imagens pictóricas, esquemas, desenhos) é também 

um fator que facilita o processo de significação (BARUFI, 1999). 

Concordamos com a afirmação de Moran (2006) - quando pensamos organizamos 

logicamente o discurso construindo explicações coerentes. Portanto, ao explicar um fenômeno 

transparece o quanto o compreendemos.  

 Como Moran (2006, p. 24), entendemos que  

O conhecimento se dá fundamentalmente no processo de interação, de 

comunicação. A informação é o primeiro passo para conhecer. Conhecer é 
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relacionar, integrar, contextualizar, fazer nosso o que vem de fora. Conhecer 

é saber, é desvendar, é ir além da superfície, do previsível, da exterioridade. 

Conhecer é aprofundar os níveis de descoberta, é penetrar mais fundo nas 

coisas, na realidade, no interior. 

Na presente pesquisa, percebemos a aprendizagem como um processo que envolve a 

interação entre o indivíduo e o ambiente (outros indivíduos e os objetos). Além disso, quando 

pensamos na produção de conhecimento, vamos considerar o humano e o não humano como 

um coletivo, e é na relação entre esse coletivo que o conhecimento é produzido. Apoiamos-

nos, dessa forma, na noção dos seres-humanos-com-mídias apresentada em Borba e Villarreal 

(2005) e Borba e Penteado (2001, 2002), ou seja, na perspectiva de que o processo de 

produção de conhecimento surge na relação entre tecnologias e seres humanos. Assim, 

entendemos que o pensamento se dá “com” as mídias, existe uma unidade entre o homem e as 

tecnologias da inteligência (oralidade, escrita e informática, cf. LÉVY, 1993).  

Concebemos o ambiente informatizado (no caso, o laboratório onde foram realizadas 

as atividades) como um espaço em que a interação entre os diferentes atores acontecesse.  

No sentido de que o conhecimento emerge no diálogo, na comunicação,  nas 

explicações e nas explorações, o laboratório foi pensado em nossa pesquisa como um 

ambiente que possibilitasse a interação entre os alunos, professor/pesquisador e as mídias 

(papel, lápis, calculadoras, computador, etc.). Nas atividades propostas, procuramos 

acrescentar itens que trouxessem as explicações dos alunos para as questões investigadas. Ao  

aluno procuramos dar liberdade para participar, experimentar, testar, questionar, interagir, 

conjecturar, errar, simular, enfim, ter papel ativo no processo. 

  Acreditamos que o professor propõe os desafios e experimentações, mas nesse tipo de 

ambiente não há rigidez nos papéis, todos podem descobrir novas possibilidades. Os alunos 

também podiam propor novas questões a partir da manipulação e experimentação, cabendo ao 

professor aproveitar as conjecturas para uma discussão com o restante dos participantes. 

 Nesse sentido, a perspectiva dos seres-humanos-com-mídia apresentada por Borba e 

Villarreal (2005) integra nossa concepção de trabalho no laboratório. Pois, neste ambiente, 

entendemos que o conhecimento é produzido quando as diferentes mídias são utilizadas 

(BORBA e PENTEADO, 2001). As atividades no laboratório foram planejadas procurando 

uma coerência com essas perspectivas. 

Nesta pesquisa, estamos entendendo o ambiente informatizado como sendo o 

laboratório de informática, onde as diferentes mídias (cadernos, lápis, calculadoras e, 

principalmente, o computador com software de matemática dinâmica) e os seres humanos 
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(alunos, pesquisador, monitora) interagem como um coletivo pensante, modificando a 

Matemática produzida e a si mesmos.  

Os aspectos visuais são potencializados pela presença do software no coletivo. A 

visualização será explorada por entendermos que a imagem, como afirma Guzmán (2002, p. 

11, tradução nossa), “é uma influência estimulante para o surgimento de problemas 

interessantes em diferentes sentidos”
27

. Concordamos com este autor, entendendo a 

visualização não como uma visão instantânea das relações, “mas antes uma interpretação do 

que é apresentado à nossa contemplação que só podemos fazer quando tivermos aprendido a 

ler adequadamente o tipo de comunicação que nos oferece”
28

 (GUZMÁN, 2002, p. 4). Logo, 

há diferentes interpretações do sujeito sobre o que é visualizado ao manipular um objeto no 

computador, dependendo de seu arcabouço cultural, usado no processo de 

codificação/decodificação. 

 O software GeoGebra contribui nesse processo de visualização. Ele foi utilizado, 

dentre outros fatores, por agregar as características de manipulação, interatividade e 

simulação, além de permitir trabalhar com as diferentes representações (gráfica, analítica e 

tabular). Ele se apresentou como adequado para os propósitos de nossa investigação e, 

portanto, as atividades foram elaboradas buscando explorar seus recursos, além de permitir 

que os alunos pudessem fazer as experimentações e justificassem as interpretações a partir da 

visualização.  

Nas atividades construídas para o trabalho no laboratório, procuramos trazer situações 

em que as abordagens algébrica e visual (VILLARREAL, 1999) pudessem ser utilizadas. 

Contudo, elaboramos questões em que o computador pudesse ser utilizado para testar 

conjecturas e tomar decisões, a partir da análise e manipulação das representações. O software 

teve um papel importante como tecnologia que possibilitou a realização de explorações 

visuais dinâmicas, usadas para buscar uma compreensão ligada aos conceitos.  

Sintetizando, neste trabalho procuramos levar os alunos de uma turma de Cálculo ao 

laboratório, para explorar atividades num coletivo onde humanos e não humanos interagem. 

Essas atividades compõem uma proposta de ensino que articula a visualização e a 

experimentação num ambiente onde o coletivo pensante negocia significados, buscando 

                                                 

27
 “It is a stimulating influence for the rise of interesting problems in different ways”. 

28
 “(…) but rather an interpretation of what is presented to our contemplation that we can only do when we have 

learned to appropriately read the type of communication it offers us”.  
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compreender os conceitos de limites, derivadas e integrais. Os conceitos foram abordados a 

partir das múltiplas representações exploradas no GeoGebra. 
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CAPÍTULO 3 

A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

  

Este capítulo trata dos propósitos da pesquisa e nossas opções metodológicas para sua 

realização. Nas seções que seguem, apresentamos o processo de construção da questão de 

investigação bem como nossos objetivos, os participantes do estudo e os procedimentos de 

contato, coleta e análise dos dados. 

Realizamos um estudo exploratório de campo (FIORENTINI e LORENZATO, 

2006)
29

 cujo propósito foi investigar as contribuições que uma proposta de ensino, pautada na 

articulação entre a visualização e a experimentação proporcionada pelo ambiente 

informatizado, pode trazer para a compreensão dos conceitos de limite, derivada e integral em 

uma disciplina de Cálculo. Os elementos observados emergiram da manipulação do software 

pelos alunos e da interação entre o coletivo. Em termos práticos, foram formuladas e 

aplicadas atividades nas quais os alunos utilizaram o computador como ferramenta auxiliar na 

visualização e manipulação dos conceitos estudados no Cálculo.  

Apresentamos a seguir alguns elementos desse estudo. 

3.1. Retomando a questão de investigação e delimitando objetivos  

A definição de uma pergunta que traduzisse nossos objetivos nesta pesquisa foi um 

processo demorado e difícil. Várias versões foram elaboradas e talvez até a conclusão do 

trabalho ainda não estejamos satisfeitos. Contudo, esse processo de reelaboração possibilitou 

ricas reflexões. Nosso interesse nesta pesquisa, como em muitos trabalhos que examinamos, é 

trazer contribuições para o professor que leciona Cálculo e para os alunos que estudam essa 

disciplina. A literatura aponta e diversos professores confirmam as dificuldades no trabalho 

com esta disciplina.  

Em um primeiro momento, pensamos que seria adequado focalizar algum tópico 

específico e trabalhar com atividades extraclasse, como aconteceu em outros trabalhos. Este 

caminho possibilita uma aproximação entre pesquisador e alunos para investigar sua forma de 

pensar. Contudo, o estudo piloto suscitou o desejo de desenvolver essa proposta em uma 

turma que não tivesse tido contato com o computador durante as aulas de Cálculo. Nossa 

                                                 

29
 Segundo esses autores, o termo “pesquisa naturalista ou de campo” se refere aos estudos que são realizados 

diretamente no campo onde acontece o fenômeno estudado. 
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experiência poderia, assim, mostrar uma possibilidade de adequar o uso do laboratório de 

informática às aulas de Cálculo sem prejuízo no desenvolvimento do conteúdo, uma vez que, 

segundo Laudares e Miranda (2007, p. 76) “os docentes recusam a ida ao laboratório 

computacional, alegando que possuem um Plano de Ensino e uma carga horária para cumprir, 

e a ida ao laboratório seria um dificultador no cumprimento do programa”. 

 A partir desses questionamentos e reflexões chegamos à seguinte questão de 

investigação: 

Que contribuições uma proposta de ensino pautada na articulação entre a visualização e a 

experimentação proporcionada pelo ambiente informatizado pode trazer para a 

compreensão dos conceitos de limite, derivada e integral em uma disciplina de Cálculo? 

Para isso, nos propusemos as seguintes tarefas: 

1. Observar o comportamento e o desempenho dos alunos ao longo de uma sequência 

de atividades que envolvem o uso do software GeoGebra, na abordagem dos 

conceitos de limites, derivadas e integrais da disciplina Cálculo Diferencial e 

Integral da Universidade Federal de Ouro Preto. 

2. Analisar os registros produzidos pelos alunos ao longo da sequência de atividades, 

buscando possíveis implicações da visualização e experimentação proporcionadas 

pelo software na compreensão dos conceitos em estudo.  

3. Avaliar e discutir como esse processo de inserção de um ambiente informatizado 

pode ser implantado em uma turma de Cálculo. 

A partir dessas tarefas, esperávamos reunir informações suficientes acerca do processo 

que nos permitissem responder à questão norteadora. 

Além disso, a presente pesquisa tinha como objetivo prático apresentar, ao final do 

estudo, um pequeno livreto
30

 com a proposta de ensino descrita e comentada, de modo a 

permitir que outros professores de Cálculo possam aplicá-la em suas classes. 

3.2. O estudo piloto  

No segundo semestre do ano de 2008, buscando nos aproximar de nosso objeto de 

estudo - o ensino de Cálculo apoiado pelo computador - organizamos um estudo piloto que foi 

                                                 

30
 No momento, apenas o 1º esboço desse livreto está pronto. Pretendemos, a partir das sugestões da banca, 

melhorá-lo e finalizá-lo. 
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realizado numa turma de Engenharia Ambiental
31

. O professor responsável pela turma era o 

mesmo que participou da pesquisa.  

A princípio, assistimos a seis aulas
32

 na turma escolhida (com duração de 50 minutos 

cada em 2 dias), de modo a conhecer os alunos e familiarizá-los com os pesquisadores.  O 

professor da turma nos apresentou aos alunos e explicou que estaríamos desenvolvendo 

algumas atividades com a classe. Segundo ele, a presença do pesquisador não causou  

alteração no comportamento dos alunos.  

Foram cedidas 8 aulas (de 50 minutos cada; sendo dois dias com uma aula e dois dias 

com três aulas) para que pudéssemos levar os alunos ao laboratório e introduzir o conceito de 

Integral definida, a partir de atividades com o software GeoGebra. Essas atividades foram 

realizadas no Laboratório Geral do ICEB (o mesmo onde realizamos a coleta de dados para a 

pesquisa). A turma tinha 53 alunos matriculados, dos quais 40 participaram de pelo menos 

75% das atividades. 

Nesse estudo piloto, nosso olhar estava voltado principalmente para questões técnicas 

tais como quantidade de máquinas, situação dos computadores (condições de hardwares e 

softwares), comportamento dos alunos na sala, adequação das atividades, etc. 

As primeiras duas atividades foram realizadas com o intuito de familiarizar os alunos 

da disciplina com os comandos básicos do software GeoGebra. Aproveitamos esses 

momentos para revisar conceitos básicos do cálculo e introduzir as ferramentas necessárias 

para as outras duas atividades que tinham o objetivo de introduzir a definição de integral. O 

professor da turma participou apenas das duas primeiras atividades no laboratório, mas ajudou 

dando sugestões para aprimorar as atividades que seriam realizadas. No quadro abaixo, 

descrevemos os assuntos de cada encontro. 

 

 

 

 

                                                 

31
 Como acontece em muitas disciplinas, alunos de outros cursos também estavam presentes. 

32
 As aulas de Cálculo dessa turma estavam divididas em dois dias com três aulas/dia. Essa distribuição também 

aconteceu na turma onde foi feita a pesquisa. 
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Dias – Atividades – 

Duração 
Tópicos Objetivos 

20/10/2008 – 

Atividade 1 

1 aula de 50 min. 

 Introdução ao GeoGebra 

 Apresentar os comandos para 

desenhar/marcar pontos, retas, 

segmentos e funções. 

22/10/2008 – 

Atividade 2 

1 aula de 50 min. 

 Outras ferramentas do 

GeoGebra e rever o 

conceito de derivada para 

construir a reta tangente. 

 Aprender a criar e utilizar seletores, 

desenhar polígonos, utilizar os seletores 

para o deslocamento de funções. 

 Traçar retas tangentes usando a 

derivada. 

30/10/2008 – 

Atividade 3 

3 aulas de 50 min. 

 Seções cônicas 

 O processo inverso da 

diferenciação 

 Lugar geométrico: parábola 

 Introdução da integral a partir do 

procedimento inverso da diferenciação. 

03/11/2008 – 

Atividade 4 

3 aulas de 50 min. 

 Integral definida (áreas) 

 Identificar a integral como a área sob 

uma curva. 

 Cálculo da área por processo limite de 

construção de retângulos. 

Tabela 2 – Encontros distribuídos por assuntos. 

As atividades acerca da integral foram construídas baseadas na introdução deste 

assunto nos livros de Figueiredo, Mello e Santos (2005) e Hugues-Hallett et al (1999). 

Posteriormente, elas foram reorganizadas e utilizadas na coleta de dados da pesquisa. 

Em linhas gerais, o estudo piloto contribuiu para o desenvolvimento da pesquisa tanto 

para a abordagem, organização da infraestrutura, quanto para a reelaboração das atividades.  

O número de incursões no laboratório foi pequeno, mas pudemos observar que os 

alunos se mostravam mais motivados, criativos e buscavam explorar as construções além do 

que havia sido proposto. Em nossos registros (anotações no caderno de campo e, 

principalmente, as folhas de atividades que recolhemos), algumas características do GeoGebra 

destacam-se por contribuir na experimentação e manipulação. Um dos recursos que ajudou na 

compreensão de conceitos foi a ferramenta “seletor”. O uso dos seletores ajudou a visualizar 

e, assim, fixar melhor os deslocamentos horizontais e verticais de um gráfico. Além disso, a 

maioria dos alunos apresentou a iniciativa de criar outros seletores e modificar parâmetros em 

gráficos, buscando refutar ou confirmar conjecturas. Nas atividades, quando alguém 

apresentava uma questão, outros logo plotavam os gráficos e/ou criavam seletores para 

adequar o gráfico de forma a verificar o fato. Segundo as folhas de atividades, percebemos 

que a relação de paridade no gráfico foi facilmente visualizada e abstraída pelos alunos. Além 

disso, quando trabalhamos com as atividades sobre integral, eles conseguiram compreender 

que a integral é um limite de áreas quando aumentavam o número de subintervalos usando os 

comandos do GeoGebra.  
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A seguir, destacamos outros pontos observados.  

Quanto à aula ministrada em sala pelo professor: 

 A participação dos alunos acontecia em poucos momentos e, quase sempre, eram os 

mesmos alunos que comentavam algo ou faziam perguntas. 

 Os alunos também não demonstravam o hábito de resolver exercícios regularmente. 

Em uma aula, o professor perguntou se haviam feito as atividades de uma lista de 

exercícios e apenas 10 afirmaram ter começado a fazê-las. 

 Observamos que, geralmente, os alunos se preocupavam em tomar nota de tudo o 

que o professor dizia e/ou registrava no quadro, porém, não questionavam os 

resultados apresentados e sua validade. 

Quanto às atividades desenvolvidas no laboratório, observamos: 

 É fundamental a presença de um técnico responsável pelo laboratório durante as 

atividades. O técnico responsável pelo laboratório geral não ficava presente nas 

atividades e, muitas vezes, nem antes delas. Isso dificultava quando alguma máquina 

apresentava problema.   

 Vários alunos que tinham expressão cansada na sala de aula se mostraram mais 

participativos e questionadores no laboratório.  

 O fato de o software ser bastante amigável em sua interface permitiu que os alunos 

aprendessem rapidamente os principais comandos, facilitando e agilizando 

construções e manipulações. 

 O roteiro proposto para uma aula no laboratório de informática precisa contar com o 

detalhamento suficiente que permita que os alunos trabalhem de modo 

independente, principalmente, quando se conta com apenas um professor para toda a 

classe.  

 É importante estar atento para a versão do software utilizada para preparar as 

atividades e adotada no laboratório.  Nesse sentido, como o GeoGebra é atualizado 

constantemente, muitas vezes, a versão que usamos para preparar as atividades era 

mais recente que a instalada no laboratório. Uma solução foi utilizar a versão on-line 

disponível no site do GeoGebra que abre sempre a versão mais recente. 

 Devido ao tamanho das turmas, é necessária a ajuda de um monitor para 

desenvolver as atividades. Outra solução seria dividir a turma. 
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 É importante predefinir e padronizar a identificação (nomenclatura) dos pontos, 

retas, funções, etc. que serão construídos. Como o GeoGebra nomeia 

automaticamente os 'objetos' construídos, se os alunos não observarem atentamente 

podem ter problemas na hora de definir medidas de áreas, comprimentos, etc. 

Nesse piloto, no que se refere ao Cálculo, focalizamos o trabalho com a introdução do 

conceito de Integral. Entretanto, observamos que o software GeoGebra poderia ser útil no 

tratamento de outros assuntos devido às suas potencialidades, tanto na visualização quanto na 

experimentação, no trabalho com múltiplas representações. Então, a partir deste contato com 

os alunos, pesquisa na literatura tanto on-line quanto em artigos e anais de eventos, nos 

propusemos a aprofundar a utilização do recurso em uma turma de Cálculo na qual tal 

ferramenta não era adotada.  

A partir desse piloto, definimos a presente pesquisa. 

3.3. O Contexto e os Participantes da Pesquisa 

O presente estudo foi realizado em uma turma de Cálculo Diferencial e Integral I na 

Universidade Federal de Ouro Preto, no primeiro semestre de 2009. Escolhemos essa turma  

porque o professor regente se dispôs a apoiar a pesquisa, cedendo um espaço durante suas 

aulas para o desenvolvimento das atividades e discutindo a elaboração das mesmas, em alguns 

momentos.  

A turma foi aberta para atender à demanda de um grande número de alunos que 

haviam sido reprovados na disciplina. Portanto, era composta exclusivamente por alunos 

repetentes, característica essa que se tornou outra variável para a análise dos dados.  

Inicialmente, havia 55 alunos matriculados, porém, cinco desistiram. Dessa forma, o 

convite foi feito aos 50 alunos frequentes. A tabela 3 sintetiza as características desses alunos 

em relação ao curso e o período em que estavam no momento da pesquisa. 

 

Curso 
Número de 

alunos 
Período do curso 

Licenciatura em 

Química 
11  Todos os alunos eram do segundo período. 

Engenharia de 

Minas 
9 

 5 estavam no segundo período; 

 3 no terceiro período e 

 1 no sétimo período. 

Engenharia 

Geológica 
7 

 5 estavam no segundo período; 

 1 no sétimo e 
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 1 no quinto 

Engenharia 

Metalúrgica 
6 

 2 estavam no terceiro período; 

 1 no quarto e 

 3 no segundo. 

Engenharia Civil 6 

 4 estavam no segundo período; 

 1 no quinto e 

 1 no sétimo. 

Engenharia 

Ambiental 
5 

 3 estavam no segundo período (esses alunos também 

participaram da atividade piloto) e 

 1 no segundo e 

 1 no quarto. 

Bacharelado em 

Física 
4  Todos os alunos eram do terceiro período do curso. 

Ciências da 

Computação 
2  Ambos eram do segundo período. 

Total: 50 alunos 

Tabela 3 – Caracterização dos alunos quanto ao curso e período. 

A aluna do 7º período do curso de Licenciatura em Matemática, Líllia dos Santos 

Barsante
33

, participou como auxiliar de campo, ajudando o mestrando na coleta de dados nos 

momentos das observações de aula, discussão das atividades elaboradas e na aplicação das 

atividades no laboratório. Ela recebeu uma bolsa junto ao Programa de Atividades 

Acadêmicas
34

 (Pró-Ativa/UFOP). 

3.4. Procedimentos 

Dadas as características da questão de investigação e da proposta de ensino que 

desenvolvemos, optamos por utilizar “uma metodologia de investigação que enfatiza a 

descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais” (BOGDAN e 

BIKLEN, 1994, p.11). 

Dessa forma, como os autores citados, procuramos desenvolver um estudo no qual a 

construção e coleta das informações que permitiram compreender o processo se dão no 

ambiente natural e o investigador é o principal agente; as informações construídas e coletadas 

possuem um caráter essencialmente descritivo; o interesse do pesquisador se concentra mais 

no processo que nos resultados; a análise dos dados é feita de forma indutiva; e o foco do 

                                                 

33
 Mencionamos aqui o nome da aluna, com sua permissão, tendo como objetivo registrar sua importante 

participação no processo de coleta de dados e desenvolvimento da proposta. 
34

Esse programa visa contribuir para melhorar o ensino de graduação. Conforme: 

<http://www.prograd.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=48>. 

http://www.prograd.ufop.br/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=48
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estudo reside, sobretudo, na busca de compreensão dos significados pelos participantes à 

proposta de ensino. 

Apresentamos a seguir os principais procedimentos e escolhas metodológicas, bem 

como justificativas para as mesmas. 

3.4.1. Contatos iniciais 

Inicialmente, o Chefe do Departamento de Matemática da UFOP foi contatado e o 

projeto lhe foi apresentado. A partir de sua aquiescência, entramos em contato com o 

professor. Comentamos sobre o projeto, detalhando os aspectos da sequência de atividades e 

esclarecendo que a pesquisa implicaria uma possível reorganização da dinâmica da disciplina, 

uma vez que passaríamos a utilizar o Laboratório de informática do Instituto de Ciências 

Exatas e Biológicas (ICEB) e que dados seriam coletados ao longo das atividades. Garantimos 

que seu nome seria mantido em sigilo, bem como o de todos os alunos envolvidos. Como em 

nossa experiência anterior (atividade piloto), o professor pôde comprovar que as atividades se 

desenvolveram sem prejuízo para o desenvolvimento do programa da disciplina e que os 

alunos haviam manifestado interesse e participação nas aulas. Ele aceitou a proposta de 

imediato. De todo modo, lhe foi garantido que, em qualquer momento do projeto, ele teria 

inteira liberdade para interromper o trabalho, caso julgasse necessário. 

O próximo passo foi o contato com os alunos. Após assistir a algumas aulas dessa 

turma como observador, convidamos os alunos a participar do projeto. Foi explicado a eles 

como a pesquisa seria realizada, deixando claro o compromisso de manter completo sigilo e 

anonimato de todos os participantes envolvidos. Em nossa pesquisa, optamos por utilizar 

números para nos referirmos aos alunos. Também solicitamos sua permissão para gravar o 

áudio em alguns momentos de discussão de atividades. 

Após explicar detalhadamente como se daria a coleta dos dados (vide próxima seção), 

como os dados seriam utilizados e como esperávamos divulgar a pesquisa, apresentamos um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os convidamos a assinar. Nenhum aluno 

manifestou qualquer receio ou dúvida em participar. 

3.4.2. Dinâmica dos encontros  

Embora tivéssemos em mente a ideia de que seria mais interessante apresentar 

atividades não rotineiras voltadas para a problematização de situações, isso requereria grandes 

alterações no planejamento realizado pelo professor da disciplina. Dessa forma, optamos por 
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desenvolver atividades que complementassem as aulas em sala, não fazendo modificações no 

planejamento: após a exposição do professor, os alunos eram levados ao laboratório para 

realizar as atividades com o auxílio do computador.  

Foram acompanhadas (ao todo) 48 aulas ministradas pelo professor em sala de aula e 

realizadas 10 atividades no laboratório. A disciplina, assim como no piloto, era dividida em 6 

aulas semanais, sendo 3 aulas na terça-feira e 3 aulas na quinta-feira, sempre no horário das 

15:20 às 17:50 horas. Nos dias em que ocorriam atividades no laboratório, o professor 

terminava a aula às 17 horas (correspondendo a duas aulas) e os últimos cinquenta minutos 

eram reservados ao laboratório (uma aula). As atividades no laboratório foram desenvolvidas 

em duplas ou trios, dependendo da quantidade de alunos e disponibilidade de máquinas em 

cada dia. 

