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RESUMO

Palavras Chaves: Cálculo Diferencial e Integral I. Atividades Investigativas. Software 

GeoGebra.

A disciplina CDI I (Cálculo Diferencial e Integral I), consta na estrutura 
curricular de diversas áreas como: Ciências Exatas e da Terra; Tecnológica; 
Biológica e Humanística. Dado que existem dificuldades no que se refere ao ensino 
aprendizagem de CDI I, o presente estudo tem como eixo temático buscar responder 
a seguinte questão: “Como a utilização do software GeoGebra pode ser usada para 
uma melhor abordagem de Cálculo I?” Fundamentando-se nesta questão o presente 
trabalho tem o objetivo de elaborar sessões de atividades utilizando o software 
GeoGebra, no tocante aos principais conceitos do CDI I. Baseando-se nos recursos 
oferecidos na UFRN-Natal (Universidades Federal do Rio Grande do Norte Campus 
Natal), preparamos nossas sessões de atividades na perspectiva investigativa 
proposta pelas concepções de Ponte (2003), bem como utilizamos em nosso 
referencial as ideias propostas por Borba e Penteado (2007), Zulatto (2002, 2007), 
Salazar (2009) e Lopes (2010) no que diz respeito as TI (Tecnologias da 
Informação). Assim, este trabalho apresenta uma sequência de atividades posta em 
sessões, em que os alunos trabalham em duplas ou individualmente, para perceber 
a essência dos conceitos iniciais de funções, limites, derivadas e integrais. Após a 
realização de uma pesquisa realizada junto a PROGRAD-UFRN (Pró-reitoria de 
Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte), escolheu-se uma 
turma de alunos que cursavam licenciatura em matemática, devido esse curso fazer 
parte dos que apresentavam maiores dificuldades. Esses alunos eram convidados 
aleatoriamente a participarem de encontros realizados no turno inverso em que os 
mesmos estudavam. Primeiro realizamos um Piloto, para podermos analisar melhor 
a viabilidade da proposta, bem como realizar melhorias para o Experimento real. 
Como instrumentos de coletas de dados usamos: questionários respondidos por 
professores e alunos, entrevistas informais realizadas após cada encontro, relatórios 
preenchidos por observadores que estavam auxiliando no experimento, as sessões 
de atividades respondidas e entregues, bem como as atividades realizadas pelos 
alunos no computador e entregues ao professor pesquisador. As sessões de 
atividades aplicadas nos ajudaram a perceber as melhorias nas compreensões dos 
conceitos de CDI I, por parte dos alunos e professores frente aos recursos do 
GeoGebra principalmente no aspecto da compreensão propiciada pelo visual e por 
meio do processo de arrastar as figuras no computador sem que ocorram perdas na 
estrutura de suas construções. Vale salientar que o software em si tem suas 
limitações e que ele não faz nada se o professor não tiver um bom planejamento de 
suas atividades, como também objetivos a serem alcançados, um conhecimento 
claro e seguro do que se está sendo ensinado e um bom conhecimento do software. 
Após a aplicação deste produto observamos que o software é de fácil manuseio por 
parte de alunos e professores, permite ao professor detectar melhor onde o aluno 
apresenta sua dúvida e, ainda sumariamente, com relação ao aluno notou-se que 
conseguiram relacionar melhor a parte gráfica com a algébrica.



ABSTRACT

Words-key: Calculation Differential and Integral I. Investigative Activities. Software 
GeoGebra.

The discipline CDI I (Calculation Differential and Integral I) consists in the 
curricular structure of several areas as: Exact Sciences and of the Land; 
Technological; Biological and Humanistic. For there are difficulties with regard to 
CDI's Teaching Learning I, the present study has as thematic axis to seek to answer 
to the following matter: “How can the software utilization GeoGebra be used to a 
better Calculation I approach?”. Basing itself in this matter, the present work has the 
goal of elaborating activities sessions using the software GeoGebra concerning the 
main concepts of CDI I. Basing itself on resources offered by UFRN-Christmas 
(Federal University of Rio Grande do Norte - Native Campus), it elaborated activities 
sessions in the proposed investigative perspective. This work presents an activities 
sequence posts in sessions, in which the students work on couples or individually, to 
realize the functions initial concepts essence, iimits, derivatives and integral. After the 
accomplishment of a research accomplished close to the PROGRAD-UFRN (Pro- 
rectory of Graduation of the Federal University of Rio Grande do Norte), it chose a 
students' group who attended licenciatura in mathematics, for being, that course, one 
that they present íarger difficulties. These students were invited aleatoriamente take 
part herfrom encounters accomplished in the inverse turn in which the same studied. 
First it accomplished a Pilot, to be able to be analyzed better the proposal viability, as 
well as to accomplish improvements for the real. Like data collections instruments, 
they were used questionnaires answered by teachers and students, interviews 
accomplished informal after each encounter, reports performed by observant that 
were assisting in the experiment, sessions of answered activities and entregues, as 
well as the activities accomplished by the students in the Computer and entregues to 
the searching teacher. The sessions of applied activities helped to realize the 
improvements in the concepts comprehensions of CDI I by the students and teachers 
front to GeoGebra's Resources, mostly in the comprehension aspect propitiated by 
the visual and by means of the process of draging the illustrations in the Computer 
without occur losses in the structure of her constructions. It is worth point out that the 
software in himself has her limitations and that he does not do anything if the teacher 
does not have a good planning of his activities, as well as objective to are reached, 
clear and safe knowledge than is being taught and a software good knowledge. After 
the application of this product that the software was observed is of easy handling by 
students and teachers, it allows to the teacher who can detect better doubts and, still 
summarily, with regard to the student it noticed that they managed to relate better the 
graphic part with the algebraic.



LISTA DE FIGURAS

53
54
54
54
55
63
63
64
64
64
75
76
76

77

77

78

78

79

79

79

79

80

Figura 01 - Tela inicial do GeoGebra

Figura 02 - Barra de ferramentas

Figura 03 - Barra de menus

Figura 04 - Exemplo de Protocolo de Construção

Figura 05 - Exemplo de uma de suas limitações

Figura 06 - laboratório de micros do CCET

Figura 07 - Explanação com o professor pesquisador

Figura 08 - Professor pesquisador retirando dúvidas

Figura 09 - Momento de interação entre os participantes

Figura 10 - Construção realizada por um dos participantes

Figura 11 - Resposta de um dos alunos com relação as dificuldades

Figura 12 - Resposta de um dos alunos com relação a atividade marcante

Figura 13 - Resposta de um dos alunos ainda sobre a atividade marcante

Figura 14- Resposta de um dos alunos também com relação a atividade 

marcante

Figura 15- Resposta de um dos alunos com relação ao tempo das 

atividades

Figura 16- Resposta de um dos alunos discordando da maioria com 

relação ao tempo da atividade

Figura 17 - Resposta de um dos alunos ainda com relação ao tempo para 

realizar a atividade

Figura 20 - Resposta de um dos alunos afirmando que melhorou sua 

compreensão

Figura 21 - Resposta de um dos alunos afirmando por que melhorou sua 

compreensão

Figura 22 - Resposta de um dos alunos relatando o que achou do 

GeoGebra

Figura 18- Resposta de um dos alunos com a relação a melhoria na 

compreensão de CDI I

Figura 19 - Resposta de um dos alunos no que diz respeito a aprendizagem 

de CDI l



Figura 23 -

80

Figura 24 -

80

Figura 25 -

81

Figura 26 -

81
Figura 27 -

81
92

92

99
103

104

Figura 33 -

109

113

114

115

119

123

125

126

130

131

134

Figura 37 -

Figura 38 -

Figura 39 -

Figura 40 -

Figura 41 -

Figura 30 -

Figura 31 -

Figura 32 -

Figura 34 -

Figura 35 -

Figura 36 -

Figura 42 -

Figura 43 -

Figura 28 -

Figura 29 -

Construção feita por um dos alunos sobre a função derivada 

Zeros de uma função mostrada graficamente

Descrição de parte do comentário do observador 03

Construção feita por um dos alunos na sessão IV da atividade 

Parte da descrição do comentário do observador 03 sobre a IV 

sessão de atividades

Construção feita por um dos alunos sobre integral definida 

Construção feita por um dos alunos sobre área limitada por 

duas funções

Resposta de um dos alunos descrevendo a importância do

GeoGebra

Resposta de um dos alunos também relatando vantagens do

GeoGebra

Construção feita por um dos alunos em uma atividade sobre 

continuidade

Parte da descrição do observador 01

Parte da descrição do comentário do observador 03

Construção feita por um dos alunos em uma atividade sobre 

derivadas

Resposta de um dos alunos relatando o quanto ajudou na 

compreensão de CDI I

Resposta de um dos alunos mostrando o quanto gostou do 

GeoGebra

Descrição de parte do comentário do observador 03

Construção feita por um dos alunos que faziam parte do 

experimento

Construção feita por um dos alunos na sessão I do experimento

Descrição de parte do comentário do observador 02

Construção feita por um dos alunos em uma atividade sobre 

limites

Resposta de um dos alunos mostrando o que achou do

GeoGebra



LiSTA DE GRÁFICOS

39Cursos com Cálculo na Estrutura CurricularGráfico 01 -
40Gráfico 02 - Análise de Aprovados do CCET - 2008

40Análise de Trancamentos do CCET - 2008Gráfico 03 -

40Análise de Reprovados do CCET - 2008Gráfico 04 -
44Dificuldades que os alunos apresentam em GDI IGráfico 05 -

45Razões que levam os alunos a não aprenderemGráfico 06 -
49Gráfico 07 - Motivos de trancamentos

50Gráfico 08 - Motivos para reprovações

73Decisão em participar da experiênciaGráfico 09 -

76Familiarização com as ferramentas do GeoGebraGráfico 10-



LISTA DE QUADROS

57Quadro 01 - Datas e horários dos encontros piloto
58Quadro 02 - Número de encontros por categorias

65Quadro 03 -

83Quadro 04 -
86Quadro 05 -

88Quadro 06 -

93Quadro 07 -

95Quadro 08 -

100Quadro 09 -

105Quadro 10 -

107Quadro 11-

110Quadro 12 -

116Quadro 13 -

120Descrição da sessão de atividades 04Quadro 14 -

127Quadro 15 -

132Quadro 16 -

138Quadro 17 -

Distribuição das sessões no experimento

Momentos na realização de uma investigação

Relação entre observadores e observados

Descrição da primeira parte da sessão de atividade 01

Descrição da segunda parte da sessão de atividades 01

Descrição da terceira parte da sessão de atividades 01

Descrição da primeira parte da sessão de atividades 02

Descrição da segunda parte da sessão de atividades 02

Descrição da terceira parte da sessão de atividades 02

Descrição da primeira parte da sessão de atividades 03

Descrição da segunda parte da sessão de atividades 03

Descrição da primeira parte da sessão de atividades 05

Descrição da segunda parte da sessão de atividades 05 

Considerações com relação ao software GeoGebra



SUMÁRIO

14

17

18

18

22

23

28

38

38

39

45

52

52

54UFRN

544.2.1 Piloto

58

61

65

66
69

72

83
DE

86

88

1 INTRODUÇÃO

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

1.1.2 Objetivos específicos

2 ENSINO-APRENDIZAGEM DO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

2.1 SOBRE O ENSINO DE CÁLCULO

2.2 AS TIC COMO TENDÊNCIA NO ENSINO DE CÁLCULO

3 O CÁLCULO E AS TIC NA UFRN

3.1 CENÁRIO SOBRE O ENSINO DE CÁLCULO NA UFRN

3.2 PROFESSORES QUE USAM TIC NO ENSINO DE CÁLCULO NA UFRN

3.3 RELAÇÃO DOS ALUNOS COM AS TIC

4 METODOLOGIA DA PROPOSTA REALIZADA

4.1 O SOFTWARE GEOGEBRA: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES NO 

TOCANTE AO ENSINO DE CÁLCULO I

4.2 A EXPERIÊNCIA DA PROPOSTA EM UMA TURMA DE CÁLCULO DA

4.2.2 Considerações sobre os questionários aplicados durante o 

experimento piloto

4.2.3 O experimento

4.2.4 Participantes do experimento

4.3 AS ATIVIDADES

4.4 RELATOS DO QUESTIONÁRIO INICIAL

4.5 RELATOS DO QUESTIONÁRIO FINAL

5 REFLEXÕES SOBRE AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM COM O 

SOFTWARE GEOGEBRA PARA O ENSINO DE CÁLCULO I.

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DAS SESSÕES

ATIVIDADES DO EXPERIMENTO

5.1.1 Encontro I - Domínio e imagem de uma função utilizando o 

software geogebra

5.1.2 Encontro II - Analisando o limite de uma função em um ponto



99

110

120

126
135
141
145

145
171
174
177
180
182

utilizando o software geogebra

5.1.3 Encontro III - Construindo a ideia de Derivadas, a partir de retas 

tangentes, utilizando o software GeoGebra

5.2.4 Encontro IV - Fazendo o teste da primeira derivada utilizando o 

software GeoGebra

5.2.5 Encontro V - Introdução do conceito de integral definida, 

utilizando o software GeoGebra

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS

APÊNDICES

APÊNDICE A - Produto educacional (Sessões de atividades para o ensino 

de Cálculo I com o uso do software GeoGebra)

APÊNDICE B - Questionário aplicado com os professores

APÊNDICE C - Questionário diagnóstico

APÊNDICE D - Questionário inicial

APÊNDICE E - Questionário final

APÊNDICE F - Roteiros de observação



14

1 INTRODUÇÃO

as e

Esta dissertação traz a inserção de ambientes de Geometria Dinâmica, mais 

especificamente o uso do software GeoGebra1 no ensino de Cálculo Diferencial e 

Integral I (CDI I), com atividades qualitativas investigativas no que diz respeito aos 

conceitos básicos de função, limite, derivada e Integral.