No próximo capítulo, detalhamos o curso de Cálculo proposto pelo professor e cada 

atividade desenvolvida no laboratório.  

3.4.3. A coleta de dados  

Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes instrumentos: 

 Gravação em áudio de algumas aulas e atividades no laboratório, para análise dos diálogos 

e interações entre os estudantes. Como eram muitos alunos no laboratório, muitas vezes 

tínhamos dificuldades de identificar os alunos e suas falas. Mesmo assim, episódios foram 

gravados. 

 Registros da resolução das atividades e construções realizadas que ficam armazenadas no 

próprio software GeoGebra. Em algumas atividades, pedimos aos alunos que enviassem 

por email a construção realizada no software. Esse recurso pode ser rico tanto para os 

alunos quanto para nossos propósitos. Segundo Gravina e Santarosa (1998, p. 11),  

Capturação de procedimentos é recurso encontrado, particularmente, em 

programas para Geometria. Automaticamente são gravados os 

procedimentos do aluno em seu trabalho de construção, e mediante 

solicitação o aluno pode repassar a „história‟ do desenvolvimento de sua 

construção. Isto permite o aluno refletir sobre suas ações e identificar 

possíveis razões para seus conflitos cognitivos. Este recurso também permite 

que o aluno explore construções feitas por outrem, o que sempre se apresenta 

como fonte de riqueza em ideias matemáticas. 

Queríamos utilizá-las com a finalidade de analisar a mobilização de saberes matemáticos e 

as estratégias e conceitos utilizados pelos alunos, bem como erros e correções mais 

frequentes. Contudo, analisando os arquivos salvos pelo software, percebemos que ele não 
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arquiva todo o processo, apenas os passos da construção final. Ainda assim, na descrição 

das atividades, utilizamos alguns desses registros para melhor descrever os erros e acertos 

na construção final. 

 Gravação em vídeo da tela dos alunos resolvendo a atividade. Utilizamos uma versão 

gratuita do software TipCam Recorder v2.2.2.4675. Este software é gratuito,  ocupa pouco 

espaço na memória do computador e grava a tela do computador em vários formatos. 

Contudo, os computadores do laboratório não tinham o sistema operacional necessário, e 

algumas duplas foram convidadas para realizarem as atividades em nosso notebook. Essas 

duplas foram escolhidas de forma aleatória.  

 Questionário - aplicado ao final da disciplina. Tinha como objetivo conhecer as 

percepções dos alunos participantes acerca da proposta realizada (o que acharam, pontos 

positivos, negativos, possibilidades de melhorar a disciplina, etc.). Deixamos a cargo deles 

se identificarem ou não e garantimos o anonimato das respostas no trabalho.  Na 

elaboração do questionário, procuramos construir um instrumento que não fosse muito 

extenso (o que poderia desmotivar seu preenchimento), mas pudesse trazer elementos para 

nossas indagações. Para tanto, nosso instrumento possuía questões fechadas (algumas com 

justificativas) e outras abertas. 

 Registro das resoluções nas folhas de atividades. Estas foram recolhidas, reproduzidas e 

devolvidas aos alunos. Esse instrumento foi o que possibilitou uma análise mais 

pormenorizada das dificuldades dos alunos, tanto na interpretação gráfica, quanto na 

escrita/desenvolvimento das resoluções. 

 Caderno de campo do pesquisador e da auxiliar de campo. Ao final de cada encontro, 

procuramos registrar o maior número de informações sobre o desenvolvimento das 

atividades. Nosso olhar focalizava as dificuldades, discussões, erros e acertos, estratégias 

de resolução, problemas no software e o conteúdo matemático desenvolvido pelos alunos.  

3.4.4. Análise dos dados  

A princípio, os dados foram lidos e relidos buscando uma 'impregnação', ou seja, uma 

grande familiaridade com as informações obtidas e um sentido do todo.  

A análise poderia acontecer em dois níveis: em um primeiro, buscaríamos nos 

registros matemáticos, produzidos pelos alunos ao longo das atividades, indícios de 

mobilização de saberes. Nesse sentido, pretendemos analisar o raciocínio utilizado e opções 
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feitas em diversas atividades, para verificar em que medida as mesmas contribuíram para um 

enriquecimento conceitual. Em um segundo nível, procuraríamos analisar possíveis 

contribuições do uso do GeoGebra para o ensino e a aprendizagem do Cálculo. Para tanto, o 

aspecto focalizado seria a visualização e seu papel ao longo da pesquisa.  

Os procedimentos de pesquisa relacionam-se às ações por meio das quais foram 

produzidas e coletadas informações acerca do processo (ex. construção do questionário, 

construção das atividades, etc.). Por outro lado, os procedimentos de ensino se relacionam às 

opções metodológicas que levaram à proposição de atividades e às intervenções/mediação dos 

pesquisadores. Contudo, os registros produzidos ao longo da proposta de ensino tanto 

orientaram a condução da mesma, quanto permitiram que se analisassem os significados 

atribuídos pelos alunos aos conceitos em estudo. Dessa forma, em alguns momentos, os 

procedimentos se complementam. O que os diferencia é a finalidade da ação. Os 

procedimentos de ensino visam ao desenvolvimento da proposta, mas, mais que isso, visam à  

aprendizagem dos alunos. Já os procedimentos de pesquisa visam a compreender o processo 

pelo qual os alunos vêm a atribuir (ou não) significado (ou significados) aos conceitos em 

estudo, bem como a analisar o valor da proposta de ensino. 
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CAPÍTULO 4  

DESCREVENDO OS ENCONTROS 

 

Neste capítulo, apresentamos a proposta de ensino que é objeto de nossa análise. 

Como ela foi desenvolvida no contexto de uma disciplina na qual a maioria das aulas 

acontecia em sala de aula, caracterizamos as aulas do professor responsável pela disciplina, 

buscando apresentar a maneira como as mídias são usadas, a forma com que os alunos 

participam, as dificuldades apresentadas por eles, dentre outros aspectos. Em seguida, 

descrevemos as onze atividades realizadas no laboratório. Relatamos também as dificuldades 

encontradas pelos alunos, como se comportaram frente à nova mídia e como foram resolvidas 

as atividades.  

Antes de iniciarmos a proposta, observamos algumas aulas ministradas pelo professor. 

Esse contato tinha dois objetivos: buscar informações sobre a dinâmica das aulas para a 

posterior caracterização, e permitir que os alunos se acostumassem com nossa presença. A 

seguir, apresentamos brevemente essa dinâmica. 

Optamos por não identificar alunos nem o professor responsável. No caso dos alunos, 

utilizamos uma numeração seguindo tabela apresentada na seção 4.3. 

4.1. Caracterização das aulas de Cálculo em sala  

O professor organizou o seu curso conforme a tabela 4.  

O pesquisador
35

 e sua auxiliar de campo assistiram às aulas relativas aos tópicos de 

limites, derivadas e integrais. Devido à falta de disponibilidade de tempo, não assistimos às 

primeiras aulas, acerca do tema funções.  

Em geral, observamos que as aulas são conduzidas pelo professor de forma tranquila, 

utilizando um tom de voz moderado. Ele geralmente perguntava aos alunos se 

compreenderam a explicação, porém, a participação era pequena. Observamos que cerca de 

dez alunos costumavam fazer perguntas ou comentários.  

As aulas tinham como foco o professor e o quadro-negro. Os alunos sempre se 

sentavam em fila, copiavam o que ele escrevia no quadro e, em alguns momentos, dialogavam 

com o professor quando ele fazia perguntas.  

                                                 

35
 Quando mencionarmos professor neste capítulo estamos nos referindo ao professor regente da turma. O 

pesquisador foi responsável apenas pelas atividades no laboratório. 
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Tabela 4 – Planejamento da disciplina de Cálculo I. 

Em quase todas as aulas observadas, identificamos alguns alunos que dormiam (três a 

cinco) e outros que saíam e entravam na sala com frequência. Algumas vezes, passavam-se 
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vários minutos com alunos fora de sala. Essa atitude está ligada a uma visão de que no Ensino 

Superior a resolução das listas de exercícios é o mais importante, a teoria dada em aula parece 

não atrair os alunos (LACHINI, 2001).  

O professor verificava a presença dos alunos, fazendo a chamada em todas as aulas e 

nem sempre no mesmo horário. Normalmente, ele esperava um momento adequado entre as 

explicações, e, em alguns dias, deixava para os momentos finais da aula. Também 

observamos que alunos esperavam a chamada para abandonar a aula. Durante várias aulas a 

que assistimos, de três a cinco alunos foram embora após a chamada.  

Outro aspecto a ser considerado é o fato de todos os alunos serem repetentes. Isso 

parece ter causado uma diferença na frequência entre as aulas dos conteúdos de limites, 

continuidade e integrais. Os alunos demonstravam mais familiaridade com os conteúdos de 

limites e derivadas (pelo menos no aspecto procedimental) do que com integrais. Segundo os 

alunos, isso se explica pelo fato de que, muitas vezes, o abandono da disciplina acontece antes 

do estudo das integrais. 

Ao desenvolver o conteúdo, o professor sempre reservava um tempo para que os 

alunos fossem instigados e chegassem a formular conjecturas. Em vários momentos, o 

professor fazia perguntas buscando a participação dos alunos. Contudo, poucos se arriscavam 

a enunciar, ainda que com suas palavras, alguma definição. Em várias aulas, quase não se 

ouvia a voz dos alunos. Outra postura do professor era não responder diretamente às 

perguntas feitas. Normalmente, ele estimulava os alunos a refletir sobre a situação 

apresentada, conduzindo-os à resposta. Por exemplo, numa aula sobre limites, um aluno 

sugere que se faça uma determinada substituição, e o professor realiza o procedimento 

sugerido, permitindo que o aluno verificasse que não iria funcionar. Em aulas sobre 

aplicações da derivada o professor, a partir de perguntas, orientava os alunos na adequada 

interpretação do que deveria ser feito.  

Exemplo de episódio em uma aula sobre aplicações da derivada: 
 

O professor apresenta a seguinte questão: “Uma lata cilíndrica e feita para receber 1 litro de óleo. 

Encontre as dimensões que minimizarão o custo do metal para produzir a lata”. 

E, um diálogo acontece: 

Prof. : A lata tem que formato? 

Aluno 1: cilíndrico. 

Prof. : Como se calcula área total de um cilindro? 

Aluno 2:        + 2     
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 Prof. : Ou seja, a área depende do raio e da altura do cilindro. 

Como a área depende de r e h e os alunos ainda não sabem derivar função que tenha mais de uma 

variável, torna-se necessário recorrer a formula do volume do cilindro e isolar r ou h. Logo o professor 

optou em isolar o r neste formula, ou seja, 

       

Isolando r, temos 

  
 

   
 

Substituindo h na formula da área total do cilindro, temos 

             + 2   
 

   
      

 

 
  

Prof.: O que fazer agora? 

Aluno 3: derivar!!! 

Prof. : Queremos minimizar, devemos então encontrar o ponto de mínimo , logo 
     

  
    

  Logo 
     

  
      

 

  
      

 

   
   

E agora como saber se    é ponto de mínimo? 

Aluno 4: Basta saber se a derivada segunda de A no ponto    for maior que zero.  

Prof.: Isso mesmo, logo [ele escreve no quadro] 

      

   
     

 

  
 

       

   
                , logo    e ponto de mínimo.  

Prof. : Finalmente, encontramos a dimensão de   , onde 

   
 

   
 
  

 

 

 

 

 

O professor ressaltou que, neste exercício, a derivada segunda foi fundamental para 

confirmar que    era ponto de mínimo. 

Ele também teve o cuidado de explicitar e justificar todas as passagens de um 

procedimento. Todavia, notamos que certos tópicos de Matemática do Ensino Fundamental e 

Médio, esquecidos pelos  alunos, fazem falta na compreensão de várias passagens importantes 

em questões do Cálculo.   

 Numa aula em que estava corrigindo a primeira prova, o professor comentou que 

muitos erraram o gráfico da função                    . Eles esqueceram que 
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              . Na mesma prova, a dúvida mais comum foi em uma questão que pedia 

o domínio da função       
 

   
  

  

.  

A resolução feita pelos alunos seguia:     
  

  
        

  

  
 . 

A partir deste ponto, muitos fizeram      . Então, o professor mostrou o erro da 

análise de        , discutindo a resolução da inequação       . O conceito de 

módulo não é de domínio dos alunos. Em outras aulas também apareceu dificuldade com o 

conceito de módulo. Uma questão de uma lista pedia para mostrar que: 

          e                                  

O professor perguntou aos alunos o significado de      , ninguém respondeu corretamente. 

Um aluno citou desigualdade triangular. Devido à dificuldade no conceito, ele mostrou o 

exemplo      , que os alunos souberam calcular, mas não tinham a compreensão de módulo 

como distância. 

O professor, sempre que possível, utilizava recursos como esboços, esquemas e, 

principalmente, gráficos em suas explicações. Observamos que ele utilizava, na maioria das 

aulas, apenas o quadro e o giz para apresentar as representações. 

O conceito de limite foi introduzido a partir do gráfico da função       
 

  
. Um 

aluno reconheceu a curva e outro utilizou um gesto com a mão para expressar o formato do 

gráfico. A seguir, discutiu limites infinitos usando o gráfico da função       
 

   
 e 

aproveitando para comentar sobre deslocamento de gráfico. 

Em uma das aulas o professor enunciou o “Teorema do Confronto
36

” e utilizou a 

interpretação geométrica para explicar e justificar o teorema. Contudo, na resolução dos 

exemplos (um deles foi calcular             
 

 
) não fez referência aos gráficos, utilizando 

apenas os aspectos algébricos. É claro que, neste momento, seria complicado discutir o 

gráfico desse tipo de função, mas vemos aqui que, em um ambiente informatizado, várias 

funções poderiam ser exploradas para se mostrar situações que sugerem o uso do teorema 

dado. No laboratório, procuramos explorar um pouco mais este teorema, buscando visualizar 

alguns casos (Ver: Quarta Atividade). 

                                                 

36
 “Se                quando x está próximo de a (exceto possivelmente em a) e            

 lim →   =  então lim →   = ” (STEWART, 2003, p. 108). 
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Este último episódio é apenas um dentre vários no qual a presença de um software 

aumenta a possibilidade de exploração de conceitos e teoremas. O professor parecia concordar 

que o recurso visual é fundamental nesse processo de aprendizagem. Na aula sobre teoremas 

de limite, ao falar de assíntotas, ele declarou aos alunos: “Se vocês pensarem no gráfico, 

vocês não erram” e “Tenham sempre um gráfico na mente. O gráfico ajuda muito nessa hora”. 

Em outra aula, sobre derivadas, foi feito no quadro um esboço de uma curva e uma secante 

passando por dois pontos P e Q. O ponto Q é deslocado em direção a P e novas secantes são 

traçadas. O professor afirmou “Q é o nosso ponto móvel”. Mas, no quadro, o ponto nunca é 

“móvel” no sentido estrito da palavra. Novamente, utilizar um programa de geometria 

dinâmica traz vantagem por representar a dinamicidade de vários conceitos em Cálculo. 

Não faz parte dos propósitos desta pesquisa analisar a prática do professor.  As aulas 

foram descritas com o único propósito de situar o contexto no qual a proposta de ensino 

aconteceu. 

4.2. O processo de elaboração das atividades 

As atividades foram elaboradas com a ajuda do software GeoGebra. Buscamos 

promover questões nas quais a visualização e experimentação fossem bastante exploradas. 

Também procuramos seguir a “regra de quatro”, buscando trazer atividades que utilizassem as 

representações tabular, analítica, geométrica e verbal, além de questões que exigissem dos 

alunos a capacidade de argumentar, questionar ou conjecturar. 

Alguns princípios que tentamos colocar em prática na construção das atividades à luz 

do piloto e das leituras de experiências semelhantes (por exemplo, FIGUEIREDO, MELLO e 

SANTOS; 2005): 

 Sempre que possível, reservamos um espaço no roteiro de atividades para os 

alunos preencherem, expressando também com palavras o que era visualizado, 

uma vez que a construção de significados é viabilizada através da linguagem 

(BARUFI, 1999) e no processo de comunicação (MORAN, 2006). Por outro lado, 

nosso objetivo era levantar dados que pudessem nos ajudar a perceber caminhos 

traçados na construção do conhecimento matemático, suas preferências e como 

organizavam sua resolução.  

 As resoluções de algumas atividades deveriam constar de algumas "contas" feitas à 

mão ou com uma calculadora (preenchimento de tabelas, por exemplo). Com esse 

princípio, buscamos estimular nos alunos a utilização de diferentes mídias e o 
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trânsito entre as diferentes representações possíveis (BORBA e PENTEADO, 

2001). 

 Tentar articular a atividade com assuntos vistos (ou a serem vistos) em sala. Em 

vários momentos, as atividades retomavam conteúdos. Entretanto, procuramos 

abrir espaços para que a atividade pudesse antecipar conteúdos a serem 

trabalhados.  

 As atividades devem ser interessantes e desafiadoras, pois torna o ambiente 

propício para a aprendizagem. Segundo Moran (2006), “aprendemos pelo prazer, 

porque gostamos de um assunto, de uma mídia, de uma pessoa. O jogo, o ambiente 

agradável, o estímulo positivo podem facilitar a aprendizagem” (p. 24).   

 Fazer o roteiro o mais simples e claro possível para que cada dupla pudesse 

realizar as atividades sozinhas ou com o mínimo de ajuda.  

 Não é interessante as atividades serem realizadas em conjunto uma vez que, no 

laboratório, cada "sujeito" tem um tempo diferente e é moroso e desestimulante ter 

que esperar todos terminarem uma etapa para começar outra.  

No desenvolvimento do piloto, as primeiras atividades buscavam revisar alguns 

assuntos (como funções, por exemplo) e, principalmente, levar os alunos a aprender os 

comandos básicos do software. Em outro momento, exploramos o conceito de integral 

partindo da ideia de área como limite. 

Também na coleta de dados para a pesquisa, começamos com atividades de revisão 

para apresentar aos alunos os comandos do software. Contudo, não foi possível adotar essa 

dinâmica em todas as atividades, pois desse modo seria necessário replanejar todo o curso 

junto ao professor.  

Muitas vezes, as atividades realizadas no laboratório retomavam conceitos que haviam 

sido abordados em sala, mas que havíamos percebido que não foram assimilados 

adequadamente pelos alunos. Nesses momentos retomamos a investigação. 

A realização de algumas atividades dependia, às vezes, de um conhecimento mínimo 

da Matemática elementar (gráficos de funções, representações no sistema ortogonal, etc.), 

pois, por exemplo, caso o aluno digitasse algum comando errado, era necessário perceber que 

o desenho gerado é impossível ao contexto dos dados da questão. 

Apesar disso, buscamos em alguns momentos levar atividades para os alunos 

realizarem experimentações/simulações, buscando instigá-los a realizar conjecturas e assim 

aproveitar esse potencial do ambiente informático.  
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As atividades eram discutidas entre o pesquisador, a auxiliar de campo, a orientadora e 

o professor da disciplina, antes de serem aplicadas aos alunos. Dessa forma, observávamos a 

adequação, o conteúdo, o tempo, a linguagem e os comandos. Algumas atividades, 

destacadamente a primeira, a segunda e a décima, foram modificadas a partir do estudo piloto.  

4.3. As atividades no laboratório 

Quando realizamos o trabalho de campo, o laboratório utilizado dispunha de 30 

computadores, porém, nem todos funcionavam adequadamente. Ao longo do 

desenvolvimento da proposta de ensino, funcionavam de 22 a 25 máquinas (dependendo do 

dia). A sala possuía ar condicionado e espaço suficiente para acomodar os 50 alunos, 

trabalhando em duplas e alguns trios.  

Visando a reduzir o número de trios, trouxemos nosso notebook para o laboratório. 

Dada a rotatividade dos alunos, privilegiamos o envolvimento do grupo, permitindo que os 

alunos se organizassem da forma que preferissem. Tal opção favoreceu a interação, mas 

prejudicou, em alguma medida, a coleta de dados, não permitindo o acompanhamento das 

mesmas duplas ao longo de todo o processo. 

O software GeoGebra estava presente na maioria das máquinas. Contudo, a versão 

instalada era mais antiga do que  a utilizada na elaboração das atividades. O projeto que 

mantém o software lança atualizações constantes no site com algumas melhorias e, algumas 

vezes, com alterações nos comandos (buscando deixar o programa cada vez mais intuitivo). 

Quando elaboramos os roteiros, usamos a versão mais recente na época e que trazia algumas 

diferenças nos menus, se comparada à versão instalada. Portanto, devido a essa 

incompatibilidade, quando foi possível, os alunos utilizaram a versão on-line disponibilizada 

no site do GeoGebra. O interessante de utilizar a versão on-line é que no site sempre é aberta 

a mais atual.  

Como já discutimos, o software GeoGebra possui interface bastante intuitiva. Esta 

potencialidade permite que o tempo para aprender os comandos do programa seja reduzido e 

o enfoque fique na exploração das atividades. 

A tabela 5 situa as atividades no laboratório ao longo do curso planejado. 

TERÇA QUINTA 

03/03 – Apresentação do Curso: Bibliografia - 

Programa – Avaliações 
05/03 – Conjuntos, intervalos, valor absoluto. 

10/03 – Equações e inequações. 12/03 – Funções: conceito, gráficos, operações. 

17/03 – Funções: simetrias, exemplos de funções, 

funções periódicas, funções compostas. 

19/03 – Funções: inversas, exponencial, logarítmica, 

trigonométricas. 

24/03 – Limites: definição e propriedades. 26/03 – Limites laterais, limites infinitos e limites no 
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infinito. Continuidade (Adiantado) 

31/03 – Aula de Exercícios (Adiantado) 02/04 – Discussão de dúvidas.   

07/04 – Prova 1 - 33 pontos.  

14/04 – Definição de derivada, interpretação 

geométrica. 
16/04 – A derivada como função. 

 

23/04 – Regras de derivação. Derivadas das funções 

elementares. 

1ª Atividade no Laboratório  

28/04 – Regra da Cadeia e derivação implícita. 

2ª Atividade no Laboratório 
30/04 – Derivação implícita. Taxas relacionadas. 

05/05 – Derivadas superiores. Máximos e Mínimos. 

3ª Atividade no Laboratório 

07/05 – Derivadas e a forma do gráfico. 

4ª Atividade no Laboratório 

12/05 – Problemas de otimização. 

5ª Atividade no Laboratório 
14/05 – 6ª Atividade (1ª parte-realizada em sala) 

19/05 – Regra de L‟Hospital. 

6ª Atividade (2ª parte-realizada no laboratório) 
21/05 – Discussão de Dúvidas 

26/05 – Prova 2 - 33 pontos. 
28/05 – Integral indefinida. 

7ª Atividade no Laboratório 

02/06 – Integral definida, Teorema Fundamental do 

Cálculo. 

 

04/06 – Integração por substituição.  

 

09/06 – Integração por partes. 

8ª Atividade no Laboratório 
 

16/06 – Integrais trigonométricas. 

9ª Atividade no Laboratório 

18/06 – Integração por Substituição Trigonométrica. 

10ª Atividade no Laboratório 

23/06 – Integração por Frações Parciais. 25/06 – Discussão de dúvidas. 

30/06 - 11ª Atividade no Laboratório 02/07 - Prova 3 - 34 pontos. 

07/07 - Preparação para o exame especial. 09/07 - Exame Especial. 

Tabela 5 – Planejamento do professor com as atividades no laboratório 

A tabela 6 apresenta uma síntese de cada atividade: 

Data – Atividade – Duração Tópicos Objetivos 

23/04/2009 – Atividade 1 

1 aula de 50 min. 
 Pontos, Retas e Gráficos de 

funções. 

 Apresentação do Software 

 Principais comandos 

28/04/2009 – Atividade 2 

1 aula de 50 min. 

 Funções 

 Derivadas 

 Aprender a criar e utilizar seletores,  

 Deslocamento de funções através de 

seletores. 

 Visualizar a retas tangentes. 

05/05/2009 – Atividade 3 

1 aula de 50 min. 
 Funções por partes 

 Aprender a utilizar o comando se 

para construir gráficos de funções por 

partes. 

07/05/2009 – Atividade 4 

1 aula de 50 min. 

 Existência e unicidade de 

Limites 

 Teorema do confronto 

 Visualizar o Teorema do Confronto 

 Discutir limitações do software. 

12/05/2009 – Atividade 5 

1 aula de 50 min. 

 Família de funções 

 Derivadas e o gráfico 

 Trabalhar o conceito de família de 

funções 

 Estudar a relação entre o gráfico e as 

derivadas da função  

14 e 19/05/2009 –  

Atividade 6 

3 aulas de 50 min. 

 Derivadas de primeira e 

segunda ordem 

 Trabalhar com a relação entre os 

gráficos de uma função e o de suas 

derivadas primeira e segunda. 

28/05/2009 – Atividade 7 

1 aula de 50 min. 
 Aplicações da derivada. 

 Visualizar problemas que envolvem 

aplicações da derivada. 
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09/06/2009 – Atividade 8 

1 aula de 50 min. 

 Teorema do confronto 

 Aplicação da derivada 

 Atividade avaliativa em que  foi 

cobrado o teorema do confronto e um 

problema de aplicação de derivadas. 

16/06/2009 – Atividade 9 

1 aula de 50 min. 
 Antiderivada e integral 

 Introduzir o conceito de integral 

definida através da noção de área 

sobre uma curva. 

18/06/2009 – Atividade 10 

1 aula de 50 min. 
 Integral 

 Visualizar a integral e calcular 

antiderivadas. 

30/06/2009 – Atividade 11 

3 aulas de 50 min. 
 Integral 

 Utilizar o GeoGebra para visualizar 

funções, áreas e aplicar o conceito de 

integral. 

Tabela 6 – Assuntos e objetivos das atividades no laboratório. 

 

A tabela 7 apresenta a participação de cada aluno nas Atividades. 

Aluno 
Atividades 

Total 
1ª 2ª 3ª 4ª 5 ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 

1 OK OK OK OK - - - OK - OK OK 7/11=63,64% 

2 OK OK OK OK - - - OK - OK OK 7/11=63,64% 

3 OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK 10/11=90,91% 

4 OK OK - OK OK OK - OK OK OK OK 9/11=81,82% 

5 OK OK - - - - - OK - OK OK 5/11=45,45% 

6 OK OK - - - - - OK - - OK 4/11=36,36% 

7 OK OK - - OK - - OK - - OK 5/11=45,45% 

8 OK OK - - OK - - OK OK - OK 6/11=54,55% 

9 OK OK OK OK - - OK OK OK - OK 8/11=72,73% 

10 OK OK OK - - OK OK OK - OK OK 8/11=72,73% 

11 OK OK OK - - OK - OK OK OK OK 8/11=72,73% 

12 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11/11=100% 

13 OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK 10/11=90,91% 

14 OK - - - - - - OK - - OK 3/11=27,28% 

15 OK - - OK - - - OK - - - 3/11=27,28% 

16 OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK 10/11=90,91% 

17 OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK 10/11=90,91% 

18 OK OK OK OK - OK - OK - - OK 7/11=63,64% 

19 OK - - - - - - OK - - OK 3/11=27,28% 

20 OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK 10/11=90,91% 

21 OK OK OK OK OK - OK OK - OK OK 9/11=81,82% 

22 OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK 10/11=90,91% 

23 OK - - - - - - OK - - - 2/11=18,19% 

24 OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK 10/11=90,91% 

25 OK OK OK OK OK OK OK OK - OK OK 10/11=90,91% 

26 OK OK - - - OK - OK - OK OK 6/11=54,55% 

27 OK - - - - - - OK - - OK 3/11=27,28% 

28 OK OK - OK - OK - OK OK - OK 6/11=54,55% 

29 OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK 10/11=90,91% 

30 OK OK OK OK OK - - OK OK OK OK 9/11=81,82% 

31 OK OK OK - - OK OK OK OK OK - 8/11=72,73% 

32 OK OK OK - - - - OK - OK OK 6/11=54,55% 

33 OK OK OK OK OK - - OK OK - - 7/11=63,64% 

34 OK OK - - - OK - OK - - OK 5/11=45,45% 

35 OK OK - - - - - OK - - OK 4/11=36,36% 

36 OK - - - - - - OK - - OK 3/11=27,28% 

37 OK OK OK - - OK - OK OK OK - 7/11=63,64% 

38 OK OK OK - - OK - OK OK OK OK 8/11=72,73% 

39 OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 11/11=100% 

40 OK OK - OK - OK - OK OK - - 6/11=54,55% 
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41 OK OK - OK - OK - OK OK - - 6/11=54,55% 

42 OK OK OK OK - - - OK OK OK OK 8/11=72,73% 

43 OK OK OK OK OK OK OK OK OK - OK 10/11=90,91% 

44 OK OK OK OK - OK - OK - - OK 7/11=63,64% 

45 OK OK OK - - OK - OK - OK OK 7/11=63,64% 

46 OK - - - - - - OK - - OK 3/11=27,28% 

47 OK OK OK OK - - - OK - - - 5/11=45,45% 

48 OK OK OK OK - OK OK OK OK OK OK 10/11=90,91% 

49 OK OK OK OK OK OK - OK OK OK OK 10/11=90,91% 

50 OK OK OK OK - OK - OK OK OK - 8/11=72,73% 

TOTAL NO 
LABORATÓRIO 

50 43 32 30 13 29 14 50 25 29 41  

Tabela 7 – Participação dos alunos nos encontros. 

A décima atividade não foi considerada na análise. Vários foram os motivos que nos 

levaram a excluí-la. Um deles foi o pouco retorno de roteiros (apenas três alunos). Outro 

problema foi que a estrutura da atividade fugiu aos propósitos da pesquisa, pois não houve 

uma articulação entre a visualização e a manipulação algébrica da resolução de integrais 

trigonométricas por frações parciais (cuja dificuldade observada motivou a elaboração da 

atividade). Finalmente, os alunos demandaram um tempo maior que o previsto para a parte 

algébrica e, a parte da atividade que seria realizada com o auxílio do GeoGebra, não trouxe 

contribuição no procedimental.  

No geral, dos 50 alunos da sala, 24 participaram em mais de 70% das atividades (8 

encontros ou mais). A quantidade de alunos em cada atividade também foi irregular. Mas, 

doze estudantes tiveram apenas uma falta e dois deles nenhuma. 

A seguir, procuramos caracterizar cada encontro descrevendo a dinâmica das 

atividades e as resoluções dos alunos.  No próximo capítulo, retomaremos os dados buscando 

analisar os aspectos do conteúdo (com destaque para a visualização) que foram percebidos a 

partir da manipulação do software em cada atividade. 

As versões finais das atividades contendo as devidas correções irão compor um 

produto que ficará disponível nos anexos dessa dissertação. 

4.3.1. Primeira Atividade 

Na primeira atividade, buscamos apresentamos o software e os principais comandos 

que seriam utilizados. Esta atividade se assemelha a muitos tutoriais que podem ser 

encontrados em diversas páginas da internet (incluindo o próprio site do GeoGebra que está 

traduzido em vários idiomas). Procuramos fazer desse momento inicial uma investigação das 

funções básicas do GeoGebra de forma rápida e aplicada. Neste sentido, os conceitos 

matemáticos iriam sendo relembrados à medida que o software fosse explorado, pois, a falta 
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de conhecimentos prévios é sempre destacada por vários autores (ex: LACHINI, 2001; 

FROTA, 2002a; NASSER, 2007). 

É importante lembrar que as atividades no laboratório eram precedidas por uma aula 

teórica (entendida aqui como uma aula dada pelo professor responsável da disciplina). Neste 

dia, o professor abordou a regra da cadeia para derivar funções compostas. A atividade a ser 

realizada no laboratório não foi preparada tendo em vista esse tópico, contudo, em outros 

momentos, procuramos trabalhar exatamente os conceitos desenvolvidos em sala de modo a 

favorecer a compreensão dos mesmos. 

A atividade no laboratório durou cerca de 60 minutos. Neste dia havia apenas 22 

computadores disponíveis e todos os 50 alunos participaram. Tivemos um pouco de 

dificuldade para controlar o grande fluxo de alunos e a agitação.  

Os alunos, em geral, não apresentaram grandes dificuldades com os comandos do 

software, acarretando inclusive que alguns (em torno de 30) terminaram antes do final da 

aula. Houve o relato de um dos alunos (do curso de Ciências da Computação) que, como  já 

havia usado o software Matlab, teve facilidade na aplicação dos comandos no GeoGebra. 

Outros, que também terminaram rapidamente o roteiro, ficaram construindo outros gráficos, 

experimentando expressões diferentes daquelas solicitadas no roteiro.  

Essa facilidade apresentada pelos alunos quanto à manipulação do software, por um 

lado era esperada devido à forma intuitiva com que o programa foi projetado. Neste aspecto 

ele é difere de alguns softwares de manipulação simbólica (Matlab, por exemplo) nos quais 

para alterar o gráfico são necessárias a utilização de diferentes comandos. No GeoGebra 

pode-se alterar a espessura da curva (que representa uma função) utilizando um menu 

acessível ao clicar com o botão direito do mouse sobre alguma de suas representações 

(fórmula ou gráfico). São recursos muito parecidos aos utilizados no ambiente Windows que é 

um sistema operacional presente na maioria dos computadores domésticos. 

Outra questão que merece atenção foi o fato de os alunos extrapolarem o roteiro, ou 

seja, foram além do que lhes havia sido solicitado. Isso é comum em atividades no laboratório 

de informática. Quanto às explorações extras, os alunos acabam trazendo para as atividades 

outras questões não previstas pelo professor. Mesmo nesta atividade,  duas duplas 

introduziram funções que não apareceram na janela. O motivo foi o valor mínimo ser maior 

do que o que poderia ser mostrado na janela naquele momento. Eles questionaram por que o 

software não fez o gráfico. Coube ao pesquisador/monitor, analisar e tentar descobrir, junto 

com a dupla, a causa.  
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Esse tipo de situação poderia parecer inconveniente naquele momento, pois desvia a 

atenção do professor a uma tarefa não pedida ocasionando uma demora em atender outras 

duplas. Entretanto, surgem questões que podem ser usadas para enriquecer o momento. 

Em relação ao roteiro, um problema verificado nesta primeira atividade foi que 

registramos os comandos que os alunos deveriam digitar entre aspas. Mas, mesmo tendo sido 

explicado no quadro, alguns alunos não entenderam/perceberam e acabaram digitando 

também as aspas. Neste caso, tudo o que é digitado entre aspas no GeoGebra é lido como 

texto e, portanto, é impresso na tela e não executado. Nas atividades seguintes corrigimos este 

problema colocando os comandos apenas em negrito. 

Uma potencialidade de ambientes computacionais na exploração de funções é a 

possibilidade de alterar o nível de zoom na visualização das representações gráficas. Ampliar 

ou reduzir uma parte do desenho de uma curva é fundamental quando precisamos visualizar o 

comportamento de uma função num intervalo pequeno ou ter uma visão geral do 

comportamento para valores grandes da função. Um problema que encontramos, foi  que 

alguns computadores tinham um hardware (processador e memória) muito limitado, mesmo 

para o GeoGebra, que necessita de configurações mais leves. Algumas duplas, quando 

precisaram utilizar o zoom, que no caso do GeoGebra poderia ser feito utilizando o menu do 

programa ou o botão scroll do mouse
37

 (quando ele tinha este recurso disponível), tiveram 

dificuldades. Quando o computador era lento o aluno aplicava o zoom e a resposta demorava a 

aparecer na tela. E, quando realmente executava o comando, outros já haviam sido dados e 

atrapalhavam a sequência da atividade. Com o decorrer das atividades seguintes percebemos 

que os alunos se acostumaram ao tempo das máquinas mais lentas e começaram a esperar os 

comandos serem executados para aplicar os próximos. 

Apesar de esta atividade objetivar apenas o trabalho com a entrada de funções, pontos 

e retas, muitos alunos se sentiram à vontade para explorar outros comandos do software. No 

final, os alunos se mostraram muito interessados e motivados com esses primeiros recursos do 

GeoGebra. 

4.3.2. Segunda Atividade 

No mesmo dia em que esta atividade ocorreu, a aula ministrada pelo professor abordou 

os procedimentos de derivação implícita. Pude perceber que os alunos apresentavam 

                                                 

37
 Roda que alguns mouses possuem que pode ser utilizado para rolar a tela e/ou alterar o zoom em alguns 

programas. 
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dificuldades com relação às notações. Em uma mesma resolução, foram utilizados para 

representar a derivada as notações    e 
  

  
. A expressão dos alunos transparecia cansaço frente 

ao grande número de procedimentos algébricos utilizados nos exemplos dados. 

Os alunos, a auxiliar e o pesquisador se dirigiram para o laboratório às 16h57min. 

Como alguns alunos saíram durante a aula teórica, houve um número menor de alunos (43) 

participando do laboratório. 

O principal objetivo dessa segunda atividade era ensinar como se utilizam os 

“seletores”. Este se mostrou um interessante recurso dinâmico para manipular construções 

definidas no GeoGebra.  Aproveitamos para construir e visualizar a reta tangente se 

deslocando sobre uma curva retomando o conceito de derivada.  

No caso da atividade, exploramos os deslocamentos horizontais e verticais da função 

f(x)=x*sqrt(3-x), usando os comandos f(x)+a e f(x+b), usando a e b como seletores. Na figura 

3, apresentamos o resultado (utilizamos cores e pontilhado para representar os gráficos 

deslocados). Aproveitamos esta atividade para revisar algumas questões sobre transformações 

nos gráficos de algumas funções. 

 

Figura 3 – Exemplo de deslocamento vertical e horizontal. 

 Exploramos ainda os seletores para fazer deslocamento de gráfico de funções e 

aproveitamos para que os alunos visualizassem a reta tangente a uma curva (Figura 4). Os 

alunos não apresentaram grandes dificuldades nas construções, mas vários não entenderam a 

expressão para a reta tangente ser                   . A compreensão de a derivada 

ser a inclinação da reta tangente pareceu ser confundida com a própria reta tangente. Foram 

necessárias algumas explicações no quadro para relembrar esses conceitos. 
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Figura 4 – Representação gráfica de uma função de 2º grau e uma reta tangente deslocando a partir de 

um seletor 

Diferente da primeira atividade, nesta houve um número maior de dúvidas dos alunos. 

Talvez, influenciados pela primeira atividade, acreditávamos que os alunos iriam conseguir 

realizar facilmente cada etapa. Com relação aos comandos, não houve muitos problemas, a 

dificuldade maior foi com os conceitos de ensino médio (equação da reta). Previmos uma 

última atividade em que os alunos deveriam utilizar uma função qualquer (definida por eles) e 

construir a reta tangente “passeando” sobre a curva, contudo não foi possível a realização 

desta. 

Uma alteração que poderia ser feita no roteiro é de suprimir uma etapa utilizando 

diretamente o comando f’(x) ao invés de entrar com outra função e usar o comando 

derivada[f(x)]. Este simplifica algumas etapas do roteiro. 

4.3.3. Terceira Atividade 

Neste dia, o conteúdo da aula abordou as derivadas de ordem superiores. Foram 

utilizados esboços para se discutir o papel da derivada e sua relação com os pontos de 

máximo e mínimo de uma função.  

O professor da turma pediu para que todos os alunos se dirigissem ao laboratório, mas 

percebemos que alguns não obedeceram. Um dos alunos chegou a dizer que não iria entrar, 

pois era o pesquisador e não o professor que daria a aula.  

A atividade no laboratório iniciou às 17h13min. Antes de começar a trabalhar no 

roteiro preparado, foi sugerido aos alunos que construíssem o gráfico da função           
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(exemplo utilizado pelo professor em sala) e da reta tangente “passeando” por ele. Tal 

proposta funcionou como uma revisão da atividade anterior. 

Neste dia, trabalhamos com funções definidas por partes. No GeoGebra é possível 

construir cada gráfico separadamente definindo o domínio ou utilizar o comando se (ou if 

dependendo da versão). A primeira parte da atividade objetivava apenas a explicitação do 

comando. A segunda (baseada na atividade “Brincando com funções”, disponível em 

FIGUEIREDO, MELLO e SANTOS, 2005, p. 20) tinha como objetivo utilizar os seletores de 

modo lúdico. Usando os comandos dados, os alunos iriam ver uma figura com formato de um 

rosto (Figura 5). 

 

Figura 5 – Representação de rosto usando curvas no GeoGebra 

E, manipulando o seletor, a parábola posicionada representando a “boca”, dada pelo 

comando Função[a*x² - 1, -1, 1], sofre transformações gerando novas figuras dando 

movimento (Figura 6).  

 

Figura 6 – Representação de rosto triste usando curvas no GeoGebra 

Nosso intuito era de estimular os estudantes, pois, como Moran (2006, p. 24), 

acreditamos que “aprendemos pelo prazer, porque gostamos de um assunto, de uma mídia, de 
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uma pessoa. O jogo, o ambiente agradável, o estímulo positivo podem facilitar a 

aprendizagem”. 

Na terceira parte da atividade, optamos por usar o comando se, pois possibilitaria 

introduzir uma noção inicial de lógica. Cabe destacar que o gráfico construído desta forma 

(apenas entrando o comando adequado) ainda se mantém estático e não revela seu caráter 

dinâmico (NASSER, 2007), contudo achamos adequado, nesta atividade, uma vez que já 

havíamos trabalhado na atividade anterior com os gráficos de forma dinâmica (com o uso de 

seletores). 

A última parte da atividade deveria ser entregue com um esboço dos gráficos 

construídos. Essa segunda folha foi entregue após a maioria ter explorado e compreendido os 

comandos. Como os comandos foram colocados na folha de atividades, não houve 

dificuldade, apenas erros de digitação cometidos por alguns alunos.  

Para a função        

 

    
       

    
 

  
       

 , cujo gráfico apresentado no GeoGebra  

seria:  

 

Figura 7 – Representação gráfica da função f(x) da terceira atividade 

Os alunos fizeram os seguintes esboços: 

Alunos 13 e 44: 
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Figura 8 – Esboço feito pelos alunos 13 e 44 

 

Aluno 42: 

 

Figura 9 – Esboço feito pelo aluno 42 

Os demais (26 alunos), os esboços se assemelhavam ao da Figura 10: 

 

Figura 10 – Esboço feito pelo aluno 20 

A diferença entre os gráficos pode ser explicada pelo erro na digitação dos comandos. 

Enquanto alguns digitaram o comando: f(x) = 1 / (x² - 5), outros digitaram a expressão: g(x) = 

1 / x² - 5.  

Para a função        
                

              

              

 , o gráfico esperado é o da figura 11: 
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Figura 11 – Representação gráfica da função g(x) da terceira atividade 

Os esboços dos alunos corresponderam em sua maioria ao gráfico que deveria ser 

traçado, salvo por alguns alunos que se descuidaram na identificação da interseção dos 

gráficos com o eixo y. 

Vinte e sete alunos
38

 a partir da construção no GeoGebra esboçaram gráficos como o 

abaixo, feito pelo aluno 44.  

 

Figura 12 – Esboço do aluno 44 para a função g(x) 

Os alunos 9 e 10 não tiveram cuidado com a interseção com o eixo y. 

                                                 

38
 Alunos 44, 13, 42, 12, 47, 49, 38, 29, 39, 45, 25, 21, 16, 22, 33, 43, 32, 30, 3, 50, 24, 17, 31, 48, 20, 1, 2, 18. 
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Figura 13 – Esboço dos alunos 9 e 10 para a função g(x) 

A resposta apresentada pela dupla de alunos 9 e 10 na figura 13 talvez esteja 

influenciada pelo nível de zoom apresentado na janela. No zoom padrão, o GeoGebra 

apresenta o gráfico da figura 11, contudo modificando o zoom podemos ter uma imagem 

como na figura 14. Neste último caso, a descontinuidade em x = 0 é imperceptível. 

 

Figura 14 – Alteração do zoom na terceira atividade 

O aluno 11 além de não apresentar em seu esboço a descontinuidade em x = 0, parte 

correspondente à função logarítmica mostrou uma curva que apresenta um decrescimento a 

partir de certo ponto. 
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Figura 15 – Esboço da função g(x) feito pelo aluno 11 

Essas atividades acabaram não oportunizando uma maior discussão sobre questões 

como, por exemplo, as transformações ocorridas nos gráficos (deslocamentos, translações, 

simetrias, etc.). Mas, permitiu verificar que alguns alunos não raciocinam sobre a expressão 

analítica quando utilizam o computador. A resposta apresentada na tela parece ser para eles 

uma verdade absoluta. No primeiro gráfico que eles deveriam esboçar, a maioria (em torno de 

30 alunos) inicialmente havia digitado o comando incorretamente e não analisaram a questão 

do domínio da primeira parte da função       
 

  
          . 

 Como o GeoGebra plota os gráficos automaticamente, sentimos a necessidade de que 

esta atividade recebesse  um tratamento mais reflexivo. A ideia de fazer o esboço está 

associada a análise como os alunos transpõem o que está representado na tela do computador, 

associando as duas mídias (computador e papel). Os “descuidos” cometidos poderiam indicar 

elementos que eles julgaram menos importantes no gráfico uma vez que o termo usado no 

enunciado da questão era “esboço”. Então algumas questões que ficaram em aberto estão 

relacionadas ao que eles entendem por “esboço”. Quais são os elementos mínimos que devem 

estar presentes em um esboço? Há esboços “bons” e “ruins”? Acredito que essas e outras 

questões estão relacionadas aos objetivos que se pretende ao analisar um esboço.  

4.3.4. Quarta Atividade 

A motivação inicial para a preparação desta quarta atividade foi propor uma reflexão 

sobre o teorema do confronto dado em uma aula anterior. Na ocasião, o professor havia 

utilizado predominante o aspecto geométrico, porém, os exemplos apresentados apenas 

aplicavam o recurso algébrico (este episódio foi descrito e comentado neste capítulo).  

Outra circunstância que contribuiu na preparação desta atividade surgiu em razão de 

que, nas atividades anteriores, havíamos trabalhado apenas construções indicando no roteiro 
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os comandos que os alunos deveriam digitar no programa. Ainda não havíamos incluído no 

roteiro discussões sobre a construção, apesar de estas surgirem durante a realização dos 

alunos. Algumas reflexões acabaram ocorrendo à medida que os alunos erravam comandos, 

alteravam o zoom ou mesmo realizavam experimentações à medida que terminavam o roteiro. 

Entretanto, observamos que os alunos, por exemplo, plotavam os gráficos pedidos a partir dos 

comandos dados e sempre aceitavam o resultado apresentado na tela do GeoGebra, o que 

acabou gerando alguns esboços equivocados uma vez que não analisavam o gráfico 

relacionando-o com sua expressão analítica, como já comentamos.  

Atividade semelhante é apresentada em Figueiredo, Mello e Santos (2005). Essas 

autoras ressaltam que o “processo de obtenção de um limitante local para uma função, e a 

consequente construção de funções que delimitam localmente uma função dada, tornam 

concreto o conceito subjacente ao teorema do confronto” (FIGUEIREDO; MELLO; 

SANTOS, 2005, p. 38).  

Quanto à manipulação do software GeoGebra, os alunos não tiveram dificuldades, mas 

apresentaram dúvidas em relação aos conteúdos prévios necessários para  responder algumas 

questões, como, por exemplo, explicar por que não existe o limite de  
      

 
 quando    . 

Uma hipótese, construída a partir da observação das respostas dos alunos no roteiro, é que 

eles conheciam (talvez de forma “decorada”) o procedimento para o uso do teorema do 

confronto. Entretanto, os conceitos por trás do procedimento pareceu não estar claro para eles 

nas respostas dadas às perguntas da primeira e segunda parte. 

A proposta era que os alunos manipulassem o recurso de zoom no GeoGebra para 

relacionar a visualização da representação gráfica com a expressão analítica de algumas 

funções.  

          

Figura 16 – Representações gráficas das funções       
      

 
 e uma tangente se deslocando sobre a curva 
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Na primeira coluna da tabela 8 apresentamos exemplos de respostas dos alunos para a 

questão “há algo errado com este gráfico?” (da função       
      

 
) e, na segunda, 

comentários sobre o que acontece com a reta tangente (construída e deslocada sobre o gráfico 

da função no GeoGebra) em valores de x próximos de 0, em particular no próprio zero.  

Alunos 48 e 15: não tem nada de errado, é 

um limite fundamental 
Alunos 48 e 15: A esquerda do zero ela é positiva. No 

zero ela é zero e a direita do zero ela é negativa. Com 

pequena inclinação.  

Alunos 20 e 43: , mas o gráfico mostra que 

quando f(0) = 1 e tal fato não esta definido. 
Alunos 20 e 43: Não existe a reta que tangencia esse 

ponto, já que a derivada não existe. 

Aluno 42: Não, quanto menor o intervalo 

definido, a função torna-se uma reta. 
Aluno 42: A tangente some, por que em x = 0 a 

função é descontinua, ou seja, não existe função em x 

= 0 

Alunos 40 e 41: Não há nada de errado com 

o gráfico, pois a função esta definida para 

todos os reais. 

Alunos 40 e 41: A medida que o seletor aproxima de 

zero a tangente desloca-se no sentido anti-horário, 

quando o seletor é zero a tangente some, pois a 

derivada é definida pela inclinação da reta e em a = 

0, a reta não possui inclinação. 

Aluno 25: Observando o gráfico não 

identifiquei nenhum erro. 
Aluno 25: Em zero a tangente desaparece, uma vez 

que a função é indefinida em zero, por isso sabemos 

que não possui tangente, pois é descontinua em x=0, 

portanto não existe a derivada, uma vez que a 

derivada seria inclinação dessa tangente a função no 

ponto A.  