Uma das motivações principais para desenvolver esse estudo decorreu da 

prática docente dos pesquisadores deste trabalho como professor de ensino 

superior, à qual se refere, sobretudo, às dificuldades enfrentadas por graduandos 

que precisam cursar a disciplina de CDI I, quanto à interpretação e compreensão de 

conceitos matemáticos envolvidos nessas construções. Outra motivação se deu a 

partir de uma pesquisa realizada na PROGRAD-UFRN-Natal2 que revelou em 2008 

um índice de 47% dos cursos que apresentam em sua estrutura curricular a 

disciplina de CDI I ou equivalente, isso revela a importância da disciplina para tal 

comunidade acadêmica.

Nesse sentido, com a perspectiva de dar um primeiro passo em nosso estudo, 

iniciamos leituras que contemplassem as Tecnologias da Informação 

Comunicação (TICs), como também ao ensino de CDI I.

Por que as TICs? As TICs estão cada vez mais no cotidiano de professores e 

alunos. A cada dia que passa, exercem um papel cada vez mais importante na 

educação e na vida e, por que não, no ensino de CDI I?

Segundo Borba e Penteado (2007), nas últimas décadas, a sociedade 

brasileira vem sofrendo profundas alterações, provocadas, principalmente, pela 

evolução tecnológica. As tecnologias estão presentes em nossa vida, ampliam a 

nossa memória e garantem novas possibilidades de bem estar. Imagine como 

seriam nossas vidas sem esses confortos tecnológicos? Assim, por que não trazer 

essas novas tecnologias para nossa sala de aula, já que isso não é mais nenhuma 

novidade para essa nova geração de alunos e professores que sabem bem como 

manusear o computador no que diz respeito ao correio eletrónico (e-mail), chats, 

fóruns de conversação, entre outros. Precisamos adaptar essa utilização às nossas 

aulas, algo que seja confortável para professores e alunos.

1 Criado por MarkusHohenwarter na Universidade americana ForidaAtlanticUniversity, o GeoGebra é um sotware gratuito de 
matemática dinâmica que reúne recursos de Geometria, Álgebra e Cálculo. Para maiores informações ou fazer donwload do 
programa acesse: http://www.geogebra.org. (HOHENWARTER, 2009).

2 Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Campus Natal.

http://www.geogebra.org
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Diante da necessidade das escolas e universidades modernizarem-se e

que:

repensarem novas formas de atingir seus objetivos, faz-se imprescindível uma 

reflexão acerca do seu novo papel, a fim de possibilitar ao aluno uma melhor 

visualização e compreensão dos conceitos. De fato, inclusive os PCNs apontam

Nesse caso, percebemos que, desde 1998, já existia uma preocupação em 

incorporar, nas aulas de matemática, tecnologias, principalmente no uso de 

softwares educacionais, corroborando com nossa proposta de utilizar softwares de 

Geometria Dinâmica, ou mais, especificamente, o uso do GeoGebra nas aulas de 

Cálculo I, no ensino superior.

Quanto às universidades, Richit (2005, p. 13) aponta que:

As universidades, em geral, têm investido significativamente na 
implementação de laboratórios de informática, em laboratórios de 
ensino, na exploração de softwares, na produção de novos produtos 
computacionais e também na qualificação do corpo docente e, com 
isso, alguns resultados já têm sido verificados. Por exemplo, tais 
resultados podem ser vislumbrados por meio de algumas 
modificações nas práticas pedagógicas do professor de Matemática, 
na sala de aula, na reestruturação curricular e na redefinição dos 
processos de formação docente.

Embora os computadores ainda não estejam amplamente 
disponíveis para a maioria das escolas, eles já começam a integrar 
muitas experiências educacionais, prevendo-se sua utilização em 
maior escala em curto prazo. Isso traz como necessidade a 
incorporação de estudos nessa área, tanto na formação inicial como 
na formação continuada do professor, seja para poder usar 
amplamente suas possibilidades ou para conhecer e analisar 
softwares educacionais. (BRASIL, 1998, p. 44)

Tendo em vista que a implementação de laboratórios de informática não é o 

suficiente para uma compreensão de conceitos matemáticos, é preciso repensar a 

prática pedagógica com a presença do computador e de seus recursos, e 

reestruturar o modelo de ensino vigente, conforme Richit (2005) ressalta.
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estudo é:

Os caminhos de aprendizagem do aluno neste mundo da tecnologia fazem do 

computador um instrumento lúdico, instigante, atrativo. Este possibilita uma resposta 

imediata. Desse modo, o erro, por exemplo, pode produzir resultados interessantes, 

favorecendo a flexibilidade do pensamento, estimulando o desenvolvimento do 

raciocínio-lógico e possibilitando o desenvolvimento do foco de atenção e de 

concentração.

Segundo Borba e Penteado (2007), o uso de Ambientes de Geometria 

Dinâmica em sala de aula visa quebrar os ciclos organizacionais dos ambientes de 

ensino, que professores ministram, em suas aulas, em quadros com giz ou quadros 

brancos com canetas e até mesmo com projetores de transparências. Não que 

esses materiais sejam inadequados, mas, se existem tecnologias que apresentam 

melhor precisão e dinamismo e se estão à disposição dos professores, por que não 

utilizá-los?

Particularmente, vale salientar que, outro fator relevante para um estudo 

dessa natureza, utilizando o software de Geometria Dinâmica GeoGebra no ensino 

de Cálculo I, consiste no fato que, atualmente, já existem diversos livros texto de 

CDI I, que promovem interdisciplinaridade e/ou aplicabilidade, bem como livros que 

incorporam a informática. Como exemplos, têm-se Munem e Foulis (1978) e também 

Swokowski (1996). Na mesma perspectiva, apontam-se Simmons (1987), James 

Stewart (2000), George B. Thomas (2002) e Howard Anton (2000). Como literatura 

didática que vislumbra a informática no ensino de Cálculo, vale ainda ressaltar que 

são livros amplamente adotados pelos docentes da UFRN, constatado nas ementas 

das disciplinas de CDI I ou equivalente da referida instituição.

No que diz respeito ao uso do GeoGebra, salienta-se que é um software que 
tem algumas particularidades, pois, além do fato de ser livre3 e ser um software de 

Geometria Dinâmica, o aluno e o professor não precisa ter conhecimento de 

programação para utilizá-lo e/ou preparar suas aulas, o que significa uma maior 

praticidade quanto a sua utilização, mais detalhes serão vistos no capítulo quatro 

desta dissertação.
Considerando-se o acima exposto, a questão norteadora que delineia nosso

3 Um software é considerado livre quando atende aos quatro tipos de liberdade para os usuários do soffware7~cõrnõ?~^ 
liberdade para executar o programa, para qualquer propósito; liberdade de estudar como o programa funciona, e adaptá-lo 
para as suas necessidades; a liberdade de redistribuir, inclusive vender, cópias de modo que você possa ajudar ao seu 
próximo; a liberdade de modificar o programa, e liberar estas modificações, de modo que toda a comunidade se beneficie 
(Nota do autor)
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1.1 OBJETIVOS

Diante das justificativas apresentadas, temos o seguinte objetivo geral: que 

pretendemos alcançá-lo mediantes os objetivos específicos que estão postos em 

seguida.

4 É realizada para estabelecer a fidedignidade de um instrumento de pesquisa. Consta da aplicação do mesmo instrumento que 
será utilizado na pesquisa, porém em uma amostra com um menor número de sujeitos, a fim de se verificar possíveis erros 
nos resultados, devido a falhas na confecçâo, adaptação e/ou utilização dos instrumentos. (MARTINS JÚNIOR, 2008, p. 
126).

"Como a utilização do software GeoGebra pode ser usado para abordagem de 

Cálculo I?"

Norteada dessa forma e com o intuito de respondê-la, foi realizada uma 

intervenção dentro da disciplina Cálculo Diferencial e Integral I (MAT 0345), para um 

grupo de aproximadamente dez alunos. Com o intuito de viabilizar a proposta, no 

que diz respeito ao procedimento metodológico, foi feita uma experiência piloto4 no 

semestre 2010.1, para que em seguida, se necessário, fosse realizada uma 

reformulação no design do experimento real. Esse piloto teve importantes 

contribuições, como a minha prática como investigador, um refinamento melhor das 

perguntas e um guia para certificar-me se a opção metodológica escolhida era 

realmente a mais adequada (VILARREAL, 1999). No semestre seguinte (2010.2), 

com ajustes propiciados pelo piloto, foi feito o experimento com uma amostra maior 

a fim de concretizar a viabilidade da proposta oferecida. Assim, seria uma alternativa 

para abordagem significativa dos conceitos de CDI I, consolidando-os para as 

próximas disciplinas que terão CDI I como pré-requisito, além de contribuir para a 

formação acadêmica destes futuros profissionais.

Inspirados na questão posta e procedimentos supracitados, foram elaborados 

os objetivos a seguir.
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1.1.1 Objetivo geral:

1.1.2 Objetivos específicos

Elaborar sessões de atividades utilizando o software GeoGebra e identificar 

implicações que os diferentes recursos possibilitados pelo dinamismo do mesmo 

podem fornecer para a formação dos alunos de graduação e professores, no tocante 

aos principais conceitos do CDI I.

De acordo com o objetivo geral colocado anteriormente, seis objetivos 

específicos permitirão corroborar o alcance do geral e que seguem:

A fim de alcançar respostas para a questão central: “Como a utilização do 

software GeoGebra pode ser usado para abordagem de Cálculo I?”, bem como 

almejar uma coerência com os objetivos da pesquisa, optou-se pela pesquisa 

qualitativa investigativa, tendo em vista sua característica fundamental apontada por 

Ponte (2003), corroborando também com Alves-Mazzotti (2003) apud Marin (2009, 

p.31), como:

> Apresentar o cenário do ensino de CDI I na UFRN, a partir de pesquisa 

realizada junto à PROGRAD-UFRN;

> Apontar as dificuldades enfrentadas pelos alunos de CDI I na UFRN, 

também a partir de dados coletados na PROGRAD-UFRN;

> Verificar a posição de alunos e professores quanto ao uso das TICs, 

detectada após análise de questionário aplicado aos mesmos;

> Elaborar; aplicar e avaliar sessões de atividades para CDI I, utilizando 

o software GeoGebra;

> Observar as implicações (contribuições e limitações) dessas sessões 

de atividades para a compreensão de Cálculo Diferencial e Integral I, 

no grupo envolvido;

> Gerar um produto educacional que pode ser utilizado e apreciado por 

alunos e professores de CDI I.
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[...] o fato de que estas seguem a tradição ‘compreensiva’ ou 
‘interpretativa’. Isto significa que essas pesquisas partem do 
pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, 
percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem 
sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de 
modo imediato, precisando ser desvelado

Dessa forma, o percurso metodológico terá uma abordagem caracterizada por 

uma pesquisa qualitativa, buscando desvelar os meandros da questão central na 

direção das palavras de Ponte (2003, p. 03), pois “Investigar é procurar conhecer o 

que não se sabe”. A seguir, o percurso metodológico será descrito a fim de atingir os 

objetivos elencados anteriormente.

O percurso metodológico foi iniciado com uma ampliação da discussão teórica 

sobre os temas que tangenciam a questão da pesquisa - “Como a utilização do 

software GeoGebra pode ser usado para abordagem de Cálculo I?” buscando 

articular teoricamente o ensino de GDI I com o uso das TICs, (será abordado mais 

detalhadamente no capítulo dois). Em seguida, elaborou-se o objetivo geral e foi 

iniciado o processo de criação do produto.

Em 2008, foi feito um levantamento de dados sobre o ensino aprendizagem 

do CDI I na UFRN-Natal, junto à PROGRAD (Pró-reitoria de Graduação). Nessa 

pesquisa, foram levantados dados quantitativos como: número de cursos que 

oferecem tal disciplina em sua estrutura curricular, alunos que trancaram esse curso 

por semestre, quantos são reprovados, entre outros aspectos. No que concerne ao 

trancamento, foram destacados os principais motivos que levam os alunos para essa 

decisão - mediante as informações da PROGRAD, na exigência de apontar o motivo 

da iniciativa. Esses dados foram catalogados em forma de gráficos a fim de compor 

o cenário de ensino de Cálculo I na UFRN-Natal, bem como os motivos que levam a 

essa pesquisa. Vale salientar que o aspecto qualitativo desses procedimentos 

ocorrerá com a interpretação, análise e descrição dos referidos dados coletados.