Alunos 1 e 2: Sim, pois pelo gráfico não é 

perceptível que seja descontinua, mas pela 

função sabemos que o seu denominador não 

poderá ser zero devido o domínio ser os 

reais menos o zero. 

Alunos 1 e 2: Observamos que quando colocamos o 

seletor a = 0, o ponto A e a reta tangente não existe 

devido à derivada não existir neste ponto como 

falamos acima. 

Tabela 8 – Respostas dos alunos na quarta atividade 

          

Figura 17 – Representações gráficas das funções           
 

 
  e com o zoom alterado próximo da 

origem 
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Abaixo seguem algumas respostas para a terceira questão, na qual pedimos que 

analisassem o comportamento da função nas proximidades de zero e se o limite existe quando 

x tende a zero. 

Alunos 48 e 15: (i) Próxima de zero tende a -1 e 1. 

Não, pois tende a dois valores -1 e 1.  

Alunos 20 e 43: O período da senoide diminui bruscamente nas proximidades de zero.  

Não, porque f(0)  

Aluno 42:  

(i) Pela esquerda o limite tende a - e pela direita tende a + 

(ii) Os limites laterais são diferentes, logo, o limite não existe.  

Alunos 40 e 41: O limite quando x0 não existe pois seus limites laterais variam de 1 a -1, logo, 

são diferentes e o limite não existe.  

Aluno 25: (i) Próximo de zero a função tende a 1 por um lado e a -1 por outro lado.(ii)Não, pois 

os limites laterais são diferentes, um tende a -1 e o outro a 1.  

Alunos 1 e 2: (i) Nas proximidades do zero a função e descontinua. 

(ii) Não, porque não houve unicidade. 

Aluno 30: O gráfico oscila entre dois valores y = 1 e y= -1. 

 e   

Alunos 12 e 9: (i)Observa-se que perto da origem a função oscila bastante e o período da função 

diminui. (ii)O limite não existe, pois a função f(x)=sin(1/x) quando x0 tende a , logo a função 

fica oscilando entre -1 e +1 e o limite deve ser fixo. 

 

 Na terceira parte pedimos para plotar o gráfico de três funções que ilustram um 

exemplo resolvido em sala (Figura 18). O intuito foi de ilustrar o Teorema do Confronto e 

reconhecer geometricamente o significado das desigualdades (              ) na 

resolução. Muitas vezes, este teorema é chamado de Teorema do Sanduíche pelo fato de as 

duas funções f e h “espremerem” a função g. 

 

Figura 18 – Representação de três funções para o Teorema do Confronto 
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E, na quarta
 
parte pedimos para que eles plotassem e visualizassem (Figura 19) as 

funções 
x

senxxxf


²³)(  , ²³)( xxxg   e ²³)( xxxh   para, em seguida, 

calcular               
 

 
   usando o teorema do confronto.  

 

Figura 19 – Representação do Teorema do Confronto usando o gráfico de três funções 

No cálculo do teorema do confronto, 13 alunos realizaram o procedimento algébrico 

com todas as etapas corretas.  

4.3.5. Quinta Atividade 

 A aula anterior dada pelo professor explorou os testes da derivada primeira e segunda. 

Antes de apresentar as definições, ele discutiu com os alunos usando esboços gráficos no 

quadro, sobre a inclinação da reta tangente e o crescimento e decrescimento do gráfico. Em 

seguida, o professor questiona usando o exemplo da função         , na qual         e 

        , como saber se     é ponto de inflexão. Por várias vezes levantou a questão. Um 

aluno sugeriu substituir valores pegando pontos próximos do      e calcular a derivada de 

primeira ordem. A partir dessa discussão (apesar da pouca participação dos alunos), a aula foi 

conduzida buscando esclarecer que a derivada de segunda ordem é a variação da derivada de 

primeira ordem.  

Já na aula deste dia, em que ocorreu a quinta atividade, o professor trabalhou em sala 

com aplicações da derivada e problemas de otimização.  

 No laboratório, primeiro exploramos o conceito de família de funções associada ao 

recurso seletor do GeoGebra. A questão pedia que, dada a função f(x) = x³+cx, onde c é um 
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seletor, esboçar os gráficos para diferentes valores de c. Os aluno deveriam construir o seletor 

e entrar com a função e, a partir da representação no software, transpor o esboço para a folha 

de atividade. A seguir, questionamos o que acontecia com a função em relação  ao gráfico 

(concavidade, pontos de inflexão, máximos e mínimos, crescimento/decrescimento, etc.) para 

valores de c menores, igual e maiores que zero. Na figura 20, apresentamos, a título de 

ilustração, as representações. Para     , a função é sempre crescente e, portanto, não terá 

máximos nem mínimos locais.  

                   

                   

Figura 20 – Representação no GeoGebra da função f(x) = x³+cx variando o valor de c 

 Um dos alunos (44) digitou a função de modo equivocado (provavelmente esqueceu-

se de digitar o sinal de adição e digitou f(x) = x³ c*x)
39

 e encontrou o seguinte resultado na 

figura 21. 

                                                 

39
 O GeoGebra traduz um espaço deixado na digitação dos comandos com multiplicação. 
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Figura 21 – Resposta do aluno 44 para questão da quinta atividade 

Mais uma vez, identificamos a falta de uma reflexão adequada sobre a representação 

algébrica e gráfica. Cabe destacar que a pergunta seguinte pedia para calcular a derivada 

primeira (que é uma função de 2º grau) e ele fez corretamente. 

 A última tarefa desta primeira parte pedia para os alunos estabelecer a relação entre 

crescimento e decrescimento da função a partir do gráfico da derivada primeira, utilizando c = 

- 3.  

Seguindo o roteiro, os alunos construíram uma representação conforme a figura 22.  

 

Figura 22 – Gráficos de uma função e sua derivada primeira destacando os zeros da derivada. 

Gostaríamos que percebessem graficamente o crescimento/decrescimento associado ao 

sinal da derivada primeira. Para a última da primeira parte, onde pedimos que eles 

estabelecessem essa relação, 8 alunos deram respostas muito próximas ao que estava no 



95 

 

 

roteiro que o professor havia dado em sala para construir gráficos. As alunas 40 e 41 (dupla) 

responderam: 

 

Figura 23 – Resposta das alunas 40 e 41 para questão da quinta atividade 

Não foi possível perceber se ele cometeu algum erro de digitação, mas em sua resposta, ele 

analisa apenas o crescimento/decrescimento da função derivada.  

Na segunda parte da atividade procuramos explorar a relação dos gráficos de uma 

função e de sua derivada de segunda ordem. Talvez pelas discussões que ocorreram nas 

duplas e com o pesquisador e a monitora, nesta última questão os alunos foram responderam 

sem a necessidade de muitas intervenções.  

4.3.6. Sexta Atividade 

Essa atividade ocorreu em dois encontros. No primeiro dia, o professor da disciplina 

não poderia dar aula e, portanto, permitiu que a aula fosse regida pelos pesquisadores. Não foi 

utilizado todo o período da aula. Começamos por volta de 16hs e terminamos em torno das 

17h20min. Neste dia, a presença dos alunos foi pequena, apenas 14 estudantes. 

A atividade foi dividida em duas partes: uma primeira em sala (realizada no primeiro 

dia) e uma segunda no laboratório, mas como o tempo no laboratório seria curto optamos por 

deixar para resolver as questões no laboratório no próximo dia.  

Iniciamos, em sala de aula, realizando uma breve revisão sobre o comportamento do 

gráfico e das derivadas primeira e segunda. A seguir, distribuímos as folhas e pedimos para 

que utilizassem os conceitos estudados para resolver a questão. A questão era: 
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Seja a função f(x) = (x² - 3 x) / (x² - 4). Veja um esboço abaixo. 

 

 
 

Observando seu gráfico, sem calcular a derivada, responda: 

i) O gráfico da derivada primeira corta o eixo x? Justifique. 

ii) O gráfico da derivada segunda corta o eixo x? Justifique. 

Nesta questão, procuramos revisar com os alunos parte da discussão feita na aula 

anterior (sobre a relação do gráfico de uma função com os gráficos das derivadas primeira e 

segunda). Como não usamos o laboratório e a função não era tão trivial para derivar, foi 

necessário que eles utilizassem apenas as informações visuais do gráfico e seus 

conhecimentos. Propositalmente, as perguntas se relacionavam ao “cortar o eixo x”, mas 

houve dificuldade em associar essa expressão “verbal” à mudança (ou não) de sinal pela 

transposição do eixo x. Foi necessário que instigássemos os alunos usando exemplos mais 

simples no quadro para que essa questão ficasse clara.  

Na segunda parte, os alunos deveriam associar gráficos de funções e os de suas 

derivadas primeira e segunda. Quando eram perguntados sobre os testes da derivada, eles 

respondiam citando o conceito que haviam copiado no caderno durante as aulas, mas a 

compreensão na análise gráfica, novamente, se mostrou difícil para a maioria. Por exemplo, 

na figura 24, temos o gráfico da função       
     

    
 e das funções derivadas (de primeira e 

segunda ordem, respectivamente). Podemos observar que, como a função é sempre crescente, 

a derivada de primeira ordem é positiva para todo x. Também, onde a função é côncava para 

cima, a derivada segunda é positiva e, onde ela é côncava para baixo, ela é negativa. 
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Figura 24 – Gráfico de uma função seguido dos gráficos de suas derivadas de primeira e segunda ordem 

As duplas se engajaram com determinação nesta atividade. O ambiente de diálogo na 

confrontação de ideias para a resolução desta questão foi bastante produtivo. 

A última questão tratava do trajeto realizado pelo ponto médio de uma escada 

completamente encostada em uma parede quando o seu “pé” é deslocado afastando-se da 

parede (Figura 25). Verificamos que, em sala, as estratégias adotadas pelos estudantes foram 

diversas. Alguns fizeram o movimento no ar tentando prever a trajetória, outros utilizaram o 

papel para esboçar alguns momentos do deslocamento da escada e outros simularam pegando 

um lápis encostado na parede e na carteira para tentar perceber o movimento.  

 

Figura 25 – Problema da escada 

Para esta questão da escada, vários alunos raciocinaram como o aluno 12 que fez um 

esboço como na figura 26. Uma dupla realizou uma simulação utilizando um lápis 

representando a escada escorregando encostado num livro. Neste último caso,  a dupla chegou 

a resposta correta. 
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Figura 26 – Esboço de resolução do aluno 12 para o problema da escada 

A maioria (ao menos 80%) dos alunos marcou as opções a ou c, portanto, quando 

fizeram a construção do modelo no GeoGebra, se surpreenderam, uma vez que a alternativa 

correta é a letra b.  

4.3.7. Sétima Atividade 

 Esta atividade foi baseada em tarefa dada em sala e em uma proposta semelhante 

encontrada em Stewart (2003). Um detalhe que adicionamos foi fazer uma primeira 

construção e experimentação no desenho antes de realizar os cálculos usando as derivadas. 

 A atividade explorava a seguinte problemática:  

Um ponto P precisa ser localizado em algum ponto sobre a reta AD de forma que o comprimento total 

L de fios ligando P aos pontos A, B e C seja minimizado.  

 

 

Os alunos deveriam construir o modelo no GeoGebra e procurar experimentalmente 

uma posição que minimizasse o comprimento de AP + BP + CP. A princípio, a maioria dos 

alunos arrastou o ponto P em direção ao ponto D supondo que este daria o menor 

comprimento para as somas de AP+BP+PC (ver, como exemplo, a figura 27). Foi necessário 

intervir em algumas duplas para questionar se esse era realmente o valor mínimo.  
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Figura 27 – Sequencia de telas do vídeo de aluno resolvendo a atividade 7 (capturada com o software 

TipCam Recorder v2.2.2.4675) 

A familiaridade com o software começou a ser percebida entre os alunos que, até aqui, 

tiveram maior presença no laboratório. A maioria dos alunos conseguiu realizar a construção 

com facilidade, as dúvidas se concentraram no momento de escrever uma função para o 

comprimento do fio, apesar este exigir apenas a aplicação do Teorema de Pitágoras. 

 Os próximos passos eram: representar no GeoGebra os gráficos da função e de sua 

derivada e usa-los para confirmar o valor mínimo já encontrado. Para traçar o gráfico da 

derivada da função que teriam que minimizar, alguns alunos estranharam este não aparecer na 

tela do software. Perguntamos aos alunos: “Qual foi o ponto de mínimo que vocês observaram 

manipulando o modelo solicitado na construção da atividade?”. 

Alunos: “9,35”. 

Pesquisador: “Observe o eixo de visualização do software que vocês estão trabalhando, 

é visível este ponto de mínimo?”. 

Alunos: “Não.” 
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Sugerimos que alterassem o zoom. Assim, conseguiram visualizar o gráfico da 

derivada juntamente com seu ponto de mínimo. Essa janela 

 
 

 

Tela padrão Tela com alteração no zoom 

Figura 28 – Representação de questão da segunda parte da sétima atividade 

Este episódio exemplifica como o GeoGebra pode contribuir em atividades que 

envolvem simulação e análise de conjecturas. 

4.3.8. Oitava Atividade 

Houve um intervalo de quase duas semanas entre a sétima e oitava atividades, devido à 

aplicação da segunda prova da disciplina. O professor em seu cronograma inicial havia 

reservado as aulas do dia que antecediam alguma das provas para discussão de dúvidas 

(conforme planejamento na Tabela 4). Portanto,  combinamos que nessas datas não haveria 

atividades no laboratório.  

Após esse período ocorreu esta atividade
40

 no laboratório, planejada e aplicada pelos 

pesquisadores.  

Como esta atividade teve caráter avaliativo (atribuindo nota) para o professor, optamos 

que os alunos a realizassem individualmente ou em dupla (não aceitamos neste dia trabalhos 

em trios). Como o laboratório não comportava todos os alunos nesta organização, optamos 

por dividir a turma em dois grupos. O primeiro grupo  trabalhou de 15:20 às 16:40, e era 

composto pelos alunos cujas iniciais do primeiro nome iam de A até H. O segundo foi de 

16:40 às 18 horas e era composto pelos alunos cujas iniciais do primeiro nome  iam de I a Z. 

Por ser uma atividade avaliativa, todos os alunos participaram. Não oferecemos ajuda 

na resolução e ficamos apenas observando. Os alunos que participaram de poucas atividades 

                                                 

40
 Essa atividade foi solicitada pelo professor com objetivo de compor as notas da segunda avaliação que tinham 

sido baixas.  
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no laboratório
41

 apresentaram muitas dificuldades. Contudo, como o trabalho foi realizado em 

dupla, os alunos se ajudaram mutuamente. 

Ao elaborar a atividade, priorizamos abordar alguns assuntos segundo a perspectiva 

em que estávamos trabalhando no laboratório. Logo, na atividade estiveram presentes 

construção no GeoGebra de representações gráfica e modelos, experimentação, simulação e 

alguns procedimentos algébricos. Escolhemos o Teorema do Confronto e, também,  

aplicações da derivada, pois foram assuntos já trabalhados no laboratório. Esta escolha foi 

discutida e aceita pelo professor da disciplina.  

A atividade foi dividida em duas partes.  

Na primeira havia duas questões. Uma delas visava apenas ilustrar o teorema do 

confronto e, na segunda, realizar o cálculo de um limite ( 








 x
x

x

2
coslim 4

0
).  Notamos que o 

teorema do confronto mais uma vez foi utilizado de forma mecânica. Com descuido da 

notação e procedimentos. Mas, o erro mais recorrente nas resoluções do limite dado, foi de 

não partir do fato de a função ser limitada. A figura 29 mostra um exemplo deste erro. Na 

resolução, sem essa premissa, a conclusão não se sustenta. 

 

Figura 29 – Resolução do aluno 24 para a 1ª parte (questão 2) da atividade 8. 

A segunda parte repetiu a exploração feita na sétima atividade. Os alunos deveriam 

encontrar uma medida que minimizasse a distancia entre três pontos nas condições dadas (ver: 

Figura 30).  

                                                 

41
 Vários alunos participaram apenas ocasionalmente da proposta de ensino. Em parte, isso pode ser explicado 

pelo fato de serem três aulas contínuas e de a terceira aula ser no laboratório (cansaço), pelo fato de o 

pesquisador não ser o professor da disciplina (fato levantado por um aluno), etc. 
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Figura 30 – Representação do modelo pedido na 2ª parte da oitava atividade 

Os passos seguiam: 

 Construção do modelo no GeoGebra utilizando o seletor para que o ponto P se 

deslocasse sobre o eixo x e uma variável S representando o comprimento do 

fio de dependendo da posição de P; 

 Exploração do modelo, manipulando P para descobrir o menor comprimento; 

 Determinação da expressão da função correspondente (na folha do roteiro); 

 Representação gráfica da função no GeoGebra; 

 Determinação da derivada primeira e cálculo exato do valor mínimo. 

Apenas a última etapa se diferenciou da atividade já realizada, pois pedimos para que 

eles calculassem a derivada apresentando os passos e determinassem o valor exato de x que 

minimiza a função. Na verdade, o próprio GeoGebra determina a derivada.  

Como eles tinham o software à disposição e trabalharam em duplas, todos os alunos 

conseguiram resolver as duas partes da atividade.  

4.3.9. Nona Atividade 

Apesar de havermos determinado para esta atividade o objetivo de introduzir o 

conceito de integral definida, na verdade ele já havia sido dado em aula. Portanto, nosso 

objetivo foi possibilitar uma melhor visualização e articulação desse conceito com a ideia da 

área como limite. 

A primeira parte desta atividade foi elaborada baseada em atividade do livro de 

Figueiredo, Mello e Santos (2005). A segunda foi elaborada usando como exemplo a 

introdução deste conceito feito em Hugues-Hallett et al (1999). A terceira foi reelaborada a 

partir de atividade que usamos no estudo piloto.  

Assim como em  Figueiredo, Mello e Santos (2005), a primeira parte da atividade foi 

realizada em sala de aula. Como esperado, pelo fato de o professor ter explicado sobre a 
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integral em aula recente, ao pedir para encontrar uma família de soluções        tal que 

  

  
   , a maioria utilizou a notação de integral. Apenas o aluno 43, parece não ter 

compreendido o que deveria ser feito (Figura 31). 

 

Figura 31 – Resolução do aluno 43 para questão da nona atividade 

Na segunda, apresentamos uma situação, onde se podem usar aproximações para 

cálculo de áreas. Nesse caso, uma figura da lagoa da Pampulha foi projetada e quadriculada 

com diferentes malhas. Foi discutido que, quanto menor o quadriculado, melhor seria a 

aproximação para a área.  
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Figura 32 – Representação de quadriculados da lagoa da Pampulha 

Em seguida, usamos um problema simples de determinar uma distância percorrida por 

um veículo que não está em velocidade constante, mas crescente. Nessa atividade os alunos 

puderam analisar que, quanto mais subintervalos de tempo temos, melhor a  avaliação da 

velocidade. Utilizamos o data-show para mostrar a questão das avaliações “por baixo” e “por 

cima” (Figura 33).  

 

Figura 33 – Subintervalos para a determinação da velocidade 
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As apresentações sobre a área da lagoa e a velocidade serviram para reforçar a noção 

de integral como limite da soma de áreas.  

Na terceira e última parte, os alunos utilizaram os comandos de SomaInferior e 

SomaSuperior para representar a área sobre uma curva e explorar a questão do limite. A 

figura 34 apresenta três etapas da exploração que realizaram buscando perceber que, “no 

limite”  a diferença entre a soma das áreas dos retângulos “por cima” e “por baixo” se 

aproximam da área sobre a curva. Ainda na figura, utilizamos apenas as somas com 5, 10 e 50 

subintervalos, contudo, houve alunos que extrapolaram e colocaram valores maiores que 500. 

Nestes casos, os computadores tiveram dificuldade de processá-los, ocasionando uma lentidão 

nas atividades. Apesar disso, os alunos que arriscaram usar valores grandes visualizaram uma 

área totalmente preenchida e uma diferença entre as avaliações superior e inferior na casa dos 

milésimos. Conjecturaram, então que este deveria ser o valor da integral definida no intervalo 

dado.  

  

  

5 subintervalos 10 subintervalos 

 
 

50 subintervalos 10000 subintervalos 

Figura 34 – Exploração acerca da integral definida usando comando do GeoGebra 
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Esta última questão não pedia resposta, apenas a exploração. Entretanto, alguns alunos 

(6) rascunharam na folha observações a partir de suas manipulações. Os alunos 9 e 28 foram 

os únicos que escreveram sua conclusão. 

 

Figura 35 – Comentário dos alunos 9 e 28 para a última questão da nona atividade 

Outros, como o aluno 17, registraram as desigualdades para a área. 

 

Figura 36 – Esboços do aluno 17 para a última questão da nona atividade 

 

4.3.10. Décima Primeira Atividade
42

 

 Esta atividade foi adaptada de Stewart (2003). O professor disponibilizou os três 

horários para a realização da mesma.  

Na primeira parte do roteiro, os alunos representaram no GeoGebra os gráficos das 

funções         e      
 

 
  . Em seguida, marcaram os pontos de interseção (A e B) e 

definiram um ponto P contido no gráfico de f e entre os pontos A e B. Então, investigaram 

quais as coordenadas de P para que a  área do triângulo ABP seja máxima (Figura 37). 

Propomos, ainda, que investigassem relações entre a reta tangente à função f(x) por P e a 

função g(x), e, também, entre os pontos A, B e P. 

                                                 

42
 Conforme mencionamos anteriormente, a décima atividade não será objeto de análise. 
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Figura 37 – Representação para a primeira questão da décima primeira atividade 

A partir das discussões, todos os alunos presentes perceberam que, no ponto de área 

máxima a tangente é paralela ao gráfico de g(x). A segunda questão demorou um pouco mais, 

entretanto, também conjecturaram que a abscissa de P é ponto médio de AB. 

Uma dúvida que surgiu dessa exploração (prevista, mas não presente no roteiro) foi o 

porquê de a área máxima acontecer quando temos a tangente paralela. Apesar de ter instigado 

o debate, poucos alunos se envolveram (em torno de 10). O restante preferiu continuar a 

trabalhar nas outras questões. Dos que participaram do debate, nenhum conseguiu associar a 

área máxima a partir da geometria plana. Como o tempo se estendeu nesta questão, 

preferimos direcionar o debate lembrando que, como AB está fixa, a área será maior quanto 

maior for a distância de P à reta que passa por AB. A partir dessas informações eles 

conseguiram, finalmente, concluir que isto ocorre quando a tangente for paralela à base (AB) 

do triângulo.  

A segunda parte buscava verificar as conjecturas levantadas pelos alunos sobre as 

possíveis relações. No GeoGebra, utilizaram os seletores para “provar” a conjectura 

geometricamente.  Uma das questões do roteiro pedia para calcular a abscissa de P em função 

de m e b. Nesse caso, usaram os conhecimentos de Ensino Médio. 

 

Figura 38 – Ilustração da segunda parte da décima primeira atividade 
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Um aluno ao tentar descobrir as coordenadas de A e B iniciou o seguinte 

procedimento:  

        

        

         

    e     

Este é apenas um exemplo de dificuldades que surgem pela falta de uma matemática 

elementar sólida, conforme preconizam alguns autores (FROTA, 2006; LACHINI, 2001; 

NASSER, 2007). 

Uma observação importante é que, pelo fato de esta atividade ser aplicada próximo ao 

fim do período letivo, o elevado número de provas e trabalhos de outras disciplinas acabou 

por tirar a atenção de alguns alunos (em torno de 10) nas últimas questões da tarefa. Talvez 

por esse motivo, metade dos presentes não realizou essas atividades e se ausentaram do 

laboratório antes do fim do horário. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

No capítulo anterior, descrevemos o processo de forma geral pois, além das atividades, 

buscamos apresentar também o contexto que envolveu a implementação desta proposta na 

turma de Cálculo.  

Como as atividades tiveram “impacto” diferente nos estudantes, escolhemos uma 

aluna para, a partir de seu processo, buscar indícios das possíveis contribuições. Esse olhar 

orientou a escolha de episódios que evidenciaram momentos de negociação de significados, 

mediante a reflexão sobre a visualização e manipulação proporcionadas pelo GeoGebra. 

Inicialmente apresentamos alguns recortes, buscando explicitar momentos que 

evidenciam o recurso à visualização e à interatividade, oferecido pelos softwares, na 

resolução das atividades feitas pela aluna selecionada. Em seguida, analisamos episódios em 

que os alunos trabalharam com o teorema do confronto, modelagem, experimentação, 

derivação e integração. Na sequência, apresentamos alguns limites e possibilidades da 

proposta de ensino e da pesquisa que realizamos. Finalizamos com um levantamento e a 

análise dos dados do questionário que evidenciam características dos alunos e suas opiniões 

sobre esta experiência.  

5.1. Analisando o percurso de uma aluna: O caso de Sheila 

A aluna Sheila
43

 foi escolhida por ter participado de todas as atividades, sempre 

mostrando empenho. Não registramos no caderno de campo momentos em que ela tenha 

interagido com o professor da disciplina, enquanto este fazia perguntas. Contudo ela sempre 

procurou realizar as atividades propostas por ele. .  

No laboratório, ela realizou apenas duas atividades (primeira e décima primeira) em 

dupla. Mostrou-se tímida, mas empenhada em realizar todas as atividades até o fim. Quando 

tinha alguma dúvida, recorria ao pesquisador ou à monitora. Diferentemente de sua postura 

em sala, no laboratório Sheila era participativa  e questionadora.. 

A seguir, faremos uma breve análise de algumas atividades resolvidas por ela no 

laboratório.  

                                                 

43
 O nome é fictício e corresponde a aluna 39. 
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Na terceira atividade, ela apresentou esboços adequados para as duas funções. Não 

temos informações suficientes para afirmar que tenha cometido o mesmo erro de digitação 

que a maioria cometeu, mas em sua resolução não há marcas identificando correções. Apenas 

fica em destaque que, na função f(x) (primeiro desenho da figura 39), a assíntota vertical em x 

= -    não foi bem representada no esboço, apesar de ter utilizado a malha quadriculada para 

representar a função. Isso talvez se devesse a não especificação no enunciado de quais 

elementos deveriam ser mais evidenciados no esboço pedido. 

  

Figura 39 – Esboços da aluna 39 para a terceira atividade 

Na quarta atividade, perguntamos se havia algo de errado com o gráfico de      

          , ao ser representado no GeoGebra, e pedimos que comentasse (esperávamos que 

os alunos percebessem que o software não mostra a descontinuidade, já que a função não está 

definida para x = 0). Ela acabou não respondendo a questão, mas comentou o comportamento 

da função (figura 40). Sheila talvez não tenha entendido o objetivo do procedimento “... dar 

um zoom nas proximidades do ponto de abscissa zero”. E respondeu a questão como se 

tivesse olhado “para longe” do zero. 

 

Figura 40 – Resposta da aluna 39 para primeira pergunta da quarta atividade 

 A pergunta seguinte buscava uma nova reflexão sobre a descontinuidade e a reta 

tangente. Ela fez a construção da reta tangente e, usando o recurso seletor, manipulou esta 

reta de forma a “passear” sobre o gráfico da função anteriormente representada. A questão 

pedia que verificasse o que acontece com o ponto de tangência e a reta em valores de x 

próximos de zero, em particular no próprio zero. Como a função não está definida em x=0, no 

GeoGebra a reta tangente some exatamente neste ponto. Pedimos para que relatassem o que 

observaram a partir da manipulação e o porquê disso acontecer. Neste caso, a resposta iria 
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confirmar a questão anterior. Abaixo, na figura 41, a resposta de Sheila mostra um equívoco 

sobre a diferença entre o coeficiente angular ser nulo e a reta tangente não existir. Talvez a 

questão do “limite” tenha causado confusão e é possível que ela tenha analisado a questão sob 

o ponto de vista de que “no limite” a tangente estaria paralela, mas, de fato, ela realmente não 

existe. Nesse caso, a reta tangente “tende” à paralela. 

 

Figura 41 – Resposta da aluna 39 para segunda pergunta da quarta atividade 

Em seguida, a atividade pedia para plotar o gráfico da função          1/x . Essa 

função oscila infinitamente entre -1 e 1 nas proximidades de zero. Sheila descreve esse 

comportamento em termos de variação. No item (ii), onde se pergunta se existe o limite de 

f(x) quando     e pede para justificar, sua resposta apresentou informações da teoria (“os 

limites laterais devem ser iguais” e “o limite deve ser único”), contudo, incoerentemente, 

respondeu que os limites tendem ao infinito nas proximidades de zero. A resposta nos dois 

itens demonstra uma incompreensão do significado visual da oscilação infinita do gráfico nas 

proximidades de zero.  

 

Figura 42 – Resposta da aluna 39 para questão da quarta atividade 

Essas três questões avaliavam a compreensão dos fundamentos que justificam a 

aplicação do teorema do confronto. As respostas de Sheila foram produzidas a partir do 

gráfico exposto na tela do computador, portanto, deveriam complementar o conhecimento das 

informações expressas nas representações analíticas das funções. Suas respostas na figura 42 

evidenciam que ela detém algumas definições, contudo a conexão entre a visualização e as 

noções relacionadas aos conceitos não está clara para ela. 
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A quarta parte da quarta atividade pedia para que os alunos mostrassem 

analiticamente, usando o teorema do confronto, que                  
 

 
   . A 

resolução de Sheila é apresentada na figura 43. 

 

Figura 43 – Resolução da aluna 39 de um limite usando o teorema do confronto 

Na resolução, Sheila utiliza corretamente o argumento de que a função seno é limitada 

e realiza o procedimento algébrico. Não há explicações para as etapas da resolução e o único 

deslize cometido foi a falta do sinal de  .  

Para a quinta atividade, nota-se que Sheila conseguia manipular com facilidade o 

programa. A seguir, apresentamos e comentamos algumas de suas resoluções. 

Seus esboços para a primeira parte da questão são apresentados na figura 44 (ver 

4.3.3).  

 

Figura 44 – Esboços da aluna 39 para a quinta atividade 

Após a manipulação no software e posterior desenho dos esboços no roteiro, pedia-se 

que analisasse os gráficos (em relação à concavidade, máximos/mínimos locais e globais, 

crescimento/decrescimento, etc.) para valores positivos, negativos e quando c era igual a zero. 

Quando c = 0, a função se transforma em f(x) = x³, cujo gráfico é reconhecido pelos alunos. 

Para a família de funções f(x) = x³ +cx, quando c<0, nos gráficos é possível perceber 
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intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos locais. Já quando c>0, as 

funções são estritamente crescentes e não há máximos e mínimos locais. Em todos os três 

casos, zero é ponto de inflexão. 

 

Figura 45 – Resposta da aluna 39 para questão da quinta atividade 

Para c>0, Sheila conjectura que a “inclinação diminui/tende a uma reta” (Figura 45). 

Ela usa a palavra inclinação talvez por não ter pensado em um termo mais adequado. Nesse 

caso, quando aumentamos os valores de c, o crescimento da função é muito “rápido”, logo a 

aparência do gráfico é visualmente próximo de uma reta, conforme a figura 18. 

A resposta do próximo item está na figura 46. 

 

Figura 46 – Resposta da aluna 39 para a questão da quinta atividade 

Sheila não teve dificuldade neste item, pois se tratava de uma questão mecânica, 

puramente algébrica. Analisando a atividade, percebemos que poderiam ser feitas outras 

explorações relacionadas a este como, por exemplo, buscando associar a forma dos gráficos 

das funções e suas derivadas e discutir o que ocorre para valores positivos de c, tendo em 

vista que, neste caso, x1 e x2 não seriam números reais. 

No item seguinte, Sheila analisou a construção (ver figura 20) e respondeu 

parcialmente ao que estava sendo pedido. Sua resposta (figura 47) apenas identificou os 

intervalos de crescimento/decrescimento e concavidades para a função, faltando estabelecer a 

relação entre crescimento/decrescimento e o sinal de f’(x).  
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Figura 47 – Resposta para terceira questão da quinta atividade 

A segunda parte desta atividade, dando continuidade à proposta anterior, procurou 

trazer para uma análise geométrica a relação entre o gráfico da função e de sua derivada 

segunda. As respostas de Sheila para a atividade estão na figura 48. 

 

Figura 48 – Resposta da aluna 39 para a segunda parte da quinta atividade 

É possível que, para responder à primeira pergunta, ela tenha associado o gráfico com 

a expressão analítica, dado que  

f(x) = x³+cx   f’(x) = 3x  +c   f”(x) = 6x  

isto é, f”(x) não depende de c. 

Na pergunta seguinte, sua resposta mostra que quando afirmou anteriormente que o 

gráfico “tende para uma reta”, ela pode ter interpretado usando as ideias de limite como 

aproximar sem necessariamente chegar. A alteração na escala (figura 49) buscava fazer o 

aluno contrapor sua análise inicial.  
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Figura 49 – Função f(x) = x³+50x na escala de 1:100 

Na sétima atividade, Sheila não apresentou qualquer dificuldade. Sua modelagem foi 

correta e não houve dúvidas na manipulação (figura 50).  

 

  

 

Figura 50 – Construções e resposta da aluna 39 para a sétima atividade 

5.2. Analisando episódios e dialogando com a literatura 

 A partir da análise do trajeto percorrido por Sheila, escolhemos episódios em que a 

articulação entre a visualização e a experimentação foram potencializadas pelo uso do 

GeoGebra.  



116 

 

 

Teorema do Confronto 

A atividade em que exploramos o teorema do confronto ilustra como procuramos fazer 

a articulação entre o visual e o algébrico, visando à compreensão conceitual. 

Ela foi organizada de forma a possibilitar uma análise da visualização dos gráficos das 

funções para posterior resolução. Seguimos esta estrutura por acreditar que os gráficos 

produzidos podem validar o raciocínio que os alunos devem empregar na demonstração do 

cálculo do limite (FIGUEIREDO; MELLO; SANTOS, 2005). Além disso, o roteiro da 

atividade trazia os espaços para respostas, levando os alunos a organizar o raciocínio e tentar 

perceber como eles concebiam a lógica por trás do procedimento. Nesse sentido, trazer a 

argumentação para as atividades buscava contemplar as ideias de Moran (2006) e Nasser 

(2007).  

A tabela 9 apresenta as respostas dos alunos para as três primeiras questões da quarta 

atividade. 

Questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos 

(Dupla): 

Na 1
a 

parte, para a 

questão “Plote o gráfico 

da função      
      . De um zoom nas 

proximidades do ponto de 

abscissa zero. Ha algo de 

errado com este gráfico? 

Comente”.  

A seguir, pedimos: 

“Arraste o seletor e 

verifique o que acontece 

com o ponto A e a reta 

tangente em valores de x 

próximos de 0, em 

particular no próprio 

zero”. E perguntamos “O 

que você observou? Por 

que isso acontece?”.  

Na 2
a 

parte, solicitamos aos alunos 

que fizessem o gráfico da função 

              e dessem um zoom 

no eixo y próximo à origem. 

Pedimos ainda que comentassem o 

comportamento dessa função nas 

proximidades de zero. Também 

questionamos se o limite existe 

quando    .  

1 e 2 

Sim, pois pelo gráfico não 

é perceptível que seja 

descontinua, mas pela 

função sabemos que o seu 

denominador não poderá 

ser zero devido o domínio 

ser os reais menos o zero. 

Observamos que quando 

colocamos o seletor a = 0, 

o ponto A e a reta tangente 

não existe devido à 

derivada não existir neste 

ponto como falamos acima. 

 (i) Nas proximidades do zero a função 

e descontinua. 

(ii) Não, porque não houve unicidade. 

3 

Em x=0, a função é 

descontinua. 

 

O ponto A some do gráfico. 

 

A função oscila entre 1 e -1. 

          
 

 
  , pois este limite 

tende a zero. 

4 

Sim, x não pode ser igual 

a zero, então deveria ter 

intervalo aberto no 

gráfico. 

 

Não existe reta tangente 

nos pontos onde x = 0. 

 

(i) 

(ii)Não, porque    
    

        e 

   
    

       

12 e 9  

A função não pode ser 

definida em x = 0, logo o 

gráfico deveria apresentar 

uma descontinuidade. 

 

Na vizinhança de zero a 

esquerda observa-se reta 

tangente crescente e a 

direita de zero observa-se a 

reta tangente decrescente. 

No ponto x = 0 a reta 

tangente some, pois este 

(i)Observa-se que perto da origem a 

função oscila bastante e o período da 

função diminui. (ii)O limite não existe, 

pois a função      sin(1/x) quando 

x0 tende a  , logo a função fica 

oscilando entre -1 e +1 e o limite deve 

ser fixo. 
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ponto não pertence ao 

domínio da função. 

13 

Sim, os valores podem se 

aproximar de zero, mas 

nunca ser o zero, pois o 

denominador é x e tem 

que ser ≠ 0. 

No próprio zero a reta se 

torna indefinida, pois o 

denominador é x ≠ 0. 

 

(i) O gráfico oscila entre 1 e -1 com 

função tendendo a zero. 

(ii) Não, já que a função é indefinida. 

15 e 48  

 

     
    

 
  , não tem 

nada de errado, é um 

limite fundamental. 

 

A esquerda do zero ela é 

positiva. No zero ela é zero 

e a direita do zero ela é 

negativa. Com pequena 

inclinação. 

(i) Próxima de zero tende a -1 e 1. 

Não, pois tende a dois valores -1 e 1. 

16 e 21 

Como a função não esta 

definida para x = 0 

quando o seletor chega 

em 0, o ponto some já que 

não esta no domínio. 

Deveria haver 

descontinuidade ali. 

 

A inclinação diminui e após 

o zero, a inclinação vai 

aumentando. Observação 

para que quando x = 0 a 

tangente não existe já que 

esse ponto não faz parte do 

domínio. 

 

Perto da origem a função oscila 

bastante, e o período da função 

diminui significativamente. O limite 

não existe, pois a função 

     sin(1/x) quando x0 tende a 

 , logo a função fica oscilando entre 

-1 e +1 e o limite deve ser fixo. 

17 

A medida que x aumenta 

(em modulo), f(x) se 

aproxima de zero. 

 

A reta tangente tende a 

ficar paralela ao eixo x. 

 

(i) Próximo de zero, a curva oscila 

inúmeras vezes. 

(ii)           
 

 
       

    
     

  e    
    

       , para o limite 

existir, os limites laterais devem ser 

iguais. 

18 

Deveria haver uma 

descontinuidade no ponto 

x = 0. 

 

Não existe tangente no x = 

0, já que f(x) não esta 

definida. 

 

 (i) A função começa a variar entre [-

1,1] 

(ii)Não existe, já que os limites 

laterais não são iguais,    
    

       

e    
    

        

20 e 43 

     
    

 
    , mas o 

gráfico mostra que 

quando f(0) = 1 e tal fato 

não esta definido. 

Não existe a reta que 

tangencia esse ponto, já que 

a derivada não existe. 

 

O período da senoide diminui 

bruscamente nas proximidades de 

zero.  

Não, porque f(0)     
   

     

22 e 50 

Sim. Porque o 

denominador não pode ser 

zero. 

 

Observamos que a reta 

tangente é paralela ao eixo 

x. Porque não existe 

inclinação da mesma. 

 

 (i) Na proximidade de zero não há 

muita variação nos valores da função. 

(ii) Sim. Pois para cada valor próximo 

de zero, a função toma um valor 

diferente. 

24 

Sim, porque o 

denominador não pode ser 

zero. 

 

A medida que valores de x 

se aproxima de zero a reta 

tangente torna-se 

indefinida. 

 

(i) A função fica oscilando entre 1 e -

1. 

(ii)Não,porque o limite fica oscilando, 

ou seja, é indefinido. 

25 

Observando o gráfico não 

identifiquei nenhum erro. 

 

Em zero a tangente 

desaparece, uma vez que a 

função é indefinida em zero, 

por isso sabemos que não 

possui tangente, pois é 

descontinua em x=0, 

portanto não existe a 

derivada, uma vez que a 

derivada seria inclinação 

dessa tangente a função no 

ponto A. 

 (i) Próximo de zero a função tende a 

1 por um lado e a -1 por outro 

lado.(ii)Não, pois os limites laterais 

são diferentes, um tende a -1 e o outro 

a 1. 
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28 e 49 

Sim, a função é 

descontinua em x = 0, o 

que não é mostrado no 

gráfico. 

 

A tangente some. Porque 

em x = 0 a função é 

descontinua, ou seja, não 

existe função em x = 0. 

 

A medida que x tende a zero, y oscila 

entre -1 e 1 continuamente. 

Sim,    
   

      , porque pela 

direita e pela esquerda e igual a zero, 

mas a função é descontinua em x = 0. 

29 

Deveria haver uma 

descontinuidade no 

gráfico quando x = 0. 

 

Não existe tangente no 

ponto x = 0, pois a função 

não esta definida nela. 

 

(i) Observa-se que a função oscila 

muito. (ii) Não, pois os limites laterais 

são diferentes x0
+
 =1 e x0

-
=-1. 

30 

A função se mostra 

continua, porém ela não 

esta definida quando x = 

0 pois 
 

 
   

O valor da tangente se 

aproxima de zero. A 

inclinação da reta tangente 

a curva tende a nulidade. 

O gráfico oscila entre dois valores y = 

1 e y= -1. 

   
    

       e    
    

        , 

             

33 

Sim. Como existe x no 

denominador da função 

f(x), o mesmo não pode 

ser zero. 

O ponto e a tangente 

somem. Porque não existe 

f(x) no ponto zero. 

(i) O gráfico oscila entre (0,1) e (-1,0). 

(ii) Não.Porque hora tende a 1 e hora 

tende a -1. 

39 

A medida que x aumenta 

em modulo, f(x) se 

aproxima de zero. 

 

A reta tangente fica 

paralela ao eixo x quando x 

= 0 (m = 0). 

 

(i) A função varia entre 1 e -

1.(ii)               Porque o 

limite deve ser único. Os limites 

laterais são     
    

     

     
    

       . 

40 e 41 

Não há nada de errado 

com o gráfico, pois a 

função esta definida para 

todos os reais. 

 

A medida que o seletor 

aproxima de zero a 

tangente desloca-se no 

sentido anti-horário, 

quando o seletor é zero a 

tangente some, pois a 

derivada é definida pela 

inclinação da reta e em a = 

0, a reta não possui 

inclinação. 

O limite quando x0 não existe pois 

seus limites laterais variam de 1 a -1, 

logo, são diferentes e o 

          
 

 
  não existe. 

 

42 

Não, quanto menor o 

intervalo definido, a 

função torna-se uma reta. 

 

A tangente some, por que 

em x = 0 a função é 

descontinua, ou seja, não 

existe função em x = 0 

 

(i) Pela esquerda o limite tende a -  e 

pela direita tende a +   
(ii) Os limites laterais são diferentes, 

logo, o limite não existe. 

44 

Sim. O gráfico deveria 

apresentar uma 

descontinuidade. 

 

A tangente desaparece. 

Acontece porque x = 0 é um 

ponto na qual não existe 

derivada ou seja inclinação 

= 0. 

 

As oscilações tornam-se mais 

constantes. Não existe o limite pois 

para existir o limite da função deveria 

ser constante o gráfico nos mostra que 

ele esta variando entre -1 e 1. 

47 

Não é possível ver, mas o 

denominador deve ser x ≠ 

0”.  

Não existe quando x = 0. x0 os valores são muitos pequenos 

positivos e negativos.  

x0
+
 e x0

-
,            

Tabela 9 – Respostas dadas pelos alunos às primeira e segunda partes da atividade 

Uma análise da tabela 9 revela como as noções/conceitos subjacentes ao teorema do 

confronto não estavam claros para todos os alunos.  

As respostas da primeira questão (primeira coluna) mostram que alguns alunos não 

identificaram ou não deram atenção à descontinuidade no ponto de abscissa zero. 

Normalmente, nesses casos, alguns professores e textos didáticos (ex: EDWARDS e 
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PENNEY, 1997) identificam a descontinuidade utilizando uma bolinha fechada. O aluno 4 

sugere essa alternativa e vários outros (12, 9, 18, 16, 21, 18, 44, 28, 49 e 29) ressaltam a 

“falta” da descontinuidade. No GeoGebra, como é observado pelos alunos, não é possível 

identificar a descontinuidade, mesmo utilizando o recurso de zoom para ampliar localmente a 

região. Neste caso, a representação não reflete todas as informações da função representada e, 

portanto, a análise da função apenas pelo recurso da visualização é limitada. A forma com que 

a pergunta foi feita, no sentido de instigar uma análise do visual, poderia ter induzido a uma 

expectativa de que realmente houvesse um erro, mas, no caso de representações no 

computador, este tipo de limitação possibilita um espaço para o debate.  

Algumas respostas se pautaram pelo apelo visual, não relacionando a expressão da 

função com a representação visual fornecida.  

Os alunos 15, 48, 25, 40 e 41 não notaram a descontinuidade na representação. Desses, 

apenas o aluno 25 identifica a descontinuidade na segunda parte da questão, contudo ele não 

corrigiu no roteiro. A dupla 15 e 48 confundiu a não existência da tangente dando para ela um 

valor nulo.  

Na resposta da dupla de alunos 16 e 21, fica claro que eles responderam a primeira 

questão após realizar os passos pedidos na segunda. 

Para a terceira questão, sobre o gráfico de          1/x , vários alunos (3, 12 e 9, 

13, 16, 21, 17, 24, 28, 49, 29, 30, 33, 44), ao visualizar o gráfico no GeoGebra, responderam 

que próximo de zero ela oscila. Os alunos 20 e 43 responderam que o “período da senóide 

diminui bruscamente”. E os alunos 18 e 39 preferiram dizer que a função varia. Quando os 

alunos utilizam termos como “oscilar”, “variar” e “diminuir bruscamente” eles estão 

definindo o comportamento a partir do sentido dinâmico que a exploração confere. A 

exploração dessa ideia buscava prepará-los para responder sobre o limite quando x tende a 

zero. Entretanto, a maioria deles respondeu que o limite não existe, mas apresentando como 

justificativa os limites laterais serem diferentes. É importante lembrar que em aulas anteriores 

o professor da disciplina já havia informado que este limite não existia, apesar de não ter 

justificado. Portanto, parece que a exploração visual tornou perceptível para a maioria a 

questão da não tendência para um valor, mas eles preferiram recorrer ao conceito de unicidade 

e alguns acabaram tentando calcular, a partir do gráfico, os limites laterais para mostrar que 

são diferentes. Já os alunos 1, 2, 12, 9, 16, 21, 24, 33, 40, 41 e 44 se limitaram a reconhecer 

que a oscilação infinita impede a existência de um limite. 
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A figura 51 mostra trechos do vídeo da tela de uma dupla explorando o zoom na 

origem. É possível notar que a imagem é prejudicada pela falta de mudança da escala, quando 

se aproxima da origem não se visualiza os pontos y=-1 e y=1. 
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Figura 51 – Zoom na função sen(x)/x. 
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Discutindo limitações desta atividade, concluímos que para convencer o aluno 

poderíamos recorrer ao recurso de uma tabela. O GeoGebra permite utilizar tabelas, mas este 

recurso não foi explorado em nossas atividades, contudo a representação tabular foi utilizada 

em algumas atividades no roteiro (por exemplo, na nona atividade). Cabe ressaltar que, apesar 

de não trabalhar com a forma tabular, os alunos eram incentivados, quando realizavam 

alguma representação geométrica na janela de desenho, a recorrer à janela de álgebra se 

precisavam  visualizar coordenadas de pontos. 

Este tipo de resposta nos remete a uma preferência/prevalecência, ao menos neste 

momento, pela abordagem visual caracterizada por Villarreal (1999) como “emprego de 

informações gráficas para resolver uma questão matemática que também poderia ser abordada 

algebricamente” (p. 339).  

Relação entre gráfico de uma função com o gráfico da derivada 

 Um ponto importante do estudo de Cálculo são as aplicações das derivadas. A maioria 

dos alunos acaba decorando as regras para obter valores de máximo, mínimo, pontos de 

inflexão, etc. de uma função, a partir dos sinais das derivadas de primeira e segunda ordem. 

Contudo, notamos que a análise era feita sempre a partir das expressões algébricas, no sentido 

de tomar a função, derivá-la e estudar o sinal da função derivada. Buscando aprofundar esse 

sentido do estudo de sinal, usando a visualização da representação gráfica da derivada, em 

algumas atividades propomos aos alunos investigar funções a partir do gráfico das derivadas. 

 Na quinta e na sexta atividade, procuramos trabalhar preferencialmente com a 

representação gráfica, uma vez que a representação algébrica prevalecia nas atividades 

propostas pelo professor. Os alunos apresentaram muitas dificuldades, por exemplo, quando 

entregamos o roteiro onde eles deveriam associar o gráfico em uma lista às funções e suas 

derivadas primeira e segunda, apenas observando as representações geométricas. 

Aproximadamente a metade (em torno de 15 alunos) precisou de ajuda para começar a 

focalizar sua visualização, nas partes dos gráficos onde a curva que representava as derivadas 

primeiras, por exemplo, cruzava o eixo das abscissas, indicando uma troca de sinal.  

 Esse trabalho tornou a sala de aula um ambiente de muita discussão e troca de ideias, o 

que contribui para a aprendizagem, uma vez que esta é coletiva (MORAN, 2006). Ao final, 

seguindo o caminho visual como descrito em Borba e Villarreal (2005), usamos o computador 

para verificar as conjecturas feitas em sala. 
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Construção de modelos e experimentação 

Na sétima atividade, propomos aos alunos a construção de um modelo matemático que 

simulava uma construção física. Nesta atividade, descrita na seção 4.3.7 do capítulo anterior, 

partimos de uma questão presente em diversos livros (por exemplo: STEWART, 2003) e 

acrescentamos a possibilidade de manipular a construção através do modelo. Com a 

manipulação era possível fazer uma previsão inicial sobre o valor procurado, que seria 

confirmado com a determinação algébrica através de derivadas.  