Posteriormente, em uma turma de Matemática-Licenciatura (em 2010.1), na 

qual existiam alunos que trancaram ou foram reprovados, aplicou-se um 

questionário diagnóstico (ver apêndice C) padrão com questões abertas e fechadas5

5 Segundo Laville e Dionne (1999), questionário é uma técnica de coleta de informação através da qual o pesquisador recolhe 
o testemunho de participantes interrogando-os por escrito. Essas interrogações podem ser abertas, o entrevistado deve 
formular suas respostas, ou fechadas, as perguntas são acompanhadas por um conjunto de respostas às quais o 
entrevistado escolhe a que melhor lhe convém.
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quantitativo, a fim de tentar entender as principais dificuldades enfrentadas por 

esses alunos no que diz respeito ao ensino aprendizagem de CDI I. Vale ressaltar 

que a escolha por questionários nesse momento da pesquisa é pelo fato de atingir o 

maior número de pessoas, mesmo que não atinja a população inteira, mas uma 

amostra representativa. Além disso, a decisão por um questionário desse tipo foi 

tomada por ser um instrumento privilegiado de sondagem que alcança rápido um 

grande número de pessoas, e sua uniformização assegura, de outro lado, que cada 

pessoa veja as questões formuladas da mesma maneira. Isto, por sua vez, facilita a 

compilação e comparação das respostas escolhidas e permite recorrer ao aparelho 

estatístico no momento da análise (LAVILLE e DIONNE, 1999).

De fato, Laville e Dionne (1999) afirmam que o tipo de questionário aplicado 

permite ver isso ou fazer esse tipo de análise de maneira mais eficaz, devido ao 

pesquisador não ter que interpretar as repostas dos interrogados.

Quanto aos professores, foi feito também um levantamento de dados com 

aqueles que vêm ministrando a disciplina de CDI I com o intuito de observar se já 

tiveram alguma experiência quanto ao uso de TIC em suas aulas. Como foi essa 

experiência, se conhecem o GeoGebra, se já usaram (em qual conteúdo? 

disciplina?) e se já pensaram em usá-lo para o ensino de Cálculo I. Para tanto, 

realizou-se, também, questionário padronizado (ver apêndice B) com questões 

abertas e fechadas, mais detalhes sobre esse aspecto no capítulo três desta 

dissertação.

No capítulo quatro, apresentar-se-á a metodologia abordada, na qual são 

delineados a descrição e procedimentos utilizados nos experimentos piloto e real. 

Para tanto, foram utilizados instrumentos de coleta, tais como: questionários 

aplicados com os alunos (inicial e final ver apêndices D e E), as atividades 

exploratório-investigativas, relatório apresentados por observadores, entrevistas 

coletivas realizadas no final de cada encontro e as atividades realizadas no 

computador utilizando o software GeoGebra.

No capítulo cinco, é feita uma descrição e interpretação dos resultados da 

pesquisa e análise das atividades realizadas e entregues pelos alunos, no tocante 

às atividades e ao uso do software GeoGebra para o ensino-aprendizagem de CDI I.

Por fim, foi elaborado o produto educacional com questões adaptadas de um 

curso de extensão realizado na UNESP (Universidade Estadual Paulista), intitulado: 

“Abordagem Gráfica de Diferentes Famílias de Funções: uma experiência com o
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Software GeoGebra”, que foi realizado no período de 05 de novembro a 03 de 

dezembro de 2009, a fim de atender à proposta de Ponte (2010) de atividades 

investigativas.

A partir da aplicação desse produto, obtiveram-se alguns resultados. Para o 

professor, observou-se que consegue perceber com mais facilidade o que o aluno 

apresenta como dúvida, e é possível adequar a diferentes atividades de CDI I; no 

caso do aluno, além de visualizar e manipular as construções, existe a possibilidade 

de relacionar de forma direta e em tempo real a parte gráfica e algébrica. Sobre o 

software GeoGebra, além de ser livre e de fácil familiarização por parte de alunos e 

professores, é possível realizar testes sucessivos, o que facilita o poder de 

investigação.

Para concluir, serão apresentadas as considerações finais e as referências 

bibliográficas adotadas no decorrer do trabalho.
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2 ENSINO-APRENDIZAGEM DO CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL

Dessa forma, é preciso que o aluno chegue ao ensino superior com uma base 

consistente para que o professor do ensino superior não tenha que fazer uma

Neste capítulo iremos tratar de algumas idéias sobre o ensino-aprendizagem 

de Cálculo Diferencial e Integral, sendo orientados por algumas referências 

bibliográficas pertinentes a esse assunto.

Segundo Igliori (2009), quando se trata de ensino-aprendizagem de 

matemática no Ensino Superior, significa que:

• Devem-se investigar fatores que dificultam a aquisição de conceitos da 

Matemática avançada;

• Expandir os pensamentos dos alunos para conceitos matemáticos mais 

complexos;

• Investigar abordagens de ensino que favoreçam a apreensão dos 

conceitos, entre outros temas.

Ancorados nestes três eixos, aborda-se, no presente trabalho, uma proposta 

de ensino-aprendizagem do Cálculo Diferencial e Integral usando as TICs. De fato, 

como veremos posteriormente, os números apontam a necessidade de expandir o 

pensamento matemático dos alunos, bem como propor abordagem de ensino que 

favoreça a aprendizagem de Cálculo I em razão das dificuldades apresentadas e 

aos altos índices de insucesso.

Para tanto, uma base sólida na educação básica se faz necessária. De fato, 

Busse (2007, p. 01) afirma que:

O currículo do Ensino Médio deve ser estruturado de modo a 
assegurar ao aluno a possibilidade de ampliar e aprofundar os 
conhecimentos matemáticos adquiridos no Ensino Fundamental de 
forma integrada com outras áreas do conhecimento e orientada pela 
perspectiva histórico-cultural na qual estão ligados os temas em 
estudo. Isto é proposto visando à preparação do aluno para o 
trabalho e exercício da cidadania e, também, à continuação de seus 
estudos em níveis superiores.
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revisão do ensino médio, ou melhor, ensinar alguns conceitos pré-requisitados. No 

âmbito do CDI I, por exemplo, isto acontece com o conceito de função que é o eixo 

de todo o curso de CDI I.

Por esse motivo, essa proposta de atividades para o ensino e aprendizagem 

de Cálculo I, inicializa por questões ligadas ao tratamento de funções.

Nesse caso, o que é que muda no ensino superior? Como devemos tratar 

nossos alunos? Tem algo de diferente? Igliori (2009, p. 11) responde da seguinte 

maneira:

De acordo com Igliori (2009), é indiscutível que o desempenho dos 

estudantes no nível superior, em especial no ensino de Cálculo I, esteja deixando a 
desejar, a exemplo temos o caso da UFRN7 e também resultados do ENADE-2008. 

Com relação a este último, percebe-se que, nas questões referentes à Cálculo I, o 

resultado na UFRN foi o seguinte:

• Na questão 11, referente à função, foram 22,4% de acertos, enquanto 

que, em nível nacional, o resultado foi ainda mais baixo, com apenas 

15% de acertos;

• Na questão 16, envolvendo crescimento de uma função, obteve-se 

48,3% de acertos, com relação ao âmbito nacional, o resultado foi de 

37,1% de acertos;

• Na questão 19, envolvendo integral, resultou em 31% de acertos, com 

relação ao nível nacional, o resultado foi de 24% de acertos;

No Ensino Superior, os saberes deverão ser compartilhados entre 
professores e estudantes “sujeitos que estudam” e, portanto, 
responsabilizados pelo sucesso da aprendizagem. O que as 
pesquisas têm revelado é que as dificuldades relacionadas ao ensino 
e à aprendizagem da Matemática não dependem do nível de ensino 
e merecem a atenção de forma igual. Por isso, o interesse dos 
pesquisadores da Educação Matemática pelo Ensino Superior é 
crescente. Na SBEM6 foi criado o grupo de trabalho GT4 que reúne 
pesquisadores que se interessam por esse tema.

6 SBEM: Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
7 Abordaremos a situação da UFRN no tocante ao Cálculo no próximo capítulo deste trabalho.
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2.1 SOBRE O ENSINO DE CÁLCULO

No que diz respeito ao ensino de Cálculo I, pode-se constatar que, não só no 

Brasil, mas também no exterior, o Cálculo Diferencial e Integral I tem ocupado parte 

significante nas pesquisas ligadas ao ensino superior. Isso ocorre pelo fato do 

Cálculo I ser um dos grandes responsáveis pelo insucesso dos estudantes, devido 

sua exigência na formação do pensamento avançado em Matemática não tratado na 

educação básica, bem como, pelo excesso de formalismo dos conceitos sem 

privilegiar a noção intuitiva e significante dos mesmos.

Segundo Olimpio Júnior (2006), o Cálculo tem sido responsável por boa parte 

do desinteresse dos alunos, pelo fato desse componente curricular estar onipresente 

nos primeiros anos dos cursos. É um dos principais problemas de desestabilização 

dessa visão estática que o estudante tem sobre a Matemática, devido às convicções 

que os alunos constroem ao longo dos anos pré-universitários.

• Na questão 45, envolvendo limite e derivada, foram 12,5% de acertos, 

enquanto em âmbito nacional, o índice de acertos foi um pouco mais 

elevado, chegando a 18% de acertos;

• Na questão 46, envolvendo integral, obteve-se 50% de acertos, nessa 

questão, o resultado em nível nacional foi de 29% de acertos.

Apesar de a instituição de ensino em estudo (UFRN) ter obtido um índice 

mais elevado que o índice nacional, com exceção da questão 45, não significa que 

estamos com um bom resultado. Isso só mostra que o problema no ensino de 

Cálculo I não é um problema local e sim de âmbito nacional, daí a necessidade de 

se estudar novas propostas de ensino para tal disciplina.

Por isso, inspirados em pesquisas que apontam causas desse baixo 

desempenho, vimos buscar nessa pesquisa, indicação de caminhos a serem 

trilhados em prol de melhorias no ensino de Cálculo I, particularmente, a partir de 

uma pesquisa realizada na UFRN à luz das TICs.

Para tanto, ao longo deste capítulo, buscar-se-á priorizar dados referentes ao 

ensino de Cálculo I, como dificuldades e possibilidades das TICs como tendência no 

ensino de Cálculo I, especialmente, a partir do ambiente computacional GeoGebra.
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Portanto, como deve ser esse ensino de Cálculo I, mais precisamente, quais 

os pré-requisitos necessários? O que está faltando no ensino de Cálculo I?

A respeito das causas das dificuldades, Santos Júnior et al (2007, p. 02) 

colocam que:

Indubitavelmente, alunos e professores concordam com a ausência, 
nos primeiros, da maioria dos conteúdos que servem de pré-requisito 
para a melhor compreensão dos conteúdos do Cálculo I. Outras 
razões apresentadas remontam à consciência acadêmica traduzida 
nos hábitos de estudos dos alunos, e também na forma como a 
disciplina é ministrada.

Pode-se identificar uma quase unanimidade entre os educadores, 
professores do ensino superior, que se interessam por problemas do 
Ensino do Cálculo. A ideia prepoderante é que seria preciso seguir 
mais a ordem histórica da construção do Cálculo, que é inversa da 
ordem geralmente adotada nos livros textos. Dessa forma, a 
conclusão é adiar as abstrações fortes, como fundamentações dos 
limites em termos de números reais. A linguagem do épsilons e 
deltas tornou-se o bode espiatório neste processo.

Mas que pré-requisitos são esses cujas ausências comprometem o ensino de 

Cálculo I? São assuntos como: conjuntos numéricos, potenciação, e, principalmente, 

relações, funções, trigonometria, geometria. Além disso, o Cálculo I é pré-requisito 

para uma série de outras disciplinas nos cursos de graduação, principalmente os de 

exatas e da área tecnológica (na UFRN os centros CCET8 e CT9).

Já existem algumas universidades que incluíram em sua estrutura curricular a 

disciplina pré-cálculo (ou equivalente) a fim de amenizar tais dificuldades. A 

exemplo, a UFRN tem a disciplina de Matemática Básica para alguns cursos, 

contudo, os números (que veremos posteriormente) apontam que, ela só, não 

resolve a problemática do Cálculo I, algumas vezes, inclusive, pela forma como é 

ministrada, reproduzindo apenas o modelo do ensino médio.

À parte, a oferta ou não dessa disciplina introdutória, a própria disciplina de 

Cálculo I deve sofrer adequação de abordagem. Realmente, Brolezzi (2009, p. 2) 

coloca que:

8 Centro de Ciências Exatas e da Terra.
9 Centro de Tecnologia.
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De fato, o referido autor remete à construção histórica dos conceitos de 

Cálculo I para a ênfase que deve ser dada a certos conteúdos em detrimento de 

outros. Para ele, a abordagem e linguagem abstratas para alunos, que estão 

iniciando o ensino superior, são muito imateriais, porque os mesmos não estão 

maduros o suficiente para ententer tais abstrações no início do curso. Até por que, 

esses alunos vêm de um ensino médio que trata a matemática com outra visão, 

como já citado inicialmente neste capítulo por Igliori (2009).

Na opinião de Brolezzi (2009), esse formalismo e essa linguagem podem ser 

vistos mais adiante sem prejuízos para o aluno, assim como, historicamente, foram 

conceitos que surgiram após as noções de CDI I.

No início da disciplina de Cálculo I, é inevitável que se retome o estudo de 

funções e, segundo Rodrigues e Katoaka (2007), nesse momento começa um dos 

desafios para os professores de Cálculo I, haja vista a forma fragmentada e, muitas 

vezes, vazia com que o referido assunto é tratado, quase sempre, até o ensino 

médio.

A respeito do conceito de função, Pedroso e Búrigo (2007), em uma pesquisa 

realizada com alunos que apresentavam mais de duas reprovações em Cálculo I, 

constataram que os mesmos apresentam compreensões soltas a respeito do 

assunto, não diferenciando nem reconhecendo os tipos de variáveis das funções, 

trazendo do ensino médio vícios de se aplicar funções utilizando apenas algebrismo 

e não relacionando o conceito de função com problemas.

Para os alunos entenderem as principais ideias de CDI I, é preciso que 

tenham determinados conhecimentos prévios, como relatam Costa e Igliori (2006, p. 

2):

Muitas das dificuldades apresentadas pelos estudantes no que se 
refere ao conceito de limite, derivada e integral recaem na 
compreensão do conceito de função. Investigar conhecimentos dos 
estudantes sobre função visa buscar, portanto, elementos que 
auxiliem as abordagens para o ensino do Cálculo Diferencial.



27

Portanto, outro fator importante inerente à problemática do ensino de Cálculo I 

consiste no hábito dos alunos em relação ao estudo de um modo geral. Contudo,

Em conversas informais com professores de outras instituições de 
ensino notamos a ocorrência de situações semelhantes; dificuldade 
no processo de ensino-aprendizagem do Cálculo I, traduzida em um 
índice inquietante de evasão e repetência. Quais são as causas da 
ocorrência de tão desanimador fenômeno? Indubitavelmente, alunos 
e professores concordam com a ausência, nos primeiros, da maioria 
dos conteúdos que servem de pré-requisitos para a melhor 
compreensão dos conteúdos de Cálculo I. Outras razões 
apresentadas remontam à consciência traduzida nos hábitos de 
estudos dos alunos, e também na forma como a disciplina é 
ministrada.

Essa é, apenas, uma das inúmeras dificuldades enfrentadas pelos 

professores e alunos, o resgate do conceito de função que os alunos devem ter para 

compreender bem as definições e aplicações do Cálculo I.

Para amenizar essa dificuldade de fragmentação do conceito supracitado, 

diversos assuntos do ensino fundamental poderiam estar relacionados ao ensino de 

função, tais como: proporção, geometria analítica entre outros. Nesse sentido, as 

representações algébricas e gráficas poderiam ser estudadas com outras disciplinas 

da área de ciências, e não serem dadas de formas isoladas e desconectadas, como 

são vistas na maioria das vezes.

Segundo Bolamentos, Ferrini-Mundy e Dick (1994), certos problemas de física 

ou de química (aplicações de Cálculo) são quase impossíveis de se entender sem 

uma representação e visualização adequadas. Em paralelo, existem assuntos de 

Cálculo I que são praticamente impossíveis de se compreender sem uma 

visualização geométrica, como exemplos, problemas de máximos e mínimos, taxas 

relacionadas, volumes de sólidos de revolução e outros problemas aplicados.

Além da problemática dos pré-requisitos, em um de seus trabalhos, Santos 

Júnior et. al. (2007, p. 2) ainda colocam a responsabilidade acadêmica dos 

graduandos como mais uma dificuldade no ensino de Cálculo I. De fato, os referidos 

autores afirmam que:
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Outros pontos que dificultam o ensino de Cálculo I consistem em questões 

estruturais, como o número de alunos na turma e o momento em que a disciplina 

será inserida no curso, como constam nos itens (2) e (3).

Já o item (4) se refere, principalmente, a universidades privadas, onde 

professores trabalham como horistas, ou seja, recebendo por hora-aula trabalhada. 

Muitas vezes, esses valores recebidos por hora/aula são baixos, fazendo com que o 

professor tenha que assumir muitas turmas ou trabalhar em várias universidades. 

Assim, sua preocupação passa a ser mais com valores que irá receber como 

professor do que com o ensino aprendizagem do aluno. Como também não resta 

tempo para que o mesmo possa entrar em contato com as novas práticas 

pedagógicas do momento ou, até mesmo, para preparar uma boa aula para seus 

alunos.

Como a ementa da disciplina é extensa e o professor muitas vezes tem que 

revisar conteúdos do ensino médio, devido a lacunas deixadas, aparece, então, 

outro complicador, que é o tempo (destacada por Marin (2009) no item (5)) de 

ensino-aprendizagem que, por vezes, é insuficiente.

creditarmos que esta é uma questão que vai além do caráter institucional e, embora 

seja levado em consideração, não se irá tratar desse aspecto nesse trabalho.

Marin (2009) aponta outras dificuldades com relação ao ensino de Cálculo, 

como:

1. o fato de ser uma disciplina de transição entre o ensino médio e o 

superior;

2. o fato de muitas universidades incluir, essa disciplina, em sua estrutura 

curricular no primeiro semestre;

3. a grande quantidade de alunos na turma;

4. professores que trabalham como horistas, não tendo tempo de entrar 

em contato com novas práticas pedagógicas;

5. a grande quantidade de conteúdos faz com que a aula siga um ritmo 

acelerado, restando pouco espaço para o aluno pensar ou questionar, 

entre outros obstáculos.

A respeito dessa transição colocada no item (1), o que a dificulta é a questão 

da maturidade e atitude acadêmicas dos graduandos, ou ausência delas, como já foi 

colocado.
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2.2 AS TICs COMO TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CÁLCULO

Por que a escolha de TIC como alternativa significativa para promover o 

ensino de Cálculo I? Os computadores estão chegando às escolas e universidades

(Vejamos o que) Rodrigues e Katoaka (2007) relatam sobre o grande desafio 

do professor de Matemática ao ensinar Cálculo I. Segundo os autores, esse 

professor tem que desenvolver, primeiramente, alguns conceitos como os de limite, 

derivada e integral intuitivamente para, em seguida, formalizá-lo ou não, 

dependendo dos objetivos do curso. Os mesmos sugerem que seja criada uma 

sequência lógica partindo da utilização de uma situação-problema que leve os 

alunos a discutirem e elaborarem o conhecimento na resolução da mesma. Por 

exemplo, ao ensinar limite, abordar-se-á a diferença entre limite e imagem ou uma 

situação que exija dos mesmos conceitos de derivada ou integral.

Então, o que fazer para que o aluno seja capaz de construir intuitivamente os 

conceitos de Cálculo I de um modo geral?

Deve-se garantir ao aluno flexibilidade para lidar com os conceitos de Cálculo 

I em situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de problemas, o 

aluno será incentivado a buscar a solução, ajustando o que ele aprendeu sobre 

Cálculo I na construção de um modelo para interpretar e investigar em Matemática.

À parte da preponderância dessas dificuldades e considerada a realidade 

atual, propõe-se uma possível ação pedagógica a fim de amenizar tais dificuldades 

de aprendizagem na perspectiva apontada por Rodrigues e Katoaka (2007) e Igliori 

(2009).

Fundamentamo-nos, pois, na utilização de novas tecnologias computacionais 

como ferramentas básicas nos cursos de Matemática, como o uso das TICs, mais 

especificamente o uso de software de geometria dinâmica, principalmente no que se 

refere às noções intuitivas dos principais conceitos de Cálculo I, como: funções, 

limites, derivadas e integral. Além disso, também são contemplados o fator tempo e 

interesse dos alunos, pelo dinamismo oferecido por tal recurso, bem como, a 

posição dos alunos a conceitos pré-requisitados como o de função, que pode ser 

amplamente explorado pelo software proposto.
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Universidade Federal de

Logo, percebe-se que existe uma preocupação em introduzir a informática na 

educação desde 1983, a partir de uma das primeiras iniciativas, citada acima, que 

contou com a colaboração de diversas universidades. Apesar de pouco se ter 

avançado, é preciso investir cada vez mais, não só em equipamentos, mas em 

qualificação de professores para que possam manipular, cada vez melhor, esses 

computadores junto aos alunos e com fins de ensino-aprendizagem.

Quanto às universidades, Richit (2008, p. 292) aponta que:

O Educom (COMputadores na EDUcação) foi lançado pelo Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) e pela Secretaria Especial de 
Informática em 1983. Seu objetivo era criar centros pilotos em 
universidades brasileiras para desenvolver pesquisas sobre as 
diversas aplicações do computador na educação. As universidades 
envolvidas com o Educom foram: UFRJ - Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, UNICAMP - Universidade de Campinas, UFRGS - 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFMG - Universidade 
Federal de Minas Gerais, UFPE 
Pernambuco. (BORBA, 2007, p. 19)

provocando um alvoroço a respeito de como se utilizar essa nova tecnologia em 

benefício da aprendizagem. O computador não é a primeira tecnologia a ser inserida 

no ambiente escolar e, certamente, não será a última. Podem-se citar como 

exemplos as enciclopédias, o dicionário, o papel, o lápis, o giz, a lousa, o 

retroprojetor, o rádio, a televisão, o aparelho de som, o vídeo cassete, DVD, entre 

outros. A diferença está em como, essa tecnologia, será utilizada.

Depara-se, hoje, com a necessidade de aprender como funcionam as novas 

tendências tecnológicas do mercado, em virtude do impacto frenético que vem 

incidindo sobre o mundo globalizado e da não marginalização do ensino nesse 
cenário. À medida que os jovens avançam em seu mundo de descobertas, tornam- 

se capazes de compreender sistemas mais complexos e, assim, se interessam pelo 

dinamismo por eles proporcionado.

Diante disto, há a necessidade das instituições de ensino em modernizar-se e 

repensar novas formas de atingir seus objetivos, bem como, faz-se imprescindível 

uma reflexão acerca do papel de cada uma delas a fim de possibilitar ao aluno uma 

aprendizagem dinâmica, real e significativa.

Nesse sentido,
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As universidades, em geral, têm investido significativamente na 
implementação de laboratórios de informática, em laboratórios de 
ensino, na exploração de softwares, na produção de novos produtos 
computacionais e(,) também(,) na qualificação do corpo docente e, 
com isso, alguns resultados já têm sido verificados. Por exemplo, tais 
resultados podem ser vislumbrados por meio de algumas 
modificações nas práticas pedagógicas do professor de Matemática, 
na sala de aula, na reestruturação curricular e na redefinição dos 
processos de formação docente.

Percebe-se, pois, que também existe uma preocupação em investir na 

informatização de universidades, ou, particularmente, no tocante ao ensino e 

aprendizagem da Matemática no ensino superior. Contudo, o que ainda falta é uma 

melhor capacitação de professores para trabalhar e explorar essa nova tendência de 

ensino, pois as TICs ajudarão no processo de ensino e aprendizagem, tornando-os 

mais eficazes se os educadores puderem se posicionar quanto ao quê e como fazer 

para dispor os múltiplos recursos da informática a serviço da educação.

De fato, os caminhos de aprendizagem do aluno neste mundo da tecnologia 

fazem do computador um instrumento instigante e atrativo. Possibilita uma resposta 

imediata, o que estimula o desenvolvimento do raciocínio-lógico e, também, o 

desenvolvimento do foco atenção e concentração. Além disso, pode fazer com que o 

erro produza resultados interessantes, favorecendo a flexibilidade do pensamento 

(FERREIRA, 2002).

É preciso compreender qual o papel que o computador exercerá em sala de 

aula, qual função terá nos trabalhos e quais disciplinas serão utilizadas por esse 

meio.
No que concerne à matemática, o enfoque deve incidir na questão de 

pensamento matemático e da generalidade do modelo em um ambiente 

computacional, através de softwares próprios, feitos por designers, no ensino 

computacional, para que os estudantes possam, de maneira clara e prazerosa, 

interagir com a referida disciplina.

Realmente, os ambientes informatizados são ferramentas de grande potencial 

no processo de ensino-aprendizagem, pois tornam as ações, reflexões e abstrações
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dos aprendizes mais naturais e intensas.

O suporte oferecido por esses ambientes informatizados ajudam na 

superação dos obstáculos inerentes ao próprio processo de construção do 

conhecimento por parte do aluno. Aqui, relatamos algumas vantagens que se pode 

ver no uso da informática no ensino da Matemática. Primeiramente, o computador 

torna-se uma ferramenta extraordinária que visa simular, praticar ou vivenciar 

verdades matemáticas, de difícil visualização por parte daqueles que desconhecem 

determinadas condições técnicas, mas fundamentais à compreensão plena do que 
está sendo exposto.

Esses ambientes computacionais educativos apresentaram essas vantagens, 

porém os docentes encontraram certas dificuldades em utilizá-los em sala de aula, 

como: preparação para o manuseio de softwares apropriados; laboratório de 

informática adequado para tal prática; softwares que consigam suprir determinadas 

necessidades dos professores, tendo, às vezes, que adequar-se ao software que 

existe; interesse em utilizar tais metodologias; tempo dos mesmos para preparar 

aulas utilizando essas novas práticas; bem como estudar essas novas propostas; 

entre outras. Mas, apesar disso, outras vantagens nos encorajam a trabalhar, 

apresentadas a seguir.

Os computadores ainda propiciam a criação de situações que possibilitam 

reproduzir a forma de raciocinar e trabalhar de um aluno, ou seja, estimular à 

investigação, à formulação de hipóteses, à simulação de situações tão pertinentes 

ao trabalho do dia-a-dia e ao ambiente matemático.

Isso posto, ressalta-se que o computador não pode ser mais ignorado pelas 

universidades, haja vista que é o símbolo e principal instrumento do avanço 

tecnológico. No entanto, o desafio é colocar todo o potencial dessa tecnologia à 

serviço do aperfeiçoamento do processo educacional, aliado ao projeto da instituição 

com o objetivo de preparar o futuro profissional. Além desse desafio, outro surge 

como fundamental para que o potencial dessa tecnologia contribua de forma efetiva 

para o processo educacional: a escolha dos softwares educativos.