 

Figura 52 – Sequência da sétima atividade 

  

O encadeamento lógico proposto (Figura 52) seguia uma sequência próxima ao que 

Moran (2006) chama de processamento hipertextual. Seguimos a construção e visualização 

(no GeoGebra) - experimentação/manipulação - definição das funções e sua derivada (parte 

Modelo no roteiro 
(verbal). Ilustração 

(estática) 

Construção do modelo 
no GeoGebra 

(dinâmico)

Manipulação/Experime
ntação do Modelo.

Determinação 
algébrica da função.

Representação gráfica 
da função e sua 

derivada no GeoGebra.

Comparação com os 
dados obtidos na 

manipulação.
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algébrica) - confrontação com a resposta obtida experimentalmente. Apesar desse 

encadeamento presente nesta atividade, o “processamento” feito pelos alunos pareceu ser 

mais multimídico (MORAN, 2006), pois esperávamos que, seguindo esse caminho, os alunos 

pudessem associar o visual e o algébrico. Entretanto, como já relatamos, alguns alunos, ao 

construir e representar o gráfico no software, não associaram que, pelo valor encontrado 

experimentalmente, a escala da tela não iria mostrar adequadamente o gráfico. Para Moran 

(2006, p. 20): 

Convivemos com essas diferentes formas de processamento da informação. 

Dependendo da bagagem cultural, da idade e dos objetivos pretendidos 

predominará o processamento sequencial, o hipertextual ou o multimídico. 

Se tivermos concentrados em objetivos específicos muito determinados, 

predominará provavelmente o processamento sequencial. Se trabalharmos 

com pesquisa, projetos e médio prazo, interressar-nos-á o processamento 

hipertextual, com muitas conexões, divergências e convergências. Se temos 

de dar respostas imediatas e situar-nos rapidamente, precisaremos do 

processamento multimídico.  

Dessa forma, os alunos que talvez quisessem entregar as atividades no tempo 

adequado fizeram a linkagem entre as diferentes representações. 

A organização que propomos nesta atividade (simulação-experimentação-

visualização) e o uso do recurso visual para analisar um problema estão em consonância com 

Gúzman (2002), com o qual concordamos sobre a importância da imagem para a 

compreensão dos conceitos. Buscamos possibilitar aos alunos a utilização do recurso visual 

para criar hipertextos, nos quais a compreensão das representações algébricas e gráficas das 

funções modeladas pudessem ser interpretadas. 

Negociação de significados no estudo da Integral 

 Na nona e décima atividade, buscamos abordar a integral, a partir dos diferentes 

significados atribuídos ao conceito.  

 O primeiro significado que trabalhamos foi a ideia de anti-derivada, ou seja, o 

processo de integração como o inverso da diferenciação. Esta escolha se baseou no caminho 

seguido por Figueiredo, Mello e Santos (2005). Na primeira parte, adaptamos parte do roteiro 

proposto por essas autoras. Utilizamos uma função derivada polinomial e, como o 

procedimento algébrico prevalece no curso de Cálculo, os alunos não tiveram dificuldades em 

encontrar a função. Na segunda parte, utilizamos um problema de velocidade instantânea e, 

utilizando a representação tabular, os alunos estimavam a velocidade média como um 

processo limite. E, na terceira parte, discutimos noção de área sobre curva, partindo da ideia 
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de aproximar áreas de figuras disformes com subdivisões em quadrados (no caso, utilizamos 

uma lagoa para exemplificar - como descrito na seção 4. 3. 9 do capítulo anterior). 

 A negociação de significados ocorreu nestas atividades a partir do debate e da 

manipulação usando os comandos de Somainferior e Somasuperior que ajudaram a visualizar 

as aproximações das áreas da integral definida por uma soma de Riemann.  

 Entendemos que esse caminho contribuiu para a aprendizagem da integral, pois 

buscamos investigar os diferentes significados deste conceito e suas relações. Para Barufi 

(1999), no processo de negociação de significados é preciso que todos os envolvidos tenham 

as mesmas chances de participar do diálogo, manifestando as próprias ideias. Nesse sentido, 

percebemos que não só a sala de informática e as atividades propostas permitiram aos alunos 

conjecturar, experimentar, criticar, testar e verificar como a noção de limite está ligada ao 

processo de integração. 

5.3. O questionário e a opinião dos alunos 

 O questionário (ver anexo) foi aplicado pelo professor da disciplina no último dia de 

aula antes da última prova. Demos aos alunos a opção de não se identificarem, contudo, dos 

46 que responderam ao questionário, 17
44

 se identificaram. Nem todas as questões foram 

respondidas, mas os dados serviram para fazer uma caracterização desses alunos respondentes 

e explicitar sua opinião sobre a experiência de trabalhar no laboratório em um curso de 

Cálculo. 

 Quanto ao sexo, temos 29 homens e 17 mulheres.  

Todos os alunos já haviam cursado a disciplina.  

Repetições 1 2 3 4 5 6 Outra 

Nº de alunos 27 9 4 3 0 2 1 

% 58,7 19,6 8,7 6,5 0,0 4,3 2,2 

Tabela 10 – Número de vezes que repetiu Cálculo 

Sobre o número de vezes em que haviam repetido, 78,3% dos 46 respondentes do 

questionário estavam cursando a disciplina pela segunda ou terceira vez. Era esperado, então, 

que eles já conhecessem alguns procedimentos para o cálculo de limites e os principais casos 

de indeterminação.  

                                                 

44
 Os alunos 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 32, 35, 38 e 43 estão representados pelos questionários de 

mesma numeração. O questionário Q46 corresponde ao aluno 48. 
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Os motivos para esta reprovação, segundo os alunos, estão representados na tabela 10. 

 

Motivos alegados para a reprovação (40 

responderam) 
Nº de alunos % 

Problema com o professor 15 37,5% 
Problema no aluno: Falta de 

interesse/dedicação/tempo/amadurecimento 
30 75 

Problema com o Cálculo 6 15 
Problemas com conhecimentos prévios 4 10 

Reconheceu problemas no professor e nos 

alunos. 
11 27,5 

Tabela 11 – Motivos para a(s) reprovação(ões) 

 Sobre a justificativa para as reprovações, os estudantes se expressaram apontando, 

principalmente, a falta de dedicação e de interesse quando cursaram a disciplina 

anteriormente. Dos 40 que responderam a essa questão do questionário, 31 (o que representa 

75% dos respondentes e 60% de toda a sala) disseram algo relacionado a esses dois motivos. 

Houve alunos que citaram a falta de tempo e, também, de amadurecimento. Seguem algumas 

das respostas: 

Q1: “Não explicação na matéria, falta de conhecimento prévio”. 

Q2: “Devido as aulas que assisti no período passado, mais especificamente, o professor pois só 

provava teoremas, e não aprendi muita coisa, ele não explicava bem, hoje vejo que não aprendi a 

matéria e consegui aprender neste período”. 

Q4: “Falta de compreensão da matéria, dificuldade em compreender limites e Integral. 

Q6: “dificuldade no conteúdo da matéria e professores com grau muito elevado de cobrança nas 

provas”. 

Q9: “Dificuldade no aprendizado; falta de dedicação nos estudos”. 

Q10: “Falta de estudos diários (treino). Sempre deixava para estudar na véspera”. 

Q15: “No começo falta de interesse, no final dificuldade”. 

Q16: “Professora demasiadamente exigente e falta de compromisso”. 

Q20: Muitas fórmulas, muitas técnicas para resolver integrais, truques, etc. 

Q21: Uma visão menos clara da matéria, uma falta de amadurecimento, visão ainda do ensino médio. 

Q23: "Aulas monótonas, dificuldades no ensino da base". 

Q32: "Diversos: Professor, base ruim, república, etc". 

Q34: "Falta de dedicação por desconhecer os benefícios que o Cálculo traria futuramente". 

Q35: "Professores com métodos de ensino confuso, o que gerava muitas dificuldades e deficiência em 

conteúdos anteriores, como função".  

Q38: "Falta de empenho, e os métodos muito ortodoxos de ensino". 

Q40: "Não foi por falta de estudo, o professor não conseguiu passar o conteúdo (95% da sala foi 

reprovado) e exigia nas provas". 

 

Pedimos para os alunos se autoavaliarem com uma nota de zero a dez., considerando 

seu envolvimento e participação nas atividades de laboratório.  
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Autoavaliação (45 

responderam) 
 

Média Geral: 7,38 
 

Notas (Classes) Nº. de alunos 

1 - 3 3 
4 - 6 11 
7 - 9 23 
10 8 

 

Pedimos ainda que justificassem o porquê dessa nota. A maioria das respostas girou 

em torno de presença, interesse e empenho. Seguem algumas respostas: 

Q4: Pois mesmo não participando de algumas poucas aulas, consegui aplicar os conceitos de cálculo 

durante as atividades, fazendo-as corretamente. 

Q7: Poderia tentar obter um conhecimento maior sobre uma ferramenta tão interessante quanto o 

GeoGebra. 

Q11: Não pude comparecer em todas as aulas. 

Q12: Porque participei de todas, tentando aproveitar ao máximo. 

Q13: Só faltei a um laboratório mas quando presente fiz todas as tarefas. 

Q15: Faltei poucas aulas e participei bem da que tive. 

Q16: Fui nas aulas e tentei utilizar o que aprendi em sala. 

Q17: Na medida do possível, fui presente às aulas e me interessei pelo conteúdo. 

Q18: Ao meu ver o geogebra deveria ser utilizado na aula como exemplo. 

Q19: Participei da maior parte das aulas e com comprometimento. 

Q20: Fiz atividades com empenho fui as atividades. 

Q23: Pois frequentei as aulas e aprendi com o Geogebra algumas coisas que eram difíceis de 

visualizar. 

Q24: Fiquei muito tempo afastada da universidade enquanto estive em recuperação, mas nos dias em 

que estava aqui participei das atividades. 

Q26: Não fui em todas as atividades. 

Q28: Faltei algumas vezes. 

Q30: Pois faltei em alguns laboratórios. Queria ter participado mais, me arrependi das faltas. 

Q35: Não participei algumas vezes, deixando de aprender assim coisas interessantes. 

Na questão “Aprender a utilizar o GeoGebra foi:”, a maioria marcou a opção fácil (36) 

ou muito fácil (8). Apenas dois alunos consideraram difícil. Cabe destacar que esses últimos 

se autoavaliaram com notas três e cinco (de zero a dez). 

Ao explicar sobre a facilidade/dificuldade expressas, as respostas foram diversas. 

Seguem abaixo algumas: 

Q1: "Não foi muito fácil pois perdi as primeiras." 

Q2: "No sentido de usá-la "comandos" foi fácil, talvez um pouco difícil na hora de aplicar" 

Q3: "Software simples" 

Q4: "O que no início dificulta um pouco é só a memorização das fórmulas tipo sen x = sin x" 

Q5: "Software interativo e livre, pode ser usado em casa." 

Q6: "É um programa objetivo." 

Q10: "Tenho facilidade com computadores." 

Q12: "No roteiro das aulas estava bem explicado." 

Q13: "Não há mistério em usar o Geogebra" 

Q15: "É um programa simples." 

Q16: "Os comandos são simples, mas a matéria não." 

Q17: "Os comando são bem claros e estão em português." 

Q18: "O programa é de fácil entendimento." 
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Q19: "O Geogebra é bastante prático." 

Q20: "O programa é prático, de fácil entendimento." 

Q21: "O Marcos foi um bom professor." 

Q22: "Borrachada." 

Q23: "Até acostumar com a linguagem." 

Q24: "O programa é de fácil entendimento e o acesso às suas funções é fácil." 

Q25: "Pois é um programa simples e o Marcos explicava bem." 

Q26: "comandos bem tranquilos e fáceis de manusear." 

Q27: "Por que foi muito bem explicado o funcionamento." 

Q28: "Não há segredo." 

Q29: "Com as explicações dadas por Marcos foi fácil utilizar." 

Q30: "Difícil pois não gosto de depender de uma máquina para que algo dê certo. O computador às 

vezes não ajudava." 

Q31: "Software de fácil uso" 

Q35: "É prático." 

Q36: "É simples e direto." 

Q37: "O programa é de fácil entendimento." 

Q38: "Por ser traduzido, é muito difícil usar o inglês." 

Q39: "Os comandos não são complicados." 

Q40: "Não tive dificuldade para com o Geogebra" 

Q42: "Alguns comandos eram um pouco complicados de ser aplicados." 

Q43: "Apenas alguns comandos dependiam de conhecimento maior do programa." 

Q44: "É muito simples o programa." 

Q46: "O programa com uma simples explicação do professor da para mexer no que é preciso." 

 

Justificativas 

para a opinião 

sobre o aprender 

a usar o 

Geogebra (36 

respondentes) 

Respostas 

vagas 

(programa 

simples, 

objetivo, 

etc.) 

Respostas que 

citaram a explicação 

dada no 

laboratório/roteiro 

Respostas 

relacionadas à 

simplicidade 

dos comandos 

Respostas 

relacionadas 

à problemas 

técnicos 

Respostas 

relacionadas à 

linguagem em 

português 

 21 6 8 1 2 

 

Respostas da questão “O GeoGebra o ajudou a visualizar o conceito de limite?”:  

Muito Um pouco Nada 
21 23 2 

 

Repostas da questão “O GeoGebra o ajudou a visualizar o conceito de derivada?”:  

Muito Um pouco Nada 

23 23 0 

 

Respostas da questão “O GeoGebra o ajudou a visualizar o conceito de integral?”:  

Muito Um pouco Nada 
21 23 2 

 

Para a pergunta “As atividades realizadas no laboratório foram (marque as 

alternativas que precisar)” oferecemos as seguintes opções: muito interessantes; 
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interessantes; pouco interessantes; chatas; desafiadoras; monótonas; repetitivas; 

estimulantes. 

muito 

interessantes 
interessantes 

pouco 

interessantes 

 
desafiadoras estimulantes 

 
chatas monótonas repetitivas 

 6 36 1  8 5  1 1 1 

Os dados anteriores mostram que nos aproximamos de um dos princípios propostos na 

elaboração das atividades, segundo o qual estas deveriam ser interessantes e desafiadoras. A 

maioria (45 de 46) marcou que as atividades são muito interessantes ou apenas interessantes. 

Apenas um aluno (Q44) marcou a opção pouco interessante. Justificou-se dizendo que “Por 

ter só dois professores em uma sala e muitas dúvidas isto ficou um pouco bagunçado". Este 

mesmo aluno se autoavaliou com nota 5 na participação no laboratório, mas em todas as suas 

respostas explicitou que o uso e as atividades foram tranquilos. 

Ao explicar suas escolhas, destacamos algumas semelhanças que sugerem as 

categorias que apresentamos na tabela 11. 

Novidade 5 
Colocar em prática o que é aprendido na aula (Aplicação) 8 

Visualização 16 
Demonstração (provar o porquê das coisas) 2 

Ferramenta para usar no "futuro" 2 
Complementar a teoria/aula 7 

Fato de ter só 2 professores e muitas dúvidas 1 
Tabela 12 – Justificativa para a opinião sobre as atividades 

As respostas foram:  

Q1: "Começou interessante, depois ficou monótona." 

Q2: "Devido, ser uma atividade nova, que eu nunca fiz antes." 

Q4: "Quando se vê na prática o aprendido na sala de aula, a fixação é bem melhor. " 

Q5: "Pode ver bidimensionalmente e provar o "porque" das coisas." 

Q6: "Em sua maioria interessantes, pois conseguimos entender mais o porquê das coisas vistas em 

sala. Desafiadoras pois nem sempre serem fáceis. As vezes chatas, mas devido à minha falta de 

disposição." 

Q10: "É bom poder visualizar o objetivo das inúmeras contas feitas em sala de aula." 

Q11: "Atividade inovadora e que prende atenção dos alunos." 

Q13: "Ajudou a visualizar o que era visto em sala." 

Q14: "Interessantes" 

Q15: "Ajudaram a visualizar a matéria de formas diferentes." 

Q16: "Pude aplicar o que aprendi em sala de maneira dinâmica." 

Q19: "Eram novidades." 

Q20: "Fica difícil visualizar o gráfico de derivada e integral, o geogebra ajuda." 

Q21: "Faz ter uma melhor visão do conceito de Cálculo." 

Q23: "Ajudando a desenvolver o gráfico e visualizar." 

Q25: "Foi uma experiência nova aprender calculo de uma forma mais prática." 

Q26: "O laboratório te dá uma visão mais clara dos conteúdos estudados em sala. *" 

Q27: "As atividades feitas no laboratório foram complementar às aulas teóricas. *" 

Q28: "A visualização de gráficos foi interessante." 
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Q29: "Sair da teoria para a visualização facilita a compreensão e estimula os estudos. *" 

Q30: "A mobilidade do programa (gráficos e construções) melhora o entendimento. É um contato 

mais sólido. " 

Q31: "Dar uma visão gráfica do que representa o cálculo." 

Q32: "Pudemos reavaliar os conceitos trabalhados em sala. *" 

Q33: "Pois não só aprendi a trabalhar no Geogebra, e hoje tenho mais uma ferramenta matemática 

na "bagagem"." 

Q34: "Muito interessantes, uma vez que possibilita mais visibilidade para possíveis utilização futuras 

do Cálculo." 

Q36: "É um método diferenciado de se ver o que a derivada/integral, o que desperta a curiosidade 

dos alunos." 

Q37: "Foi uma forma a mais de observar como pode ser aplicada a matéria vista em sala." 

Q38: "Quebrava a rotina da sala de aula." 

Q39: "Os exercícios vistos na teoria com (…) [ o professor], nós podiamos visualizar no laboratório, 

melhorando o entendimento da matéria. *" 

Q40: "No laboratório, por minha parte, uma descoberta com gráficos aprendi entender gráficos." 

Q41: "Nem sempre era fácil observar os gráficos, resolver os problemas." 

Q42: "A utilização do GeoGebra facilitou muito a visualização e o entendimento do conteúdo. *" 

Q43: "Ajudou a ver a aplicação do que é feito em sala em situações cotidianas. *" 

Q44: "Por ter só dois professores em uma sala e muitas dúvidas isto ficou um pouco bagunçado." 

Q46: "Pois você vê o que está acontecendo." 

 

Respostas à pergunta “ As aulas no laboratório ajudaram/complementaram a 

compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula?” (tivemos 44 respondentes). 

Quase sempre Algumas vezes Raramente Nunca 
18 24 2 0 

Respostas à pergunta “Você encontrou alguma dificuldade em realizar as atividades 

propostas nas aulas de laboratório?” (tivemos 45 respondentes). 

Muita Pouca Nenhuma 
1 36 8 

Para explicar, as respostas foram: 

Q2: "Às vezes, por não saber utilizar e ter alguma dificuldade para visualizar, mais o que era 

solucionado com a ajuda da Lilian e do Marcos." 

Q5: "Falta de estudos." 

Q6: "A maior dificuldade foi no manuseio do programa, ou seja, saber como usar." 

Q7: "Não sou bom em Cálculo." 

Q10: "Já tenho facilidade e o professor ajudava." 

Q13: "Não conhecia alguns comandos do Geogebra." 

Q15: "Algumas tinham alguma dificuldade, mas quando esclarecidas eram facilmente resolvidas." 

Q16: "Quando exigiam maiores conhecimentos matemáticos, que, as vezes, geram dúvidas." 

Q19: "Hávia diferença algumas vezes entre o roteiro e o Geogebra." 

Q25: "Pois os roteiros vinham bem explicados e o marcos ajudava sempre que requisitado." 

Q26: "Alguns exercícios necessitavam de um raciocínio mais complexo, mais nada além da 

normalidade." 

Q27: "Na parte de Integral no Geogebra houve uma confusão de minha parte." 

Q28: "As vezes era difícil definir as funções." 

Q29: "Os computadores eram um pouco lentos." 

Q30: "Algumas vezes não me lembrava dos comandos, ou a máquina não compilava o comando." 

Q31: "Tudo muito bem explicado." 



131 

 

 

Q32: "Por perder algumas aulas." 

Q33: "Alguns comandos." 

Q34: "Algumas vezes as propostas não eram tão claras inicialmente." 

Q35: "As vezes tinha uns exercícios meio complicados, mas depois que jogava no geogebra ficava 

mais claro." 

Q36: "O programa é bem fácil de se mecher." 

Q37: "Alguns casos foram mais difíceis que outros." 

Q38: "Tinha umas limitações por não conhecê-lo direito." 

Q39: "Nos exercícios que tive dificuldade com a prof. (…), também tive um pouco mais de dificuldade 

no laboratório." 

Q40: "Porque no laboratório, você precisava ter conceitos de vários temas (cálculo)." 

Q42: "O roteiro fornecido era bastante explicativo." 

Q43: "Alguns conceitos vistos em sala não estavam bem entendidos." 

Q44: "Eram muito tranquilas." 

Q46: "São fáceis." 

  

 As justificativas, em geral, foram: 

Problemas com o 

conteúdo 

Problemas com o 

software (comandos, etc.) 

Dificuldade com a 

visualização 

Problema com as máquinas 

(computadores lentos, etc) 

Dificuldades com 

o roteiro 

6 5 1 2 4 

 

 Não foi surpresa apenas um aluno (Q5) ter marcado que teve muita dificuldade nas 

atividades propostas com o auxílio do GeoGebra, ele ainda justificou afirmando que o motivo 

foi a "falta de estudos". As atividades foram planejadas exatamente para diminuir ao máximo 

qualquer dificuldade na interpretação do que era pedido. O êxito desse objetivo pode ser 

comprovado pelo fato de 44 dos 45 respondentes terem expressado pouca (36) ou nenhuma 

dificuldade (8).  

No geral, podemos identificar cinco categorias para as justificativas dos alunos quanto 

ao uso do GeoGebra: 

 Aqueles que afirmaram ter dificuldade, na verdade, no conteúdo matemático necessário 

para realizar as atividades do roteiro (6 alunos). Analisando o que vimos durante as 

atividades, esperávamos até uma quantidade maior de alunos expressando essa 

dificuldade. O aluno que respondeu ao questionário Q26 escreveu: "Alguns exercícios 

necessitavam de um raciocínio mais complexo, mais nada além da normalidade". Já o 

respondente do questionário Q39 afirmou que "Nos exercícios que tive dificuldade com 

(…) [o professor], também tive um pouco mais de dificuldade no laboratório". Esta última 

serve para ressaltar que as atividades no laboratório tinham estreita ligação com as aulas 

dadas, portanto buscavam, além de uma revisão, um aprofundamento, principalmente, nas 

questões conceituais, como podemos perceber na atividade quatro. 
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 Há os que viram problemas no software, apontando alguma dificuldade com os comandos. 

Cabe destacar que esses respondentes tiveram uma participação baixa nas atividades, o 

que talvez explique sua dificuldade. 

 Um respondente citou ter “alguma dificuldade para visualizar” Q2. 

 Problema com as máquinas. Apenas dois respondentes citaram. Na verdade, muitos 

computadores do laboratório tinham configuração inadequada, mas suficiente para 

executar o GeoGebra, ainda que de forma lenta. Mas acreditamos que poucos usaram esse 

argumento por estarem acostumados à velocidade de entrada de comandos e saída no 

programa.  

 Dificuldade com o roteiro. Quatro respondentes citaram alguma questão relacionada ao 

roteiro. "Algumas vezes as propostas não eram tão claras inicialmente" (Q34) ou "Às 

vezes tinha uns exercícios meio complicados, mas depois que jogava no geogebra ficava 

mais claro" (Q35). 

Perguntamos: “Como o trabalho no laboratório de informática poderia contribuir 

para a melhoria da aprendizagem de Cálculo Diferencial e Integral I? (fique à vontade para 

expressar suas críticas e sugestões)”. As respostas são as que seguem: 

Q4: "Sim. Mas poderia ter exemplos mais práticos e mais aplicáveis tipo cálculo de velocidade, 

posição, aceleração e outros." 

Q5: "Prática em exercícios maior e melhor visualização das contas por assim dizer." 

Q6: "Acho que poderia ajudar sim pois o geogebra nos dá muita clareza e nos ajuda a entender o que 

estamos calculando em sala de aula. Mas não deveria ser toda semana, para não ficar cansativo e se 

tornar chato." 

Q7: "Ajudando-os a visualizar os problemas propostos nas aulas porém, utilizando computadores um 

pouco melhores." 

Q8: "Poderia contribuir se realmente tivesse aulas "obrigatórias" como em outras disciplinas, no 

laboratório." 

Q10: "Na construção de gráficos eu acho que ele não ajuda já que o mais difícil é fazer as contas 

para montá-lo na sala de aula, e isso o computador faz. Mas o Geogebra é bom porque aplicamos o 

que aprendemos em sala de aula, o que aumenta o interesse pela matéria." 

Q11: "Mostrando aos alunos um tipo de aula diferente e interativa." 

Q12: "Acho que a maneira como foi realizado o trabalho contribuiu, não vejo uma maneira de 

contribuir mais." 