Segundo Salazar (2009), para esses ambientes informáticos, é importante 

analisar sua função, ou seja, é necessário efetuar uma análise didática na 

concepção desses ambientes. Nesse caso de ensino de Cálculo I, essa análise 

envolve pelo menos três pólos: manipulação direta, escolha de representação e os 

primitivos geométricos.
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Os ambientes computacionais educativos, segundo Valente (1993 apud 

SALAZAR, 2009 p. 48), são categorizados da seguinte maneira:

De acordo com essa categorização, identificamos o GeoGebra como um 

ambiente computacional educativo de simulações.

Nesse contexto, vale salientar que mais importante que o software, em si, é o 

modo como ele é utilizado, pois nenhum é, em termos absolutos, perfeito (MEIRA, 

1998). A escolha do referido recurso precisa se fundamentar na proposta 

pedagógica da Matemática da instituição de ensino, visto que não se faz uma 

proposta de ensino para usá-lo, ao contrário, escolhe-se o software em função da 

proposta de ensino adotada.

No que concerne à aprendizagem da Matemática à luz das TICs, os softwares 

mais proveitosos seriam aqueles que permitem uma grande interação do aluno com 

as ideias matemáticas, propiciando a descoberta, inferindo resultados, levantando e 

testando hipóteses e criando situações-problema.

No tocante a nossa alternativa para o ensino de Cálculo I, escolhemos (dentre 

os vários softwares disponíveis) o GeoGebra, pois, além de permitir toda essa 

interatividade com o aluno, torna-se uma boa ferramenta no ensino de Cálculo I, 

devido ao dinamismo que ele oferece, bem como, devido à associação dos aspectos 

gráficos, algébricos e geométrico presentes em seus conceitos, além de ser gratuito 

e possuir ferramentas próprias para o Cálculo I, como derivada, integral e a 

construção de novas ferramentas, relacionadas aos conceitos adquiridos.

^Os tutoriais: nos quais são mostrados os modelos com 
animações, sons e que, talvez, utilizando apenas lápis e 
papel, seriam impossíveis de ser trabalhados;

✓'Sistemas de exercícios e práticas: utilizados para revisar 
material trabalhado em classes que envolvem, sobretudo, 
memorização e repetição. Esses ambientes requerem 
resposta frequente do estudante e propiciam a 
retroalimentação imediata;

S Simulações: que envolvem a criação de modelos dinâmicos e 
simplificados no mundo real e permitem explorar diversas 
situações; além disso, uma simulação para o estudante fazer 
conjecturas, estabelecer hipóteses, testá-las e analisar 
resultados, possibilitando a exploração de propriedades dos 
objetos estudados;

J Jogos Educativos: nos quais a proposta é a exploração de um 
determinado conteúdo.
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Segundo Flemming (2004, p. 274),

10

Dessa forma, vamos além das palavras de Flemming, e creditamos a 

necessidade dessa ferramenta não só para engenheiros, mas para profissionais 

diversos. Assim, o professor não tem como fugir dessa nova onda tecnológica, 

porque a mesma é importante não só para engenheiros, mas para todos os cursos 

que têm o Cálculo I em sua estrutura curricular. Enquanto professores, não podemos 

ficar isentos disso, precisamos trabalhar nesse sentido, principalmente elaborando 

sequências didáticas apoiadas nos softwares de Cálculo I ou utilizando as já criadas.

O uso de computadores, nas aulas de Cálculo, está alicerçado na 
visão de que os futuros engenheiros deverão ter na sua bagagem 
profissional o domínio dos recursos computacionais. É inegável a 
existência de uma gestão da informação em todas as empresas e 
nos meios da comunicação visual, também há o uso da informação, 
em todos os campos das Engenharias. (FLEMMING, 2004, p. 276)

Em 1995, a comunidade de pesquisadores, no contexto do ensino 
das engenharias, recebeu um incentivo governamental para discutir o 
ensino nas Engenharias. Participamos ativamente, como 
coordenadora e pesquisadora do grupo de Ensino de Inteligência 
Artificial Aplicada ao Ensino da Matemática - GEIAAM da UFSC, 
desenvolvendo softwares educacionais direcionados para o ensino 
do Cálculo das Engenharias.

Nessa época, existiu um grande alvoroço para se desenvolver softwares 

adaptados à realidade educacional. Para tanto, a inserção de uma equipe envolvida 

e de analistas que tivessem conhecimento de informática foi fundamental para o 

desenvolvimento inicial de dois softwares: o Encadin/Funções 1.010 e o Sinde9711. A 
partir daí, surgiram vários outros.

De acordo com Flemming (2004), o problema agora é outro, criar uma 

sequência didática que façam os alunos compreenderem melhor as ideias de 

Cálculo I e organizar o tempo para que não comprometa a ementa da disciplina. A 

autora relata ainda que:

É um software que revisa características das funções elementares tais como: domínio,imagem, gráfico, crescimento e 
decrescimento, paridade, raízes entre outros.

11 Nesse software é possível introduzir a integral definida, sendo que existe um ponto de partida (escolha de exemplos ou 
contexto histórico) e um ponto de chegada (calcular integrais definidas e áreas.



35

12 Nomenclatura utilizada para designar programas interativos que permitem a criação e manipulação de figuras geométricas a 
partir de suas propriedades, sendo assim, os programas usados em geometria dinâmica não devem ser vistos como 
referência a uma nova geometria.(Salazar, 2010)

Nesse sentido, Flemming (2004, p. 278) coloca que o trabalho do professor 

consiste em “Apresentar ou resgatar problemas para serem trabalhados, de modo 

que o aluno possa resolver e estabelecer novas e mais abrangentes interrogações, 

utilizando-se de todos os recursos, inclusive os tecnológicos”.

No tocante ao Cálculo I, o recurso informático deve ser usado de modo que 

os alunos devem procurar responder a várias perguntas: Quais os relacionamentos 

que visualizam entre as variáveis listadas? Quais as funções identificáveis? Quais as 
taxas de variação envolvidas? É com esses questionamentos que conseguiremos 

chegar ao conhecimento, não apenas utilizando o computador por usar.

De acordo com Marin (2009), há, aproximadamente, 12 anos que se começou 

a pensar em utilizar as TICs no ensino de Cálculo com a tese de doutorado de 

Barufi, defendida em 1999. Mas, de acordo com Flemming (2004), isso já era 

pensado desde 1995, ou seja, há, aproximadamente, 16 anos. Nesse trabalho, 

Barufi (1999) afirma que o uso das TICs pode auxiliar na formulação de 

questionamentos, reflexões e análises, possibilitando assim uma melhor forma de se 

construir o conhecimento. Realidade essa em que os alunos, a sociedade e toda a 

comunidade acadêmica estão imersos.

De fato, é necessário não só os livros didáticos se atualizarem, mas também 

os professores, para que possam interagir melhor com os alunos utilizando esses 

novos recursos. Isso porque, alguns softwares de geometria dinâmica12 oferecem 

uma melhor visualização, simulação, aprofundamento do pensamento matemático, 

conjecturas, validação por parte dos alunos, entre outros aspectos importantes para 

sua aprendizagem, mas não fazem sozinhos.

Outro fator relevante para o uso das TICs no ensino de Cálculo I consiste no 

fato de que já existem diversos livros texto de CDI I, que promovem 

interdisciplinaridade e/ou aplicabilidade, bem como, livros que incorporam a 

informática nas suas páginas. A exemplo, têm-se Munem e Foulis (1978) e também 

Swokowski (1996). Mais ainda, há textos que incorporam a informática nas suas 

páginas, a exemplo de Simmons (1987), James Stewart (2000), George B. Thomas 

(2002) e Howard Anton (2000). Esclarecendo, no livro do Howard Anton (2000), 

existe uma seção do livro intitulado: Expandindo o Horizonte do Cálculo I; nos 

outros, encontram-se títulos similares. Nessa seção, é feita uma relação do Cálculo I
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com a robótica, análise de padrões de pintura, mostram como controlar o movimento 

do terminal efetuador, tudo com simulações proporcionadas por softwares mais 

específicos, entre outros, ou seja, para mostrar aplicações e uma melhor 

visualização do assunto pretendido, o autor procura fazer uma relação com 

softwares específicos da engenharia, bem como situações do dia-dia onde é 

necessário aplicar o Cálculo I.

Em sua tese de doutorado, Araújo apud Marin (2009, p. 161) traz discussões 

que ocorrem entre alunos de Cálculo I, que estão desenvolvendo projetos de 

modelagem em ambientes computacionais. Nesse sentido, ele faz um alerta:

A imprevisibilidade dos acontecimentos, quando se trabalha em 
ambientes informatizados, abre possibilidades para que 
investigações aconteçam. Mas a simples presença dos 
computadores não garante a existência de investigações: é 
importante que os alunos aceitem o convite às investigações, seja 
ele feito pelo professor ou pelos próprios alunos diante das 
possibilidades abertas pelo computador.

De fato, como posto anteriormente, é mister não só a presença do 

computador para que o ensino de Cálculo I seja potencializado, mas é fundamental 

sua articulação consciente com os sujeitos desse processo de ensino. Para isto, é 

fundamental a atenção de professores na utilização dos softwares para que ele 

instigue o aluno à tais conjecturas.

Olimpio Júnior (2006), em sua tese de doutorado, procurou compreender uma 

forma de integrar a oralidade, escrita e informática para se compreender conceitos 

fundamentais de Cálculo Diferencial, com estudantes ingressantes no curso de 

Matemática de uma universidade pública do Estado de São Paulo, onde os números 

eram similares aos da UFRN (como veremos mais adiante) no tocante ao insucesso 

dos alunos. Particularmente, nessa tese, o referido autor considera a utilização das 

TICs em sala de aula como um potencializador do ensino aprendizagem do Cálculo 

I, a partir de pesquisas analisadas por Araújo (2002) e Vilarreal (1999).

Araújo (2002) fez uma análise por meio da observação de dois grupos. Em 

um dos grupos, os alunos de engenharia química na disciplina de Cálculo I, 

utilizando o software maple e modelagem matemática em ambientes
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computacionais, tiveram resultado positivo, a ponto de a mesma análise levantar 

outra hipótese de que instituições de ensino deveriam estar mais abertas à 

incorporação da informática.

Vilarreal (1999) fez sua pesquisa com estudantes de CDI I de uma turma de 

Biologia, utilizando ambientes computacionais. Em suas conclusões, ela percebe 

que as estudantes desenvolvem abordagens tanto visuais quanto algébricas no 

ambiente computacional.

Inspirados nessas possibilidades e conscientes das dificuldades inerentes ao 

ensino de Cálculo I, nossa proposta é baseada na utilização de software matemático 

GeoGebra, por poder oferecer uma melhor compreensão de ideias intuitivas de 

alguns conceitos, tais como: função, limite, derivada e integral e algumas aplicações 

específicas (Máximos e Mínimos), haja vista que alia a dimensão geométrica, 

algébrica e gráfica desses conteúdos.
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3 O CÁLCULO E AS TICs NA UFRN

3.1 CENÁRIO SOBRE O ENSINO DE CÁLCULO NA UFRN

Fizemos um levantamento sobre o uso das TICs no ensino de Cálculo na 

UFRN, e obtivemos os resultados que seguem.

Neste capítulo, vimos trazer uma pesquisa sobre a importância do Cálculo 

Diferencial e Integral I para os cursos de graduação da UFRN. Nesse sentido, o 

capítulo anterior tratou de fazer uma apresentação sobre o ensino aprendizagem de 

Cálculo I, bem como as dificuldades em tal disciplina nos cursos de graduação de 

um modo geral, e o presente capítulo abordará aspectos relevantes sobre o ensino 

de Cálculo I e uso das TICs na UFRN.

A partir de dados coletados na PROGRAD13 - UFRN (referente ao ano letivo 

de 2008), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN - Natal oferecia 

(55) cinquenta e cinco cursos de graduação, divididos em 6 centros: CCSA (Centro 

de Ciências Sociais e Aplicadas) com 8 cursos, CCHLA (Centro de Ciências 

Humanas, Letras e Artes) com 14 cursos, CT (Centro de Tecnologia) com 11 cursos, 

CB (Centro de Biociências) com 4 cursos, CCS (Centro de Ciências da Saúde) com 

9 cursos, CCET (Centro de Ciências Exatas e da Terra) com 8 cursos e (ECT) 

Escola de Ciências e Tecnologia, com 1 curso. Sendo que, em 24 desses cursos, a 

referida instituição oferece em sua estrutura curricular, a disciplina Cálculo 

Diferencial e Integral I (CDI I) ou equivalente, isto é, aproximadamente 47% dos 

cursos de graduação da UFRN - Natal, (dados referentes ao ano de 2008)

13 Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte
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Gráfico 01 - Cursos com Cálculo na Estrutura Curricular
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Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (setembro, 2009)
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Diante dos números postos, reportamos a importância dessa disciplina 

(componente curricular) para a graduação na UFRN, de modo geral. Contudo, no 

capítulo anterior observamos que ainda assim é uma disciplina problemática e, na 

UFRN, o cenário não é diferente. De fato, os números que seguem revelam a 

problemática em oposição à relevância supracitada.

Dentre os 24 cursos que apresentam em sua estrutura curricular a disciplina 

de Cálculo I ou equivalente, decidimos analisar com mais detalhes cada um dos 8 

cursos do CCET, haja vista a possibilidade de realização da pesquisa nos mesmos.