Q13: "Ajudando a ver na prática os conceitos da matéria." 

Q14: "Aulas mais distribuídas pela semana, 3 horários seguidos tira o ânimo de qualquer aluno." 

Q15: "O trabalho de laboratório facilita a visão da matéria." 

Q16: "O conceito de derivada é bem abstrato e sua utilização é importante, o Geogebra facilita a 

visualização o que promove maior entendimento." 

Q17: "A utilização de programas como o Geogebra auxiliam o aluno na visualização do conteúdo e 

pode também ser útil para conferir o resultado no traçado de gráficos, etc." 

Q18: "Levar o trabalho no laboratório para dentro da sala de aula." 

Q21: "Pode contribuir sendo levado com seriedade, como foi ajudando a ter uma melhor visão da 

matéria." 

Q25: "Além de ser menos chato que a aula convencional os alunos participam mais e podem ver de 

uma forma mais prática como as coisas funcionam." 
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Q26: "O trabalho no laboratório com certeza contribui para a aprendizagem da disciplina, porém 

não adianta em nada se não houver um comprometimento do estudante." 

Q27: "Com aulas práticas e trabalhos mais dinâmicos e variados com importância na nota do aluno." 

Q28: "A maior dificuldade é a visualização de gráficos, o que o geogebra ajuda a sanar essa 

dificuldade." 

Q29: "Através da visualização e estimulo gerado pelas atividades, o que facilita a compreensão, 

quando se compreende é mais fácil estudar." 

Q30: "Maior velocidade do computador, o geogebra em si ajuda bastante, porém, com uma sala de 

muitos alunos, a atenção do professor é dividida, dessa forma perde-se tempo quando não sabemos o 

que fazer com os comandos dados." 

Q32: "Fixando a ideia intuitiva, o conteúdo trabalhado em sala." 

Q33: "Tudo que vemos na teoria, levamos no laboratório e pomos em prática." 

Q34: "A prática no laboratório pode intensificar as demonstrações da utilização do Cálculo em cada 

uma das profissões exercidas futuramente pelos estudantes." 

Q35: "Ajudaria na visualização de gráficos, de sua montagem, dos pontos presentes." 

Q36: "Só você vê com precisão o gráfico da função e o conceito de derivada e integral." 

Q37: "Mostrando na prática como a matéria é aplicada e em que isso acontece e como pode ser 

usada no dia-dia. Ajuda a desenvolver o raciocínio." 

Q38: "Principalmente na visualização do que é feito." 

Q39: "Esse trabalho contribui bastante, mas numa turma tão cheia como essa fica difícil. Com menos 

alunos, creio que o retorno seria muito melhor." 

Q41: "Da forma usada, junto com as aulas acrescentando a cada parte da matéria." 

Q42: "O trabalho ajudou principalmente na parte dos gráficos em derivada, pois muitas vezes 

esboçar o gráfico era difícil; o GeoGebra ajudou na compreensão do conteúdo." 

Q43: "Elaborar aulas mais didáticas e mais dinâmicas." 

Q46: "fica mais fácil pois dá para saber o que está acontecendo." 

 

Nesta última questão, pedimos a opinião dos alunos sobre possibilidades para 

melhorar o trabalho no laboratório. Foram citadas: mais aplicações, praticar exercícios, 

visualização/entendimento das contas. 

Alguns alunos deram sugestões: 

 Não ser semanal; 

 Usar melhores computadores; 

 Aulas obrigatórias (como em outras disciplinas) no laboratório; 

 Aulas mais distribuídas pela semana, 3 horários seguidos tiram o ânimo de qualquer 

aluno; 

 Levar o trabalho no laboratório para dentro da sala de aula; 

 Menor número de alunos em sala. 

Uma limitação apontada abordava a aprendizado do Cálculo. Faz parte dos objetivos 

da disciplina que os alunos saibam construir esboços de gráficos de funções, aplicando os 

conhecimentos sobre limites e continuidade. Um aluno argumentou que neste caso o software 

não ajuda, pois ele faz sozinho.  
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Mas este último é um ponto que merece discussão. Algumas atividades foram 

elaboradas exatamente para esse fim. A sexta atividade, por exemplo, possuía uma exploração 

que buscou relacionar geometricamente a representação de uma função e de suas derivadas 

primeira e segunda. Esta aluna (cujo número é 10 e que respondeu o questionário Q10), não 

conseguiu perceber o objetivo da atividade.  

5.4. Limitações e possibilidades na visualização e análise de representações gráficas com 

o GeoGebra 

Os softwares em geral possuem limitações que podem ser exploradas positivamente 

em atividades no laboratório. Por exemplo, quando digitamos o comando x³/(x² - 9) no 

GeoGebra ele apresenta na tela apenas uma parte do gráfico, como podemos ver na figura 53. 

E, centralizando os eixos à janela, o gráfico fica como o da figura 54. 

 
Figura 53 – Janela inicial com a representação de 

uma função 

 
Figura 54 – Janela com eixos centralizados com a 

representação de uma função 

 

Observamos em nossa pesquisa que os alunos, na presença do computador, se não 

forem questionados, podem não associar a imagem representada à expressão analítica. No 

exemplo citado, a função não está definida para x = 3 e x = - 3, apesar de não estar claro nas 

representações das figuras 51 e 52 a presença de assíntotas verticais. Para valores maiores que 

três, por exemplo, a função possui valores positivos no primeiro quadrante, o que não é 

revelado na janela. Para se visualizar uma representação mais coerente para a função      

  

    
, é necessário alterar o zoom (veja figura 55).  
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Figura 55 - Janela com zoom ajustado pra visualizar melhor a representação de uma função 

No exemplo citado, cabe ao professor conduzir a investigação, instigando os alunos a 

analisar diferentes representações em um mesmo problema. O exemplo mostra também que o 

conhecimento da teoria é, muitas vezes, necessário ao uso adequado das mídias, sejam elas o 

lápis e papel, seja ela o computador. 
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CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa apresentamos uma análise do processo de implementação da proposta 

como um todo: os contatos, a pesquisa na literatura para a elaboração dos roteiros, a aplicação 

das atividades no laboratório e o envolvimento dos alunos. A apresentação do panorama é 

importante, pois o professor que ainda não teve nenhuma experiência com o uso das TIC e 

queira fazer essa implementação, encontrará em nossa dissertação auxílio para compreender 

algumas das dificuldades que possivelmente encontrará. 

As atividades da proposta foram elaboradas em parceria com o professor da disciplina. 

Assim, quando percebíamos que certos conceitos – desenvolvidos em sala de aula – não 

estavam claros para os alunos, procurávamos elaborar atividades especificamente voltadas 

para as dificuldades observadas. Nesse sentido, a parceira implicou, em alguns casos, uma 

complementação de algumas aulas, o que coloca nosso foco no processo e não apenas nas 

atividades. 

Com relação aos conceitos de limites, derivadas e integrais, as atividades que 

compunham nossa proposta foram elaboradas com o intuito de propiciar uma negociação de 

significados, mediante a constituição de um coletivo pensante de seres-humanos-com-mídias. 

Ao inserir uma nova mídia no ambiente de aprendizagem, os papéis de professor e alunos 

sofrem alterações e outras formas de produzir conhecimento matemático são construídas. 

Nesse sentido, a mídia informática (computador munido do software GeoGebra) propiciou um 

ambiente favorável para a negociação de significados uma vez que potencializou a 

característica de visibilidade que é, segundo Barufi (1993), um fator que facilita esse 

processo. 

Retomando a questão que norteou nosso estudo – que contribuições uma proposta de 

ensino pautada na articulação entre a visualização e a experimentação proporcionada pelo 

ambiente informatizado, pode trazer para a compreensão dos conceitos de limite, derivada e 

integral em uma disciplina de Cálculo? – apresentamos algumas considerações a respeito.  

Analisando as respostas das atividades propostas, tendo como referência as resoluções 

presentes nos roteiros e também as discussões observadas, percebemos que, entre os alunos 

que participaram efetivamente no laboratório (24 alunos participaram em cerca de 70% das 

atividades), houve um ganho/crescimento qualitativo na maneira de lidar com os conceitos 

matemáticos trabalhados.  As respostas apresentam indícios de uma mobilização de saberes e 
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maior apropriação da ferramenta informática no processo de visualização e trabalho mais 

efetivo com as múltiplas representações.  

A ideia de limite como aproximação e sua interpretação geométrica parece ter sido 

compreendida pelos alunos, principalmente, a partir da discussão sobre as respostas dadas na 

quarta atividade. Na oitava atividade, por exemplo, dentre os alunos mais assíduos (vinte e 

quatro), em torno de oitenta por cento (vinte e um) assimilaram essas discussões e não 

repetiram os mesmos erros de interpretação na resolução do teorema do confronto, 

diferentemente daqueles que pouco frequentaram o laboratório. Também na oitava atividade, 

nenhum desses alunos apresentou dificuldade em implementar e resolver o problema 

proposto, que envolvia modelagem geométrica no software e algébrica determinando a função 

e sua derivada. Esses dados sugerem que o ambiente de aprendizado criado permite que os 

alunos se tornem mais autônomos e  investigativos, inserindo-se num coletivo em que a 

informática se torna uma mídia potencializadora e, assim, contribui para a compreensão dos 

conceitos do Cálculo.  

Os alunos resolviam no computador as primeiras atividades, sem analisar o processo, o 

caminho seguido era normalmente linear e sequencial, e faziam pouca ou nenhuma 

articulação entre as partes algébrica e geométrica. Nas seguintes, principalmente a partir da 

sexta, um processo de participação que oscilava entre o hipertextual e o multimídico (cf. 

MORAN, 2006) foi percebido entre os mais frequentes. Além disso, maior autonomia 

também foi observada, uma vez que eles solicitavam menos as orientações do pesquisador e 

da monitora.  

A proposta de ensino contemplou atividades em que articulamos ações de 

visualização, manipulação e experimentação, para buscar a compreensão de alguns conceitos 

do Cálculo. Acreditamos que uma das contribuições desta proposta foi propiciar um espaço na 

aula que se mostrou adequado para que o professor pudesse discutir e perceber se os alunos 

compreenderam adequadamente os conceitos. Partindo das respostas dos alunos, o professor 

pode propor novas explorações para que eles possam testar suas conjecturas, explorar novas 

possibilidades, caminhando no sentido de uma compreensão conceitual.  

Os dados evidenciam que o uso do software proporcionou novas situações de 

experimentação, a partir da visualização dos objetos construídos. Mesmo as limitações do 

software podem se tornar fontes de novas atividades e discussões, uma vez que distorções e 

escala obrigam-nos a rever as representações e procedimentos usados. Por exemplo, na quarta 

atividade, na qual se visualizou a oscilação infinita da função f(x)=sen(x)/x e a partir dela 
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deveriam determinar a existência do limite, e na sétima, quando ao plotar no software o 

gráfico da função modelada, este não aparecia na tela.  O GeoGebra e seus recursos dinâmicos 

no coletivo pensante – ao favorecer a formulação e análise de conjecturas por meio da  

manipulação e experimentação – propiciaram formas de produzir conhecimento 

desconhecidas até então pelos alunos.  

As respostas da maioria dos estudantes ao questionário evidenciam que a proposta foi 

considerada proveitosa por eles. Muitos sugerem a implementação de propostas dessa 

natureza nas disciplinas. Os alunos destacaram ainda o potencial do GeoGebra – 

especialmente da visualização e da manipulação – na compreensão dos conceitos de limite, 

derivada e integral. Isso sugere que, em alguma medida, a proposta de ensino implementada 

contribuiu para a compreensão dos conceitos e que a visualização e a experimentação 

propiciadas pelo software têm um papel importante nesse processo. 

Outro aspecto a ser destacado é a participação dos alunos nas atividades. A postura 

ativa demonstrada no laboratório sugere que eles incorporaram a nova mídia ao seu modo de 

pensar. Segundo Moran (2006, p. 23): “aprendemos pelo interesse, pela necessidade. 

Aprendemos mais facilmente quando percebemos o objetivo, a utilidade de algo, quando nos 

traz vantagens perceptíveis”. 

Estudos que buscam investigar o contexto escolar em turmas regulares, com toda sua 

complexidade, inserindo-se totalmente, são um grande desafio. A presente pesquisa 

evidenciou que é possível a inserção de atividades computacionais numa turma de Cálculo. 

Destacamos, contudo, que uma série de dificuldades apareceu pelo fato de a nossa parceria ter 

incluído uma inserção parcial, enquanto o pesquisador era responsável pelo laboratório, o 

professor participante continuava ministrando suas aulas como havia planejado. A falta deste 

professor no laboratório colaborou para que alguns alunos não percebessem que aquele era 

um  momento com o mesmo status das aulas tradicionais. A avaliação pode também ser 

considerada um elemento, uma vez que o professor da turma é quem elabora as provas e estas 

não podem ser resolvidas com computador.   

Sabemos que cada aluno, instituição e professor têm concepções próprias que são 

construídas a partir de suas vivências.  

Como os alunos eram repetentes, não sabíamos em que medida os conceitos eram 

compreendidos por eles. Contudo, nas observações que fizemos em sala e nas resoluções das 

atividades no laboratório, notamos que muitos haviam decorado os resultados (regras de 
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limite, derivação e integração; sequência para construção de gráficos; testes da derivada 

primeira e segunda; teorema do confronto; etc.), mas não compreendiam o conceito. 

A grande quantidade de alunos no laboratório também foi um problema para a 

realização da pesquisa, pois como em nossa proposta concebemos que o conhecimento 

emerge no diálogo e das explorações, muitas vezes não era possível atender adequadamente 

todas as duplas. Para minimizar este problema, algumas vezes propomos na atividade uma 

sequência em que o aluno fosse confrontando as respostas dadas a partir das questões 

seguintes (por exemplo, nas atividades 4 e 5). Esse formato não pôs fim às dúvidas nem à 

necessidade/pedidos de auxílio/intervenções (o que não era nosso objetivo). Entretanto, 

concordamos que o roteiro entregue pelo aluno,  ao final da atividade nesse molde, não 

apresenta nas respostas as primeiras hipóteses formuladas, uma vez que ele teve oportunidade 

de corrigi-las antes de entregá-las e, portanto, dependendo dos objetivos, o trabalho de 

pesquisa pode ser prejudicado.  

Esta experiência de investigação proporcionou uma reflexão sobre a sala de aula e a 

necessidade de buscar meios para que as teorias que a Educação Matemática vem produzindo 

cheguem ao ambiente escolar. Nossa forma de observar a sala de aula se modificou depois de 

realizada esta pesquisa. O reconhecimento de que é fundamental a constante busca, por meio 

de pesquisas, da compreensão dos sujeitos envolvidos no processo de ensinar-aprender não só 

o Cálculo, mas toda a Matemática, foi o marco desta experiência. 

A experiência que descrevemos e analisamos nesta dissertação traz uma série de 

possibilidades para novas investigações. Dadas as limitações necessárias para a realização de 

nossa proposta, o primeiro interesse é continuar nossa pesquisa, focando uma turma, mas com 

uma integração maior entre o ambiente do laboratório e a sala. Sugerimos uma pesquisa em 

que o professor/pesquisador integre o computador como mídia para o curso de Cálculo e 

investigue a matemática produzida neste novo coletivo. Nesse caso, uma instituição onde os 

alunos não estejam acostumados ao uso dessa mídia pode mostrar como este impacto pode ser 

significativo, uma vez que os alunos pesquisados se mostraram favoráveis ao uso do 

laboratório que, para eles, deveria ser  “obrigatório”. 

Esperamos  que professores encontrem elementos que os ajudem a pensar esse 

processo de aprendizagem do Cálculo a partir das dificuldades que enfrentamos e os alcances 

em termos pedagógicos.  Acreditamos que a presença do computador pode transformar a sala 

de aula de Cálculo em um ambiente educacional informatizado. Nesse ambiente, o ensino só 

faz sentido se contribui para a aprendizagem que incorpora uma comunicação efetiva entre os 
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diferentes atores do cenário. O uso das TIC tem papel de destaque por possibilitar a criação de 

novas explorações, aumentando a necessidade de uma relação dialógica entre os diferentes 

atores envolvidos. 

Frota (2006) apresenta uma questão que merece nossa reflexão  

Como penetrar a sala de aula, em particular a sala de aula de Cálculo, 

rompendo com uma certa inércia dominante que a torna improdutiva, tanto 

para o professor, quanto para o aluno? A resposta a essa questão demanda 

um movimento por parte de professores e alunos, no sentido de criação de 

um novo ambiente de aprendizagem em sala, o que representa uma alteração 

substancial dos papéis do professor e do aluno. (p. 2) 

É necessário criar um ambiente de colaboração no qual grupos de professores de 

Cálculo possam interagir e criar uma proposta em conjunto que integre o uso das mídias 

eletrônicas em suas aulas. Esse movimento também ajuda na negociação com órgãos da 

universidade para que possam disponibilizar e garantir a constante manutenção de ambientes 

para aulas mais interativas e dinâmicas. 

O produto educacional que resultou desta dissertação foi fruto da experiência de 

aplicação das atividades e análise aqui propostas. Esperamos que professores interessados em 

trabalhar com mídias informáticas possam encontrar em nossa proposta não uma receita, mas 

orientações que eles possam adaptar a sua realidade. É sempre uma missão difícil a introdução 

de novas formas e estratégias, quando já consolidamos uma didática própria, contudo, aqueles 

que estiverem inquietos poderão encontrar em nossa proposta uma alternativa. 
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2. Atividades aplicadas 

Primeira Atividade
45

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Mestrando: Marcos Dias da Rocha 
Orientadora: Dra. Elizabeth Fialho Wanner 

Coorientadora: Dra. Ana Cristina Ferreira 

 

 

Atividade 1: CONHECENDO O GEOGEBRA  

 

Objetivos 

 Para esta primeira atividade delimitamos os seguintes objetivos: 

 Apresentar o software GeoGebra
46

. Sua interface e possibilidades. 

 Familiarizar os alunos com os principais comandos como marcar, renomear, colorir e modificar 

pontos, retas, segmentos, dentre outros. 

 

O que é o GeoGebra? 

 

GeoGebra é um software de Matemática que reúne geometria, álgebra e cálculo. O seu autor é 

o professor Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburgo na Áustria. 

Por um lado, GeoGebra é um sistema de geometria dinâmica. Permite realizar construções 

tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, secções cônicas como com funções que a posteriori 

podem modificar-se dinamicamente. Por outra parte, pode-se inserir equações e coordenadas 

diretamente. Assim, GeoGebra tem a potência de trabalhar com variáveis vinculadas a números, 

vetores e pontos; permite determinar derivadas e integrais de funções e oferece um conjunto de 

comandos próprios da análise matemática, para identificar pontos singulares de uma função, como 

raízes ou extremos. Estas duas perspectivas caracterizam o GeoGebra: uma expressão na janela 

algébrica (localizada à esquerda da tela) corresponde-se com um objeto na janela de desenho ou 

janela de gráficos (localizada à direita da tela) e vice-versa. 

 

Abrindo o GeoGebra  

 Se a internet estiver disponível: 

Vá até o endereço www.geogebra.org 

Depois clique em Iniciar GeoGebra. Então clique no botão . 

Por esse processo você estará abrindo a versão mais atual do programa. 

 Caso não seja possível utilizar o WebStart procure no menu iniciar pelo ícone do programa e 

clique nele:  

 

                                                 

45
 Todas as atividades começavam com o mesmo cabeçalho que apresentamos a seguir. Nas próximas, 

apresentaremos apenas as atividades.  
46

 www.geogebra.org 

http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=70&Itemid=57&lang=en
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Primeiros comandos: 

 Zoom: Para aumentar ou diminuir o zoom, podem ser utilizados os botões  e  

localizados no sub-menu vertical do botão  (Basta clicar na setinha no canto inferior 

direito do botão). Outra opção é utilizar, quando disponível, o botão de scroll de alguns 

modelos de mouse (rodinha usada para rolar a tela). 

 Arrastar uma figura ou os eixos: Clique no botão  e depois clique na Janela de desenho, 

segure e arraste para a posição desejada. 

 No menu Exibir você tem a opção de visualizar ou ocultar os eixos coordenados e malha 

quadriculada. 

 Os atalhos Crtl + Z desfaz alguma construção. 

 Para entrar comandos usamos a Caixa de Entrada de Comandos, localizada na parte inferior 

da tela. 

 
 

MARCAR PONTOS: 

1º modo) Clicando no botão  e depois clicando na janela de construção. Quando você clica 

na tela o software associa um nome aos pontos marcados seguindo a ordem alfabética. 

2º modo) Na entrada de comandos, definindo ou não um nome.  

Exemplos: Habilite no menu Exibir Malha. Digite na caixa de comando as 

coordenadas  

A = (2,5)    B = (3,-6)   T = (-4,4) 

U = (-sqrt(7),-sqrt(8))   P = (x(A),y(B))   (-3,4) 

Se for a primeira entrada, o software irá nomear de A e as próximas coordenadas definidas 

usando a ordem alfabética.  

 

CONSTRUIR RETAS: 

1º modo) De forma direta com o mouse: no menu de comandos, clique no botão  (comando 

“Reta definida por dois pontos”) e depois clique em dois pontos (A e B) na janela de 

construção. 

2º modo) Na entrada de comandos: digitando o comando reta[ , ] e dentro do colchetes definir 

em quais dois pontos passam a reta, entre os pontos se faz o uso de vírgula, definindo ou não 

um nome prévio para ela; 

 

Exemplos:  

Digite: reta[P,T] 

Ou então, você pode nomear a reta usando o comando: s=reta[A,U] 

OB.: Repare que o próprio software apresenta na Janela de Álgebra as equações das retas. 

 

3º modo) Inserindo a equação da reta na forma geral, reduzida ou paramétrica na entrada de 

comandos; 

Exemplos:  

Digite:  y = 2x + 4    e clique em ENTER. 

Digite: 3x+2y-5=0    e clique em ENTER. 
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CONSTRUIR SEGMENTOS: 

1º modo) De forma direta com o mouse: Menu de comandos, clique na seta na parte inferior 

direita do botão , depois clique em  (comando “Segmento definido por dois pontos”). 

Agora basta clicar em dois pontos na tela ou na tela em branco para ir definindo novos pontos 

para os extremos do segmento. 

2º modo) De forma direta com o mouse: Menu de comandos, clique na seta na parte inferior 

direita do botão , depois clique em  (terceiro botão, comando “Segmento com dado 

comprimento a partir de um ponto”; Agora basta clicar em dois pontos na tela ou na tela em 

branco. 

3º modo) Na caixa de entrada de comandos: digitando segmento[ , ] e dentro do colchetes 

definir por quais pontos o segmento tem seus extremos, definindo ou não um nome prévio 

para ele; 

Exemplo:  

Clique no menu arquivo no item novo para limpar a janela. 

Defina os pontos P=(0,0) e Q=(-4,sqrt(3)). Agora digite: segmento[P,Q] 

Repare que o GeoGebra ira nomear o segmento e apresentar na Janela de Álgebra o 

seu comprimento. 

 

4º modo) Na entrada de comandos: digitando o comando segmento[ , ] e dentro do colchetes 

definir um ponto e um número no qual dista o outro extremo do segmento, definindo ou não 

um nome prévio para ele. 

Exemplo:  

Digite: segmento[P,5] 

 

PONTO MÉDIO OU CENTRO: 

1º modo) De forma direta com o mouse: Menu de comandos, clique no canto do botão  para 

abrir o sub-menu, e depois no botão  (comando “Ponto médio ou centro”). Basta clicar 

nos dois pontos. 

2º modo) Na entrada de comandos: digitando o comando pontomédio[ , ] e dentro do colchetes 

definir os dois pontos para o programa calcular e marcar o ponto médio. 

3º modo) Na entrada de comandos: digitando o comando pontomédio[ ] e o nome do segmento 

dentro do colchetes. 

 

Observações: Se você clicar com o botão direito do mouse sobre um ponto, segmento, reta, 

circunferência ou qualquer outra construção, vai aparecer um menu com opções de renomear o objeto, 

ocultar, apagar, habilitar rastro e ainda a o sub-menu propriedades onde é possível mudar cor, estilo, 

dentre outras funções. 

 

INSERINDO FUNÇÕES: 

 Na entrada de comandos: digitando diretamente a função, usando x como variável, podendo 

dar um nome prévio ou não a função; 

 Na entrada de comandos: digitando o comando “função[ ]”, e dentro do colchetes, uma função 

usando x como variável independente; 
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 Na entrada de comandos: digitando o comando “função[ , , ]”, e dentro do colchetes, inserindo 

uma função usando x como variável independente antes da primeira vírgula, e os dois 

próximos argumentos números que vão definir qual é o domínio da função; 

Exemplos: 

Limpe a tela. 