Desses oito cursos, sabe-se que a disciplina CDI I é oferecida, no primeiro 

semestre, a cinco deles, que são: Ciência da Computação, Física, Geofísica, 

Geologia e Química do Petróleo. Nos outros cursos, que são Estatística, Matemática 

e Química, essa disciplina é ofertada regularmente no segundo semestre, tendo, 

anteriormente, no 1o semestre, a disciplina Pré-Cálculo, matemática básica ou 

equivalente.
De um modo geral, os índices do CCET são:

l . . . H .. MH
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Gráfico 02 - Análise de Aprovados do CCET - 2008
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Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (setembro, 2009)

Gráfico 03 - Análise de Trancamentos do CCET - 2008
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Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (setembro, 2009)

Gráfico 04 - Análise de Reprovados do CCET - 2008

Percentual de reprovações - 2008 UFRN - Natal. Cursos do CCET
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Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (setembro, 2009)
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3.2 PROFESSORES QUE USAM TIC NO ENSINO DE CÁLCULO NA UFRN

Segundo Marin (2009, p. 51), "a literatura especializada aponta que, com a 

presença da TIC no cenário educacional, o professor é desafiado a rever e ampliar 

seus conhecimentos para enfrentar as novas situações”. Isso devido à formação que

O gráfico quatro mostra que, dentre os cursos analisados, temos que os 

cursos de Ciências da computação de Geofísica apresentam menores problemas 

com relação ao ensino de Cálculo I, se comparado com os outros cursos do CCET.

Realmente, os dois últimos gráficos apontam que, dentre os oito cursos 

oferecidos pelo CCET, cinco estão com média superior a 30% dos alunos de Cálculo 

I que trancaram a disciplina. Quanto à reprovação, os dados aumentam para sete 

deles, apresentando um número superior a 30% de seus alunos reprovados, sendo 

dois deles com percentual superior a 50% (Matemática e Química do petróleo).

Diante desses dados, percebemos que existe uma necessidade de se estudar 

ou pesquisar alternativas de ensino que amenizem as dificuldades que esses alunos 

têm demonstrado no ensino de Cálculo I, particularmente na UFRN. Por isso, e 

inspirados nas discussões do capítulo anterior, propomos uma alternativa para 

ensino de Cálculo I à luz das TICs, mais especificamente fazendo uso do software 

GeoGebra, como destacado no capítulo anterior, para os alunos do CCET, 

particularmente do curso de matemática.

Frente a isso, aplicamos um questionário (ver apêndice B) para professores 

que estavam ministrando essa disciplina ou equivalente no semestre de 2010.1, e 

para alunos que estavam cursando o componente curricular ofertado para o curso 

de matemática do CCET. Depois, seus dados foram categorizados e analisados 

como veremos a seguir.

Em uma turma de Matemática Licenciatura, na qual existem alunos que 

trancaram ou foram reprovados, aplicamos um questionário padrão com questões 

abertas e fechadas (ver apêndice C) quantitativo, a fim de tentar entender as 

principais dificuldades enfrentadas por esses alunos no que diz respeito ao ensino- 

aprendizagem de CDI I; foi feito o mesmo com professores que estavam lecionando 

CDI I, ou equivalente, no semestre 2010.1, a fim de atingir o mesmo objetivo.
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Percebemos essa

esse professor teve, muitas vezes, distante das TICs, ou seja, esse cenário está 

distante do habitat natural de seu trabalho e formação. Por isso, alguns relutam em 

ter que refazer novos planejamentos, fazer um trabalho colaborativo, trabalhar com 

parcerias, entre outras maneiras.

Mesmo diante das potencialidades propiciadas pelas TICs para o ensino da 

Matemática, e pelo notório investimento de informática nas universidades, percebe- 

se que, na UFRN, o ensino de Cálculo I ocorre, quase sempre, à revelia deste

Mas, existem professores que não querem trabalhar e enfrentar 
estas novas situações, pois preferem usar a lousa, o giz e o 
apagador. As justificativas para não fazer uso da TIC são várias, as 
mais frequentes apresentadas na literatura são: os professores se 
sentem despreparados porque não tiveram formação para isso; a 
falta de tempo para preparar as aulas contemplando esse recurso e, 
também, a questão de se sentirem inseguros pelo fato de os alunos 
terem maior domínio sobre o computador podendo surgir perguntas 
inesperadas as quais temem não saber responder. Em vista disto, 
esses professores preferem se manter numa zona de conforto na 
qual nada será modificado, tudo será como antes, em que estão 
presentes a previsibilidade e o controle (PENTEADO, 2000, p.32).

O uso de TIC no ensino superior tem sido fortemente recomendado 
por especialistas, principalmente, no ensino de Cálculo, pois amplia 
as possibilidades de trabalhar as atividades por diferentes 
representações, tais como tabela, gráficos e expressões algébricas 
de forma rápida e articulada. Isso contribui para a exploração dos 
diferentes conceitos matemáticos e tal fato se confirma na fala de 
alguns professores que utilizam TIC nas aulas de Cálculo.

insegurança por parte dos professores, devido, 

possivelmente, pela sua formação precária no que diz respeito ao uso das TICs em 

sala de aula. Esse ambiente de trabalho é muito distante da situação atual de muitos 

professores que estão atuando no momento. Para os que estão se formando, não 

existe na estrutura curricular, na maioria dos cursos de licenciatura, disciplina que 

aborde esse tipo de trabalho com as TICs na atividade docente.

Ainda segundo Marin (2009, p. 111),
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recurso. Além disso, observamos que essa disciplina é expressiva na instituição e, 

consequentemente, há a necessidade de propostas relevantes em seu processo de 

ensino e aprendizagem, a exemplo das TICs.

Dados provenientes do questionário aplicado (ver apêndice B) com os 

professores da UFRN-Natal, da disciplina de CDI I ou Equivalente no primeiro 

semestre do ano de 2010, tivemos os seguintes resultados. O objetivo desse 

instrumento é compreender como os professores da UFRN estão utilizando a TIC na 

disciplina de Cálculo I, se é que estão utilizando. A fim de atingir esse objetivo, 

consideramos o perfil dos professores, a estrutura física oferecida pela instituição, o 

planejamento e a gestão da aula, e, por fim, as vantagens e desvantagens do uso da 

TIC na visão do professor.

No período 2010.1, havia 15 professores lecionando Cálculo l ou equivalente, 

todos receberam o questionário, entretanto, apenas, 11 deles responderam e deram 

um retorno, os outros não tiveram interesse em responder. Assim sendo, os dados 

catalogados são referentes à amostra de 11 professores da instituição do 

Departamento de Matemática. Vale salientar que esses professores atuam em 

diferentes cursos e disciplinas na referida instituição de ensino.

Nesse questionário, não foi exigido ou pedido a identificação dos professores, 

a fim de que os mesmos se sentissem mais à vontade para responderem as 

questões.

Primeiro foram questionados pelo número de vezes que lecionaram a 

disciplina de CDI I (ou equivalente). Como resultado, apenas um estava lecionando 

pela primeira vez, o que mostra certa experiência entre eles na disciplina.

Também foram questionados sobre quais os pré-requisitos necessários ao 

ensino de Cálculo I que os alunos apresentam maior dificuldade? Lembrando que 

essa era uma pergunta aberta a fim de analisarmos quais os assuntos reaimente 

preocupantes.
Aqui, foi constatada a deficiência com que esses alunos chegam ao ensino 

superior com relação à aprendizagem de funções, fatoração e radiciação. Na opinião 

dos professores, apresentou como maior índice de dificuldade o assunto de funções 

- esse problema já foi tratado no capítulo anterior pois os alunos chegam sem 

conseguir relacionar ou visualizar a função como uma relação biunívoca e sim, 

apenas, com aplicações algébricas, por isso nossa proposta está alicerçada em
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Gráfico 05 -Conteúdos em que os alunos apresentam maior dificuldades em CDI I
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construções que permitam aos alunos visualizar e manusear construções de funções 

com o auxílio do software GeoGebra.

Em outra pergunta, foi arguido se os alunos têm alguma dificuldade em 

aprender a disciplina CDI I, segundo os professores.

Como já esperado, devido à falta de pré-requisitos, apresentados 

anteriormente em suas respostas, os professores retratam dificuldades que os 
alunos enfrentam.

Em seguida, perguntamos que conteúdos os alunos têm maior dificuldade em 

aprender quando estão estudando a disciplina de CDI I.

Nesse caso, percebemos que um dos assuntos com maior dificuldade de 

aprendizado é o de limites de uma função, talvez pelo fato, aqui já discutido com 

relação à formalização dos Epson e Delta, que se apresenta ao aluno imaturo para 

aprender tal definição, ou mesmo pela deficiência na abordagem e desenvolvimento 

de noção intuitiva. Para tanto, propomos atividade com o GeoGebra para 

potencializar essa noção (como veremos posteriormente).

Perguntamos, também, que razões ou motivos que levam os alunos a não 

aprenderem esses conteúdos. Optamos, aqui, por um tipo de pergunta aberta.
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Gráfico 06 - Razões que levam os alunos a não aprenderem
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Os fatores mais apontados pelos professores foram limitações do Ensino 

Médio (falta de base), dificuldades de abstrair e pouco interesse dos estudantes, 

nessa ordem. De fato, os objetivos dos alunos no ensino médio são diferentes do 

que é proposto para os mesmos no ensino superior; não deveria ser, mas é na 

prática; pois os mesmos não conseguem abstrair, porque, no ensino médio, os 

alunos não são levados a isso e, na universidade, eles são levados a abstrair. Existe 

pouco interesse dos alunos em estudar a referida disciplina, falta de planejamento 

em seus horários de estudos, levando-os a continuarem com vícios que tinham no 

ensino médio, como estudar apenas para ser aprovado.

Outro ponto perguntado aos professores é com relação à execução das 

atividades propostas por parte dos alunos. Nesse item, não percebemos problemas, 

segundo os professores, os alunos vêm realizando a atividade, mas não apresentam 

um compromisso em procurar monitores ou os professores para tirar dúvidas, dessa 

forma não existe uma aprendizagem mais eficaz.

Agora, analisando se os professores questionados cursaram didática em sua 

formação, em qualquer nível de ensino, percebemos que a maioria cursou.

Esse dado é importante, porque revela que a maioria dos mesmos tem algum 

conhecimento didático sobre ensino, ou seja, é capaz de entender melhor alguma 

nova proposta de ensino que venha a ser oferecida.

Outro fator importante analisado nessa pesquisa é se os docentes tiveram um 

estudo ou alguma formação sobre as TICs.
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Dentre os onze participantes da pesquisa, apenas três tiveram formação 

sobre TIC, seis afirmam não ter estudado e os dois que não responderam alegaram 

que nunca ouviram falar sobre TIC. Isso explica o distanciamento das TICs no 
ensino de Cálculo I na instituição. Além disso, significa que precisamos pensar em 

uma formação sobre TIC para os professores, para que tenham capacidade de se 

adequarem melhor a essa realidade de ensino.

Logo em seguida, foram questionados sobre o uso das TIC em sala de aula.

Apesar de não terem uma formação específica sobre as TICs nas aulas de 

matemáticas, seis, dos onze que responderam, afirmam já utilizarem essas 

tecnologias em sala de aula, contudo, o uso se refere basicamente ao uso do data 
Show e retroprojetor.

Questionamos dentre aqueles que utilizaram as TICs, qual foi a reação dos 

alunos. Cinco deles afirmaram que tiveram mais interesse e compreenderam mais 

os assuntos abordados, e outro afirmou que foi mais interessante, mas não mais 

proveitoso.

Perguntamos se já utilizaram algum software nas aulas de Cálculo I, e 

obtivemos o seguinte resultado.

Um dos professores - que respondeu ao questionário - diz não utilizar as 

TICs em suas aulas, pois não sabia que software era considerado TIC, por isso 

obtivemos, como resultado, sete afirmando que usou software e seis afirmarem que 

usou TIC. Vemos que uma grande maioria já utilizou software em suas aulas de 

Cálculo I.
Outro questionamento: Você acha que a utilização de um software de 

geometria dinâmica, facilita a compreensão de conceitos de função e GDI I?

Dos oito que responderam que facilita a compreensão, apenas quatro 

afirmaram que sim, pelo fato de ele oferecer dinamismo e visualização; alegaram 

que facilita a abstração, ajuda a perceberem a relação de dependência entre relação 

de dependência de grandezas, entre outros fatores positivos. Contudo, houve os que 

se queixaram da dificuldade de acesso ao computador. De fato, o Departamento de 

Matemática só conta com dois laboratórios, um no CCET e outro no setor de aulas 

III mas com o número de máquinas insuficiente para o número total de alunos.

Dos outros quatro, um deles afirmou que precisa fazer mais experiências, 

outro disse que serve apenas como ferramenta complementar, o terceiro afirmou
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3.3 RELAÇÃO DOS ALUNOS COM AS TICs

que serve apenas para visualização e, por último, um professor afirmou apenas não 
saber.

Em nossa proposta, pretendemos mostrar a possibilidade e potencialidades 

do uso do software GeoGebra no ensino de Cálculo I, como veremos mais adiante.

Perguntamos também se conheciam o software GeoGebra, e tivemos o 

seguinte resultado. Dos onze professores que responderam ao questionário, cinco já 

ouviram falar do GeoGebra, mas não encontram material disponível para sua 

utilização no ensino de Cálculo I, por isso nos propomos a disponibilizar a sequência 
didática aqui elaborada.

Por último, perguntamos se estariam interessados em participar de um curso 

de capacitação para utilizar o software GeoGebra. Mais da metade aceitaram em 

participar do curso, mas dependendo do horário, para não coincidir com seus 

horários de aula. Isso foi satisfatório, porque vimos que existe interesse por parte 

dos professores em utilizar essas novas tecnologias em suas aulas de Cálculo I.

Vale ressaltar que, após essa pesquisa, oferecemos um curso de extensão e 

um mini-curso na semana de matemática. Para tanto, utilizamos sessões de 

atividades didáticas de ensino com conjeturas, que nos ajudou a compreender e 

acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos quanto à disciplina em estudo.

Além dos dados da PROGRAD e da opinião dos professores que lecionam 

Cálculo 1 na UFRN, buscamos também observar a relação dos alunos com as TICs, 

para tanto, utilizamos um questionário diagnóstico (apêndice C), que foi aplicado 

conforme segue.

Nessa pesquisa, analisamos também as dificuldades apresentadas por alunos 

no aprendizado dos conceitos de Cálculo I, na expectativa de contribuir para a 

melhoria do ensino-aprendizagem dessa noção. Para isso, inicialmente aplicamos 

um questionário para conhecer melhor o perfil da turma, com questões abertas e 

objetivas, relacionando o ensino de Cálculo I com suas experiências quanto ao uso 

das TICs.
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Dados provenientes do questionário aplicado (ver apêndice C) com os alunos 

da UFRN-Natal, que estavam estudando a disciplina de CDI I no segundo semestre 

do ano de 2010. O objetivo desse instrumento é compreender o que os alunos da 

UFRN acham do uso das TICs na disciplina de Cálculo I, se é que já foram utilizadas 

em suas aulas. A fim de atingir esse objetivo, consideramos o perfil dos alunos, a 

estrutura física oferecida pela instituição e, por fim, as vantagens e desvantagens do 
uso da TIC na visão do aluno.

No período 2010.2, havia 34 alunos estudando Cálculo I nessa turma 

pesquisada - disciplina oferecida para alunos da Licenciatura em Matemática -, 

todos receberam o questionário, e todos deram um retorno. Assim sendo, os dados 

catalogados são referentes à amostra de 34 alunos, dos mais variados cursos, 

apesar de a disciplina ter sido oferecida para alunos de licenciatura em Matemática.

Nesse questionário, não foi exigido ou pedido a identificação dos alunos, a fim 

de que os mesmos se sentissem mais à vontade para responderem às questões. 

Vale ressaltar que as respostas estão expressas em forma de gráficos, a fim de ficar 

mais claro para o leitor.

Primeiramente, perguntamos qual o curso de cada um deles na UFRN, e 

como resultado, percebemos que a maioria cursava matemática.

Esse dado foi importante para identificarmos melhor o público em que 

estávamos trabalhando e constatar o que já havíamos previsto que, apesar de a 

disciplina ser oferecida para uma turma de Matemática, é possível encontrar alunos 

de outros cursos na mesma turma. Mas, felizmente, temos uma grande maioria de 

alunos de matemática, público em que pretendíamos trabalhar.

A próxima pergunta, de cunho social e objetiva, mas com espaço para 

comentários adicionais, foi se os mesmos trabalham com a educação, fora da 

educação ou não trabalham.
Aqui, foi possível analisar que a grande maioria não trabalha, e poucos 

trabalham com a educação, espera-se que essa grande maioria, que não trabalha, 

tenha mais tempo e disposição para estudar novas metodologias, como é a nossa 

proposta, como veremos mais adiante.
Neste momento do questionário, buscamos analisar a faixa etária dos alunos 

em que estávamos lidando, isso ajuda no planejamento das atividades.
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Gráfico 07 - Motivos de trancamentos
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Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (Agosto, 2010)

Percebemos que essa turma apresenta um público jovem, mesmo com doze 

deles não informando a sua idade, podemos perceber que mais da metade da turma 

tem idade inferior a 25 anos de idade.

Analisamos, também, se esses alunos eram oriundos de escolas estaduais, 

federais ou particulares. Encontramos o seguinte resultado: que existe certo 

equilíbrio entre escolas públicas e privadas, de certa forma, mostra que nessa turma, 

a dificuldade não se deve pelo fato de os alunos terem concluído o ensino médio em 

escola pública, ou seja, não podemos afirmar que o problema está apenas no ensino 
público.

No próximo questionamento, perguntou-se se estão estudando pela primeira 

vez essa disciplina, se não, informar quantas vezes trancaram ou foram reprovados. 

Vejamos o resultado: nessa turma, no dia da pesquisa, tínhamos 34 alunos, mas 

obtivemos 41 respostas, isso se deve ao fato de os mesmos poderem ter trancado 

ou sido reprovados mais de uma vez. Nesse caso, catalogamos o número de vezes 

em que ocorreu o fato e não a quantidade de alunos, por isso, esse número 

aumentou para 41. O importante é que, como esperado, a maioria dos alunos estava 

estudando a disciplina pela primeira vez.

No próximo item, perguntamos aos alunos que trancaram, quais eram os 

motivos para isso. Tivemos o seguinte resultado:
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Nesse item, percebemos que, segundo os alunos, apresentam-se em maior 

número as dificuldades de aprendizagem, nesse quesito, deixamos o aluno à
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Gráfico 08 - Motivos para reprovações
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Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (Agosto, 2010)

vontade, para alegar mais de um motivo, por isso um resultado superior ao número 

de trancamentos.

Da mesma forma, perguntamos os motivos que os levaram à reprovação, e 

tivemos o seguinte resultado:
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Nesse caso, os alunos alegaram que era pela metodologia do professor ou 

assimilação do conteúdo, mas, também, tivemos outros como motivos diversos, por 

exemplo: uma cirurgia às pressas e ficou reprovada por falta, acompanhante da mãe 

no mesmo horário em que ocorriam as aulas, outro aluno alegou que, devido à 

imaturidade, não priorizou a disciplina como deveria e um quarto não deu 

justificativa. Lembrando que essa era uma questão objetiva, mas com um espaço 

para que o mesmo justificasse, se tivesse outro motivo.

Em seguida, questionamos se os mesmos cursaram os pré-requisitos 

necessários para que pudessem acompanhar a disciplina; nesse caso, para aqueles 

que estavam vendo pela primeira vez a disciplina, tiveram um pouco de dificuldade 

em responder, mas com alguns esclarecimentos foi possível obter resultado.

A grande maioria respondeu que cursou os pré-requisitos necessários, uma 

boa parte respondeu que não, em sua grande maioria, alunos que foram reprovados 

ou trancaram, ou seja, alunos que conheciam melhor os pré-requisitos necessários.

Em seguida, questionamos se os seus professores faziam relação do 

conteúdo explorado com questões do dia-dia. Segundo os alunos, a maioria dos 

professores está fazendo as relações metodológicas com o dia-dia. Isso é muito
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os mesmos irão entender por que motivo estápositivo, porque, dessa forma, 

estudando tal disciplina.

Nesse momento, perguntamos aos alunos, fazendo uso do questionário, se 

tiveram alguma experiência com as TICs, mesmo sendo alunos. Uma boa parte 

alegou que sim, mas a maioria ainda não teve experiência com as TICs, mesmo 

esclarecendo o que seriam as TICs.

Em seguida, questionamos, para aqueles que tiveram alguma experiência, em 

que nível escolar se deu essa experiência, e foi percebido que a maioria dos alunos 

teve somente algum contato na universidade.

Em seguida, questionamos o que acharam do uso das TICs em sala de aula.

Praticamente todos acharam proveitoso, isso foi importante para lançarmos 

nossa proposta, que seria utilizar o GeoGebra para realizar atividades extras fora do 

horário habitual de aulas. Isso facilitou a aceitação.

Perguntamos, por último, se conheciam algum software de Geometria 

Dinâmica e qual seria se a resposta fosse positiva. Dois afirmaram conhecer o 

GeoGebra e o Matlab. A importância dessa pergunta foi de grande relevância, 

porque dessa forma percebemos que seria necessária uma aula de familiarização 

com o software, uma vez que os mesmos não o conheciam.
Em seguida, veremos as potencialidades e limitações do software GeoGebra 

no que diz respeito ao ensino de Cálculo I, com a finalidade de fazer jus à escolha 

do mesmo e apresentar as sessões de atividades ao ensino de Cálculo I.
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Nesse momento iremos tratar do processo metodológico utilizado em nossa 

proposta, como tudo ocorreu, bem como seu trajeto até o momento final de nossa 
proposta.

4.1 O SOFTWARE GEOGEBRA: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES NO 

TOCANTE AO ENSINO DE CÁLCULO I

4 PROCESSO METODOLÓGICO DA PROPOSTA REALIZADA

'"é uma ferramenta de ensino/aprendizagem, podendo ser tanto um programa de computador quanto um texto, contendo ou 
não imagens, que auxilia o processo de aprendizado exibindo passo a passo o funcionamento de algo. (Nota do autor).

Corroborando com o Tutorial14 3.0 (2007), o GeoGebra é um software de 

matemática dinâmica que junta Geometria, Álgebra e Cálculo. Esse software permite 

construir vários objetos como: circunferência, ponto, polígono, gráficos entre outros, 

por meio da inserção de suas sentenças algébricas, equações e coordenadas. 

Também é possível inserir o desenho direto na Zona Gráfica que ele remete a sua 

equação correspondente ou coordenada. Além disso, o GeoGebra tem a vantagem 

de trabalhar com variáveis vinculadas a números, vetores e pontos, bem como, 

tratar da manipulação gráfica associada à respectiva representação algébrica. 

Desse modo, 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.

Tendo em vista as supracitadas possibilidades e ferramentas que o referido 

software proporciona ao usuário, propomos seu uso como aliado para o ensino de 

Cálculo I. Nesse sentido, apresentamos, mais adiante, algumas propostas de 

atividades que podem ser usadas para introduzir conceitos inerentes ao Cálculo I, 

usando o GeoGebra.
No que diz respeito às potencialidades e limitações do GeoGebra, salienta-se 

que é um software que tem algumas particularidades, pois, além do fato de ser livre, 

é um software de Geometria Dinâmica; o aluno e o professor não precisam ter 

conhecimento de programação para utilizá-lo e/ou preparar suas aulas, o que
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Figura 01 - Tela inicial do GeoGebra
Barra de Menus
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Entrada:

Entrada de Comandos

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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Mover
Arrasta um objeto seiacior.ado (Esc) Barra de 

Ferramentas

na barra de ferramentas (ver figura 2), há opções adicionais que podem ser 

selecionadas e possibilitam o uso de ferramentas auxiliares para uso em 

assuntos ou exercícios gerais ou específicos;

nessa mesma barra, perceba que, ao selecionar uma ferramenta, no final existe 

uma explicação de como devemos utilizar a ferramenta utilizada;

stel±J
Axqchro Editar Exibir OpçScs Ferramentas Janela Ajuda

EJ SZE j |4j
t Objetos Livres 0
•> Objetos Dependentes

o * Comando..

15 É um recurso do GeoGebra que consiste num quadro que mostra todos os passos da construção, permitindo refazê-lo 
passo a passo, utilizando a barra de navegação situada na base da zona gráfica. Além disso, é possível inserir novos passos 
e mudar a sua sequência. (Nota do autor).

significa uma maior praticidade no que diz respeito a sua utilização. Além disso, 

apresenta uma boa visualização para um melhor entendimento dos conceitos de CDI 

I, sendo possível investigar se o aluno seguiu passo a passo as orientações do 
professor (protocolo de construção15), ou se usou a autonomia para desenvolver um 

caminho diferente, solucionando ou não o problema. Bem como, permite a 

articulação entre os aspectos algébricos, geométricos e gráficos dos conceitos.

Outras vantagens consistem no fato de:

o programa, em funcionamento, apresenta uma interface simples e objetiva, com 

menu ilustrado, que facilita o uso do software.

vejamos a tela inicial do GeoGebra, ela será nosso guia para identificarmos as 

barras, zonas e entrada de comandos;
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Figura 02 - Barra de ferramentas

ra
Fonte: arauivo pessoal do professor pesquisador

>

Figura 03 - Barra de menus

Arquivo Editar Exibir Opções [Ferramentas] Janela Ajuda

Configurara Caixa de Ferramentas

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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Figura 04 - Exemplo de Protocolo de Construção
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

u

pode-se destacar também, nessa mesma barra de menus, 

possibilidade de visualizar o processo construtivo de qualquer atividade, sendo 

permitido progredir, retroceder ou pausar a apresentação como em um vídeo 

(ver a figura 4), através do Protocolo de Construção.

na barra de menus (ver a figura 3), existe a possibilidade de criar novas 

ferramentas mais específicas a partir de uma construção inicial (ver sessão de 
atividade 1 - parte 02);
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Arraste um oojeto selecionado (Esc)

! valor 
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,7 Criar uma Neva Ferramenta...
Ferramentas de Gerenciamento.

í Protocolo de Conitruçío

Arqu.vc E-i:r A/jda
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1 Função 1
2 Ponto /.
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6 Ponto C
7 Segmantoc
8 Sâgmenlo d
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-

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

o eixo x (y = 1 e y = -1), para x > 0 e x < 0, respectivamente, não fazendo a distinção 

visual com intervalos abertos nos pontos em que a função não tem imagem (x o).