Digite na caixa de entrada de comandos as funções: 

Funções Comandos 

f(x) = 4 
f(x) = 4 

 

g(x) = x
2 g(x) = x^2  ou  g(x) = x

2 

h(x) = 
x

xsen )(
 h(x) = sin(x) / x 

Soma das funções f e g 
j(x) = f(x) + g(x) 

 

Composta de h por g t(x) = h(g(x)) 

o(x) = x³ – 1 , x pertencente ao intervalo -1 à 

1 
o(x)=função[x^3-1,-1,1] 
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Segunda Atividade 

 

Objetivos 

 Para esta segunda atividade delimitamos os seguintes objetivos: 

 Aprender a utilizar mais alguns comandos como criação de seletores, deslocamento de funções 

através de seletores, etc. 

 Visualizar a representação da derivada no Geogebra. 

 

Criando seletores: 

1º) Clique no botão  e depois clique na tela branca. A tela que abre permite ajustar as 

configurações de seu seletor/parâmetro. 

2º) Entre com o ponto A=(a, a^2). 

3º) Clique na opção de selecionar. Botão   

4º) Clique, segure e arraste o ponto no seletor e verifique o que acontece. 

5º) Agora clique com o botão direito do mouse no ponto A e clique em habilitar rastro. 

6º) Novamente, clique, segure e arraste o ponto do seletor e verifique o que está acontecendo. 

 

Explorações 

1. Crie 2 seletores a e b. 

Construa o gráfico da função xxxf  3)( . 

Defina a função f(x)+a e f(x+b). O que acontece com os gráficos dessas funções quando 

mexemos nos valores de a e b? 

E se você escrever a função )(xf , o que acontece com o gráfico? Faça no GeoGebra usando 

o comando abs(f(x)). (Dica: modifique a cor e o estilo de traço da função) 

 

2. Visualização da reta tangente à uma curva: 

 Defina a função f(x)=x^2+3x-5. 

 Calcule sua derivada g(x) : Comando g(x) = Derivada[f(x),n], onde n é a ordem.  

 Esconda a função derivada. 

 Defina um ponto da função: (1,-1) 

 Calcule usando o programa a inclinação da reta tangente. 

 Entre com a equação da reta tangente passando pelo ponto definido: y – y0 = m*(x – x0) 

 Crie um seletor e renomeie para “k”. 

 Defina o ponto (k,f(k)) 

 Entre agora com a função: y-f(k)=g(k)*(k-a) 

 Arraste o seletor e observe o que acontece com o ponto definido. 

 Experimente a opção “Habilitar rastro” selecionando a tangente e veja o efeito. 
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Vamos agora experimentar outra função. 

 

Construção Botão Comando 

 Em outra janela, entre com a função  f(x)=x*sin(x). 

 Crie um seletor, nomeio de s.  
 

 Defina o ponto  (s,f(s)) 

 Defina a derivada de f(x) e oculte-a.   

 Entre agora com a função:  y-f(s)=g(s)*(x-a) 

 Arraste o seletor e observe o que 

acontece com o ponto definido. 
  

 

Agora é sua vez. Defina uma função e construa a tangente se deslocando no gráfico da função usando 

a opção seletor. 
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Terceira Atividade 

 

Objetivos 

 Trabalhar com gráficos de funções definidas por partes e com domínios determinados. 

Abrindo o GeoGebra  

 Se a internet estiver disponível, entre no endereço www.geogebra.org 

Depois clique em Iniciar GeoGebra. Então clique no botão . 

 

Explorações: 

 

1ª parte: 

Vamos relembrar o comando função[f(x), Xmin, Xmax] para definir uma função em um 

determinado domínio. 

Exemplo:  

Construir o gráfico de f(x) = e
x
 no intervalo [-3,1]. Comando: f(x)=função[exp(x),-3,1]. 

 

2ª parte: 

Crie um seletor a e defina seus intervalos Mín: -0.5 e Máx: 0.5.  

Entre com os gráficos das funções: 

Função[a*x² - 1, -1, 1] 

Função[-(2 x - 1)² + 2 x, 0.5, 1], 

Função[-(2 x + 1)² - 2 x, -1, -0.5]  

e da circunferência: x²+y²=4.  

Mova o seletor e verifique o movimento da parábola. 

 

3ª parte: 

Nesta atividade vamos utilizar o comando f(x)=se[x<a,g(x),h(x)] ou f(x)=se[x<=a,g(x),h(x)] 

para construir gráficos de funções do tipo 









axsexh

axsexg
xf

),(

),(
)( . O comando “se” 

indica que para x a (ou x a), ele vai construir o gráfico de g(x) e, caso contrário, ou seja 

para x a (ou x a) será desenhada a função h(x). 

Exemplos: 

a) O gráfico da função 









0,1

0²,
)(

xsex

xsex
xf , será desenhado a partir do comando 

f(x)=se[x<=0,x^2,x+1] 

b) Para o gráfico da função 

















2)log(

2024³

02²

)(

xsex

xsexx

xsexx

xg , deve ser utilizado o 

comando g(x)=se[x<0,x^2+2x,se[x<=2,x^3-4x-2,log(x)]] 

 

 

 

http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=70&Itemid=57&lang=en
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Para entregar: 

 

Alunos:  _______________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________ 

 

1) Construa no GeoGebra o gráfico das funções abaixo e represente seu esboço ao lado: 

 

 
 

 

 

 

 

  














0,
²

1
ln³

0,
5²

1

)(

xse
x

x

xse
xxf

















1²)log(

101³

022²

)(

xsex

xsex

xsexx

xg
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Quarta Atividade 

 

Objetivos 

 

 Visualizar o Teorema do Confronto e outros casos de limites. 

 

Iniciando o GeoGebra  

Se a internet estiver disponível, entre no endereço www.geogebra.org; Clique em Iniciar GeoGebra. 

E, depois, clique no botão . 

 

Observações: Para cada parte da atividade utilize uma nova janela no GeoGebra. 

 

1ª Parte:  

Plote o gráfico da função 
x

xsen
xf

)(
)(   (Lembre-se que no GeoGebra sen=sin). Dê um zoom nas 

proximidades do ponto de abscissa zero. 

Há algo errado com este gráfico? Comente. 

 

 

 

 Crie um seletor com o nome a e depois entre com o ponto A=(a,f(a)). 

 Então, entre com o comando tangente[a,f] (este comando cria a tangente à função f(x) no ponto 

de abscissa a que nesse caso depende do seletor). 

 Arraste o seletor e verifique o que acontece com o ponto A e a reta tangente em valores de x 

próximos de 0, em particular no próprio zero. O que você observou? Por que isso acontece? 

 

 

 

2ª Parte:  

Faça o gráfico da função )/1()( xsenxf  . Dê um zoom em direção à origem algumas vezes.  

i) Comente o comportamento dessa função nas proximidades de zero.  

ii) O limite quando x0 existe? Por quê? 

 

 

 

3ª parte:  

Teorema do Confronto: Se )()()( xhxgxf  quando x  está próximo de a  (exceto possivelmente 

em a ) e  

Lxhxf
axax




)(lim)(lim  

Então 

Lxg
ax




)(lim  

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=70&Itemid=57&lang=en
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Foi visto em sala que 0
1

²lim
0


 x

senx
x

. Para isso foi usado o fato que 

²
1

²²1
1

1 x
x

senxx
x

sen  . 

Em sala não foi possível visualizar geometricamente esta situação, então vamos explorá-la no 

GeoGebra. 

 Faça os gráficos de ²)( xxf  , ²)( xxh   e 
x

senxxg
1

²)(  . Dê um zoom nas 

proximidades do 0 para melhor visualização. 

 

4ª parte:  

1) Plote o gráfico das funções 
x

senxxxf


²³)(   (No GeoGebra: = pi). Mude a cor da função 

(clique com o botão direito sobre a curva, depois em “Propriedades...” daí basta escolher uma cor). 

²³)( xxxg   e ²³)( xxxh   no GeoGebra. Dê um zoom nas proximidades de zero.  

 

2) Agora, use o Teorema do Confronto para mostrar que 

 

0²³lim
0


 x

senxx
x
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Quinta Atividade 

 

Objetivos 

 Trabalhar com o conceito de família de funções. 

 Perceber a relação entre o gráfico da função e da função derivada. 

 

Explorações: 

 

1ª parte: 

 

“Família de funções (...) é uma coleção de funções cujas equações estão relacionadas”
47

. 

Seja a família de funções f(x)=x³+cx.  

Crie um seletor “c” no GeoGebra e defina a função f(x)=x³+c*x. Arraste o seletor e observe o 

gráfico da família de funções f(x) (se necessário aumente o intervalo do seletor modificando 

suas propriedades clicando nele com o botão direito do mouse). Esboce os gráficos de f(x) 

para  

c = 2, c = 1, c=0, c=-1 e c=-2. 

               
 

O que acontece quando c<0, c=0 e c>0 (com relação à concavidade, máximos e mínimos, crescimento, 

etc)? 

 

 

Escreva a equação da derivada primeira e calcule suas raízes (x1 e x2) em função de c.  

 

 

 

Desenhe no GeoGebra os gráficos das retas x= x1 e x= x2 (onde x1 e x2 são as raízes da derivada em 

função de c e x1<x2) e da derivada primeira de f(x) (utilize o comando g(x)=derivada(f(x)). 

Trace os gráficos de h(x)=Função[g(x),-sqrt(-c/3), sqrt(-c/3)] e i(x)=Função[f(x),-sqrt(-c/3),sqrt(-

c/3)] 

Na janela de Álgebra (esquerda da tela), clique com o botão direito sobre as expressões das funções 

h(x) e i(x) para alterar suas propriedades (cor e estilo: espessura). 

Posicione o seletor em c=-3 estabeleça as relações entre o crescimento/decrescimento de f(x) e o sinal 

de f‟(x) para x<x1, x1<x< x2 e x> x2. 

 

 

                                                 

47
 STEWART (2003). 
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2ª parte: 

Oculte todos os elementos da tela, com exceção de f(x). 

Entre com a função p(x)=derivada[f(x),2], onde 2 significa que o GeoGebra vai calcular a derivada de 

segunda ordem. 

Ao mover o seletor, o que acontece com o gráfico de p(x)? Você já esperava isso? Por quê? 

 

 

Aumente o máximo do seletor para 50. Verifique o que acontece com o gráfico para valores grandes 

de c. A concavidade se mantém?  

 

 

Agora, posicione o seletor em c=50 e mude a escala do referencial para 1:100 (Clique com o botão 

direito do mouse na janela de construção e vá em “Eixo x: Eixo y”). Com esta mudança você poderá 

verificar se suas hipóteses na pergunta anterior estão corretas. Para voltar para a escala padrão clique 

com o botão direito e escolha “Visualização padrão”. 

 

Para finalizar, estabeleça a relação entre a concavidade de f(x) e o sinal da derivada segunda. 
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Sexta Atividade 

 

1ª parte: 

Seja a função f(x) = (x² - 3 x) / (x² - 4). Veja um esboço abaixo. 

 
 

Observando seu gráfico, sem calcular a derivada, responda: 

iii) O gráfico da derivada primeira corta o eixo x? Justifique. 

iv) O gráfico da derivada segunda corta o eixo x? Justifique. 
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2ª parte: 

Estabeleça a relação entre os gráficos e suas derivadas: 

f'(x) f‟‟(x) f(x) 
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3ª parte 

 

Questão: Imagine uma escada completamente encostada numa parede. Seja M o ponto que divide a 

escada ao meio. Se o pé da escada arrastar afastando-se até o topo encostar o pé da parede, qual a 

trajetória do deslocamento do ponto M? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementação no GeoGebra: 

 

  Vamos considerar o eixo y como a parede e o eixo x como o solo. 

 Crie um seletor com o nome “a”: Clique no botão  e depois clique na tela branca. A tela que 

abre permite ajustar as configurações de seu seletor/parâmetro. Mude o intervalo Mín para 0 e 

deixe o Máx como 5. 

 Entre com o ponto A=(a, 0). 

 Clique na opção de selecionar. Botão   

 Construa um círculo com centro em A e raio 5. Clique no botão:  “Círculo dados centro e raio” 

e depois clique no ponto A. Uma caixa irá abrir pedindo o raio. Digite 5. 

 Determine a interseção da Circunferência e o eixo y. Clique no botão  (localizado no sub-menu 

do botão ), então clique na circunferência e no eixo y. 

 Nomeie de B o ponto de interseção da parte positiva da ordenada (clique com o botão direito e 

clique em “Renomear” ou então em “Propriedades”). 

 Construa o segmento AB (use o botão:  “segmento definido por dois pontos” e clique nos 

pontos A e B). O segmento AB será nossa escada. 

 Agora, oculte a circunferência: clique com o botão direito do mouse sobre a circunferência e 

desabilite “Exibir objeto”.  

 Defina o ponto médio de AB. Com o botão  (localizado no sub-menu do botão ) 

selecionado, basta clicar no segmento AB. Nomeie este ponto de M. 

 Volte para a opção de Selecionar Mover , depois clique e arraste o ponto do seletor para 

verificar a trajetória do ponto M. 

 Habilite o rastro do ponto M (clique com o botão direito do mouse sobre ele e na opção “Habilitar 

rastro” ou “Exibir traço”. Depois, clique no ponto do seletor e verifique a trajetória que será 

marcada. 

  

. M 

.  

M   a)                   b)                       c) 
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Sétima Atividade 

 

Objetivos 

 Visualizar problemas que envolvem aplicações da derivada. 

 

Problema:  

 

Um ponto P precisa ser localizado em algum ponto sobre a reta AD de forma que o comprimento total 

L de fios ligando P aos pontos A, B e C seja minimizado.  

 
 

a) Construa a situação no GeoGebra. 

 Habilite a visualização de malhas e os eixos (menu exibir) para marcar os pontos B e C sobre eles 

e a opção de reta perpendicular para determinar a reta AD. 

 Nomeie os segmentos AP, BP e PC de a, b e c. 

 Entre com o valor de L digitando na linha de comando L=a+b+c. 

 

b) Arraste o ponto P sobre a reta AD para verificar qual o menor valor para L. Mín (L) = 

  

 

c) Expresse L como uma função de x = |AP|. 

 

 

 

 

d) Em outra janela do GeoGebra, faça os gráficos de L e dL/dx.  

e) Utilize os gráficos das funções para estimar o valor mínimo. 
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Oitava Atividade 

 

Abrindo o GeoGebra  

 Vá até o endereço www.geogebra.org 

Depois clique em Iniciar GeoGebra . E na página que se abrirá, clique em GeoGebra WebStart .  

 

1ª PARTE: 

Já sabemos que 0
1

²lim
0


 x

senx
x

. Para calcular esse limite usamos o fato de que a função seno é 

limitada e, pelo Teorema do Confronto, segue que ²
1

²²1
1

1 x
x

senxx
x

sen  . 

 

1) Plote o gráfico das funções 











x
xxf

2
cos)( 4 , 

4)( xxg   e 

4)( xxh   no GeoGebra.  

 

Mude a cor da função f(x) (clique com 

o botão direito sobre a curva ou sua 

expressão analítica na janela de 

Álgebra no lado esquerdo da tela, 

depois em “Propriedades...” daí basta escolher uma cor). Dê um zoom nas proximidades de zero.  

Represente no plano ao lado um esboço dos gráficos anteriores. 

 

2) Agora, use o Teorema do Confronto para calcular 








 x
x

x

2
coslim 4

0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geogebra.org/cms/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=70&Itemid=57&lang=en
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2ª PARTE: 

 

Questão: Uma companhia tem fábricas localizadas (em um sistema coordenado adequado) nos pontos 

A(0,1), B(0,-1) e C(3,0). A companhia planeja construir uma central de distribuição elétrica no ponto 

P(x,0). Os diretores e engenheiros se reuniram para decidir qual é o local adequado (valor de x) que 

minimiza a soma das distâncias de P aos pontos A, B e C. 

 

 

a) Construa um modelo que simule essa situação no GeoGebra. 

 Crie um seletor a com as propriedades (min: 0, máx: 3 e 

Incremento: 0.001) como na figura: 

 

 Entre com os pontos A=(0,1), B=(0,-1), C=(3,0) e P=(a,0). 

 Crie os segmentos AP, BP e PC e nomeie-os de b, c e d respectivamente. 

 Seja S a soma das distâncias. Entre com o valor de S digitando na linha de comando S=b+c+d. 

 

b) No menu Opções modifique o arredondamento para 10 casas decimais. Agora, arraste o seletor para 

movimentar o ponto P sobre o eixo x e verificar qual o menor valor para S.  

Mín (S) = 

 

c) Expresse S como uma função de x. 

 

 

d) Em outra janela do GeoGebra, faça o gráfico de S.  

e) Utilize o gráfico da função para estimar o valor mínimo e confirmar a sua pesquisa no item b 

(Sugestão: trace a reta y=k, onde k = mín (S) encontrado em (b). 

f) Utilize os seus conhecimentos sobre derivadas para calcular (no espaço abaixo) o valor exato para x 

que minimiza a função S e o valor mínimo da função. 
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Nona Atividade 

 

Objetivos 

 Introduzir o conceito de integral definida através da noção de área sobre uma curva. 

 

1ª parte: 

O procedimento inverso da derivação 

 

Considere o seguinte problema: 

 

 Encontrar uma família de soluções 

)(xfy   tal que ²x
dx

dy
  

i. Com seus conhecimentos de derivação polinomial, resolva o problema. 

ii. Esboce algumas funções da família de soluções no mesmo plano cartesiano. 

iii. Quantas soluções passam por (1, 2)? E por (a, b), a, b arbitrários? 

iv. Qual o valor da constante c neste caso? 

v. Dado um ponto (a, b), como encontrar a curva solução correspondente? 

 

2ª parte: 

O problema da velocidade 

 

Suponhamos que um carro se move com velocidade crescente e suponha que a velocidade foi medida 

a cada 5 segundos, resultando nos dados da tabela abaixo.  

 

Tempo (seg) 0 5 10 

Velocidade 

(m/seg.) 
6 13 17 

 

Avaliação por baixo: 6 . 5 + 13 . 5 = 95 m 

Avaliação por cima: 13 . 5 + 17 . 5 = 150 m 

Neste caso temos que: 95 m < distância total < 150 m 

 

Faça agora as novas avaliações superiores e inferiores para os casos onde a velocidade foi medida a 

cada 2 segundos e a cada 1 segundo: 

 

Tempo (seg) 0 2 4 6 8 10 

Velocidade 

(m/seg.) 
6 10 13 15 16 17 

 

Avaliação inferior: 6.1+9.1+10.1+12.1+13.1+14.1+15.1+15,5.1+16.1+16,5.1 = 127m  

Avaliação superior:  
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Tempo (seg) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Velocidade 

(m/seg.) 
6 9 10 12 13 14 15 15,5 16 16,5 17 

 

 

 

 

Avaliações para a velocidade: 

 

1ª aval.: 95 m < distância total < 150 m 

2ª aval.: ___ m < distância total < ___ m 

3ª aval.: ___ m < distância total < ___ m 

 

3ª parte: 

 

Considere o problema: Encontrar a área delimitada por f(x) = x², x=1, x=3 e y=0. 

 

 Plote as curvas f(x)=x², x=5 e x=2 no GeoGebra. 



168 

 

 

Décima Atividade 

Objetivos 

 Utilizar o GeoGebra para visualizar o conceito de integral. 

 

1 - Encontre a antiderivada F de f que satisfaça a condição dada.  

a) f(x) = 5x
4
-2x

5
 , F(0) = 4 

 

 

 

 

 

 

b) f(x) = 4 – 3(1 + x²)
-1 

, F(1)=0 

 

 

2 – Faça o gráfico no GeoGebra das funções abaixo e, depois, utilize os comandos SomaInferior[f(x), 

a, b, n] e SomaSuperior[f(x), a, b, n] para calcular uma aproximação para a área sobre as curvas nos 

intervalos dados: 

 

Função 
Número de 

subintervalos (n) 

Soma 

Inferior 

Soma 

Superior 
Área aproximada 

a) 2
5

³
)( 

x
xf , 31  x  

 

10   

 50   

100   

b) 
x

xf
1

)(  , 51.0  x  

10   

 50   

100   

c) ²)()( xsenxf  , 20  x  

10   

 50   

100   

d) 
41

³4
)(

x

x
xf


 , 20  x  

10   

 

50   

100   

50   

100   

 

Agora, determine os valores exatos calculando a integral definida. 
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3 – Estime um valor do número c tal que a área sob a curva y = sinh(cx) entre x=0 e x=1 seja igual a 1. 

(Sugestão: entre com um seletor para o parâmetro c e determine as somas superiores e inferiores). 

 

 

4 – Faça o gráfico da função    xsenxxf 32 .cos)(   e use-o para conjecturar o valor da integral 


2

0

)( dxxf . Calcule então a integral para confirmar sua conjectura. Sugestão: Separe 

     xsenxsenxsen 23   e depois troque    xxsen 22 cos1 . A integral resultante poderá ser 

resolvida agora usando substituição. 
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Décima Primeira Atividade 

Objetivos 

   

 Utilizar o GeoGebra para visualizar funções, áreas e o conceito de integral. 

Introdução: 

 Você teve a oportunidade de visualizar a integral como a área sobre uma curva em um processo 

limite (Integral de Riemann) utilizando o programa GeoGebra. Apesar de serem definições recentes 

(séc. XVIII), essas idéias surgiram muito antes (por volta do séc. III a.C.) com Arquimedes e Eudoxo e 

seu método da exaustão. Um dos problemas clássicos em que Arquimedes trabalhou, usando o método 

da exaustão, é o da quadratura da parábola. Vamos trabalhar com algumas destas idéias. 

 

1ª PARTE: 

a) Construa no GeoGebra as funções ²)( xxf   e 5
2

)( 
x

xg .  

b) Defina os pontos de interseção A e B (sendo B no primeiro quadrante) de )(xf  e )(xg . Selecione 

o botão  (Interseção de Dois Objetos) e depois clique na reta e na parábola (ou clique em suas 

expressões na janela de álgebra). 

c) Desenhar o triângulo ABP, sendo P um ponto de )(xf , tal que a área seja máxima.  

Para encontrar este ponto vamos usar o GeoGebra. 

 Crie um seletor como nome a e seu incremento de 0.001. 

 Entre com o ponto P=(a,f(a)). 

 Entre com a tangente de )(xf  no ponto C (Use o comando: h(x)=tangente[a,f] ) 

 Defina o triângulo ABP usando o comando polígono[A,B,P]. Repare que na janela de Álgebra vai 

aparecer polígono1=10.13 que é a área do triângulo ABP, dependendo do valor de seu seletor. 

 Agora, vá no menu Opções > Arredondamento > 15 Casas Decimais. Aqui queremos uma boa 

precisão para o ponto. 

 Agora arraste o seletor e verifique a área do triangulo ABP (“polígono1”). Identifique o ponto P 

para o qual a área é máxima. 

P= 

Questões: 

1. Que relações existem entre a tangente h(x) e a reta g(x)? 

 

2. Que relação há entre as abscissas dos pontos A, B e P? 
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Vamos verificar essas conjecturas usando o GeoGebra. 

 

Suponha que a reta y=mx+b intercepta a parábola y=x² nos pontos 

A e B, conforme a figura. 

 

 

 Abra uma nova janela no GeoGebra.  

 Crie 3 seletores e os nomeie de m, b e a. 

 Defina as funções ²)( xxf  e bmxxg )( . 

 Entre com os pontos A e B das interseções de )(xf  e )(xg .  

 Vamos fazer algumas contas. Determine algebricamente a abscissa (xp) do ponto P que 

maximiza a área do triângulo ABP para m e b genéricos
48

. (Dica: encontre as abscissas de A e 

B genéricas e utilize seus conhecimentos de Geometria Analítica para determinar o ponto 

médio). 

 

 

 

 

 Entre com o ponto P(xp, f(xp)), trocando o xp (que depende dos parâmetros) pela expressão 

que você encontrou. 

 Entre com o triângulo ABP e verifique se o ponto encontrado satisfaz o problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48
 Exercício 13, p. 364, Stewart, vol. I. 
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2ª PARTE: 

 

Relação de Arquimedes 

 

   Arquimedes demonstrou que “A área de um segmento parabólico
49

 é 4/3 da área do triângulo inscrito 

de mesma base e de vértice no ponto onde a tangente é paralela à base”. 

 

1 – Usando seus conhecimentos de Integral, calcule o valor do segmento parabólico AOB. 

 

 

 

 

2 – Calcule a área do segmento parabólico AOB, no GeoGebra. Use o comando: 

Área=Integral[f(x),g(x),a,b], onde f(x)>g(x) e a e b são os valores máximo e mínimo do intervalo. 

Para entrar apenas com a coordenada x de um ponto M, basta digitar x(M). 

 

3 – Confirme a relação de Arquimedes para as áreas do segmento parabólico e do triângulo inscrito de 

área máxima: Entre com o comando Arquimedes=(4/3)*polígono1 e mova os seletores para verificar 

que as entradas Arquimedes e Área se mantém iguais. 

 

 

 

                                                 

49
 Segmento parabólico é a região delimitada por uma corda e um arco de parábola, conforme ilustrado na figura. 
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