Vale salientar que, inclusive, nessas condições, o que é plotado só pode ser 

entendido como função se visualizarmos a variação dos x e vermos que não chegam 

a zero (no seletor). De fato, no ponto (x = 0) a curva parece apresentar duas 

imagens (y = ± 1), deixando assim de ser função (ver figura 5).

Figura 05 - Exemplo de uma de suas limitações
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Tratando agora do fechamento de arquivos e da compatibilidade com outros 

programas, não foi notado algo de grande relevância. O arquivo gerado pelo 
programa é o .ggb16, que pode ser aberto apenas no GeoGebra, e qualquer usuário 

que tenha acesso ao arquivo pode editá-lo. Já os arquivos gerados, que têm ligação 

com demais aplicativos, são os de formato .png (imagem) e .html (formato de 

arquivo aberto em navegador de internet). Esse arquivo .html funciona como ligação 

para quem esteja na internet e queira visualizar um arquivo feito no GeoGebra, 

sendo que o usuário deve ter em seu computador o programa já instalado, 

corroborando com o tutorial GeoGebra 3.0 (2007). Esses arquivos gerados em html 

podem ser introduzidos em páginas para geração de applets17, que o aluno pode 

movimentar, mas não alterar a construção geométrica em estudo.

Porém, o GeoGebra possui limitações como a falta de elementos de precisão 

mais complexos que permitam sobrepor, de maneira exata, pontos de valores não 

inteiros, o que prejudica a realização de determinadas atividades, como por 

exemplo: em algumas funções encontrar o máximo ou mínimo local. Outra limitação 

ocorre na visualização da plotagem de certas funções descontínuas do tipo 

f(x) = —. Nesse caso, o software constroi o que parece apenas retas paralelas para

16 É um formato de arquivo gerado pelo software GeoGebra, que só permite ser aberto pelo mesmo.(Nota do autor).
17 São animações ou construções que interagem em tempo real com o usuário, inclusive com alterações no ambiente, nesse 

nosso caso, ambiente de geometria dinâmica.(Salazar, 2010).



56

4.2 A EXPERIÊNCIA DA PROPOSTA EM UMA TURMA DE CÁLCULO DA UFRN

4.2.1 Piloto

Iremos tratar agora do piloto que foi um dos momentos mais importantes do 

processo metodológico da nossa proposta, a fim de que em seguida fosse tratado e 

analisado com mais detalhes o experimento.

Admitindo que a coordenada y do ponto C, mostrado a esquerda da figura, na 

zona algébrica, representa a imagem da coordenada x do ponto A nessa função. 

Assim, temos que, quando o A tiver x = 0, não existe imagem real (y de C não 

existe) e, por isso, o ponto C aparece como indefinido.

Em seguida, faremos uma descrição de como foi a experiência da utilização 

de uma sessão de atividades com o software em turmas de Cálculo da UFRN, bem 

como apresentaremos pontos positivos e negativos da proposta.

Essa pesquisa teve dois momentos importantes. O primeiro foi o experimento 

piloto, que chamaremos daqui por diante simplesmente de piloto, e o segundo foi o 
experimento real, que chamaremos apenas de experimento. É o que analisaremos 

daqui por diante.
Com a finalidade de verificar a viabilidade da proposta e melhor formular, se 

necessário, o design do experimento, foi realizada um piloto. Assim, o piloto teve 

funções importantes, como aperfeiçoar minha prática, utilizando nessa proposta, o 

software e recursos do Cálculo I, como também, analisar as atividades no que diz 

respeito ao tempo, viabilidade e surgimento de novos caminhos para realização das 

mesmas, o que de fato aconteceu, entre outros aspectos.
Segundo Laville e Dionne (1999), nesse tipo de piloto, testamos novas ideias 

e novas ferramentas. Nesse caso, podemos incluir recursos adicionais, ajustar 

orçamento e os planos de acordo com o previsto. Além disso, implica uma 

monitoração mais cuidadosa do projeto, porque é a partir da avaliação e do estudo 

do piloto que iremos utilizar o novo processo e as ferramentas em experimentos.
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UFCG, entre outros.

HorárioData

15h às 16h40min23/03/2010Lab. de Micros doI Encontro

CCET
15h às 16h40min06/04/2010Lab. de Micros doII Encontro

CCET
15h às 16h40min13/04/2010Lab. de Micros doIII Encontro

CCET
15h às 16h40min20/04/2010Lab. de Micros doIV Encontro

CCET
15h às 16h40min27/04/2010Lab. de Micros doV Encontro

CCET

15h às 16h40min04/05/2010Lab. de Micros doVI Encontro

CCET
11/05/2010 15h às 16h40minLab. de Micros doVII Encontro

CCET

Logo, um piloto é uma atividade planejada para ser um teste para uma experiência, 

o que, de fato, ocorreu aliado a outras oportunidades de ensaios, como a realização 

de mini-curso na semana de matemática da UFRN-Natal, curso de extensão na 

UFRN-Natal, mini-curso no V HTEM18, oficina no Festival de Inverno de Cuité -

Seguindo essas orientações, fizemos um piloto no primeiro semestre de 2010 

em uma turma de CDI I, oferecida para licenciatura em matemática da UFRN (MAT 

0345), no horário de segunda, quarta e sexta, das 8h55min às 10h35min. Nessa 

turma, contávamos ainda com alunos de diversos cursos, como: geofísica, química,

estatística, engenharia elétrica, geologia, química do petróleo, engenharia de 

alimentos e aquicultura. Do total de alunos da turma, os participantes do piloto foram

escolhidos voluntariamente, pois os encontros eram realizados no turno vespertino, 

no horário das 15h às 16h40min, nas terças feiras, no laboratório de micros, do

CCET, conforme o quadro 01 de datas e horários. Por esse motivo, dos 42 alunos 

da turma (MAT 0345), tivemos, ao longo dos onze encontros do piloto, uma média 

de dez alunos em cada, e seis desses participantes eram bem assíduos.

Quadro 01: Datas e horários dos encontros piloto 

Local

18 Colóquio de História e Tecnologia em Educação Matemática.
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VIII Encontro 18/05/2010 15h às 16h40min

IX Encontro Lab. de Micros do 25/05/2010 15h às 16h40min
CCET

X Encontro Lab. de Micros do 01/06/2010 15h às 16h40min
CCET

XI Encontro Lab. de Micros do 08/06/2010 15h às 16h40min
CCET

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Número de Encontros

2

3

3Derivadas

3

As atividades desenvolvidas ao longo dos onze encontros do experimento 

piloto foram divididas em quatro categorias, a fim de mostrar as principais ideias de 

CDI I, a partir de problemas e atividades presentes em livros de Cálculo I. Vejamos, 

no quadro 02, como se procedeu essa divisão.

Lab. de Micros do

CCET

Quadro 02: Número de encontros por categorias

Categorias

Familiarização com o software e Funções 

Limites e Continuidade

Integral
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Contamos, em cada encontro, com o apoio de dois monitores da disciplina, 

que tinham o papel de tirar dúvidas com relação a assuntos relacionados a Cálculo I 

e auxiliar nas construções com o software GeoGebra, como, também, um monitor do 

laboratório de micros que auxiliava com problemas técnicos que pudessem surgir.

O laboratório mencionado dispunha de quinze computadores com o software 

GeoGebra instalado, nem sempre todos estavam funcionando, mas, no geral, 

tínhamos uma média superior a dez computadores funcionando. Nos encontros, o 

professor pesquisador também solicitava o data Show, que pertencia ao programa 

de pós-graduação em ensino de ciências naturais e matemática, para projetar seus 

esclarecimentos e orientações.
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Questionário inicial aplicado durante a experiência piloto (Ver apêndice D)

Salientamos que esse piloto permitiu um acompanhamento mais próximo pelo 

pesquisador das possibilidades e limitações da proposta, de modo que alguns 

problemas foram detectados; a saber:

• O tempo dos encontros para realização das sessões das atividades era 

insuficiente, de modo que, algumas vezes, os alunos precisavam concluir os 
trabalhos em casa;

• A quantidade de encontros foi excessiva e cansativa, fazendo-nos 

perder a continuidade e a presença de alguns alunos;

• Poucos monitores para acompanhar e auxiliar o professor pesquisador, 
em virtude do total de alunos;

• Número de computadores insuficiente para toda turma (42 alunos), o 

que inviabilizaria a proposta para turmas regulares;

• Algumas atividades longas e cansativas, outras sem muita ligação com 

aula, o que desmotivava o aluno. Por exemplo, na aula de integral, enquanto os 

alunos estavam estudando integral indefinida, a sessão de atividades correspondia à 

integral definida;

• Indisponibilidade do laboratório para vários encontros no semestre ou 

para trabalharmos com outras turmas regulares, o que fez com que juntássemos 

algumas atividades para diminuir o número de encontros no experimento.

Em virtude dessas observações, procuramos corrigir os problemas detectados 

de modo que, para o experimento realizado no semestre seguinte, fizemos várias 

adaptações.
Durante e no final dessa experiência piloto, aplicamos questionários (inicial e 

final - ver apêndice D e E), no intuito de analisar o conhecimento prévio dos alunos e 

sua opinião sobre a proposta.

4 2 2 Considerações sobre os questionários aplicados durante o experimento 

piloto
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Aplicamos o questionário para os dez alunos - no quinto encontro - da turma 

(MAT 0345) de 2010.1, que foram voluntários para participarem da experiência com 

o software GeoGebra, no turno oposto.

Nossa intenção era atingir apenas alunos do curso de matemática, mas a 

turma era muito mista, devido não ser um período regular de oferta para o referido 

curso. Nesse caso, tivemos alunos de cursos como Estatística, Química, Geologia, 

Matemática, Geofísica, Engenharia Elétrica, Química do Petróleo, Engenharia de 

Alimentos e Aquicultura.

Outro fator importante consiste no fato de que todos os alunos, participantes 

do experimento piloto, eram alunos que já tiveram algum contato anterior com a 

disciplina, ou seja, já trancaram, foram reprovados ou desistiram por algum outro 

motivo da disciplina, o que os permitia comparar essa proposta com o modo em que 

estudaram anteriormente.

O questionário inicial do piloto foi composto por dezoito questões, que 

tratavam do perfil dos alunos que iriam fazer parte da experiência piloto, se já 

tiveram algum contato com a disciplina, caso sim, como foi, bem como os 

conhecimentos sobre as TICs, em especial com o software GeoGebra.

Com esse questionário, pretendíamos verificar como montar o questionário 

para o experimento, bem como analisar o que poderíamos melhorar para o 

experimento e atividades, isto é, quais questões iriam necessitar de reformulação, 

como também nos auxiliar na reformulação das sessões das atividades para o 

experimento no intuito de alcançar os objetivos desta pesquisa.

Ressaltamos que as questões que compõem esse questionário foram 

inspiradas no questionário trabalhado por Santos Júnior et al (2007).

Como resultado mais relevante da caracterização dos participantes, 

constatou-se que o público era composto por jovens entre 19 e 24 anos de idade, 

com exceção de uma garota com 29 anos, três deles eram bolsistas da UFRN, 

nenhum tinha filhos, seis eram do sexo feminino e quatro, masculino.
Com relação à disciplina de CDI I, observamos que todos já haviam cursado 

essa disciplina (caso já verificado), sendo que três haviam trancado e sete foram 

reprovados anteriormente. Os motivos alegados para o insucesso anterior foram: 

falta de tempo, metodologia inadequada do professor e falta de pré-requisitos por 

parte deles.
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Questionário aplicado no final da experiência piloto (Ver apêndice E)

I

Quanto à experiência com as TICs, o questionário inicial aponta que os 

participantes já haviam tido contato no ensino médio ou superior, mas apenas para 

visualização e não de manuseio em um laboratório. Três deles já conheciam 

software de Geometria dinâmica, por curiosidade, mas não tiveram professores que 

mostrassem a eles como manusear e sua importância.

Aplicamos o questionário final para os mesmos alunos que estavam cursando 

a disciplina CDI I no primeiro semestre de 2010, e que foram voluntários para 

participarem do piloto com o software GeoGebra no turno vespertino. Agora, nosso 

intuito era fazer uma análise dos resultados, observar as críticas, sugestões, e se os 

alunos acreditavam que a proposta os ajudou a entenderem melhor a disciplina de 

CDI I. Dessa forma, aplicamos esse questionário final no último encontro com os 

participantes do piloto.

Tal questionário final foi composto por dez questões, que indagavam sobre as 

dificuldades em utilizar o software GeoGebra, se mudou seu entendimento na sala 

de aula e o que acharam desse modo de abordar a disciplina de CDI I. Além disso, 

foi questionado se, após esse experimento, os alunos participantes tiveram um 

melhor resultado, ou seja, um melhor entendimento na disciplina.

As questões que compõem esse questionário final foram inspiradas no 

questionário trabalhado por Salazar (2009).

Observaram-se os resultados mais relevantes com a clientela, que gostou da 

abordagem metodológica, mas reforçaram que o horário era inconveniente, sendo 

melhor se fosse no horário da aula, bem como foi apontado que determinadas 

atividades eram muito extensas, não dando tempo para cumpri-las durante o 

encontro.

Nas respostas referentes ao Software GeoGebra, apesar de ser muito rico e 

as atividades com orientações bem detalhadas, quando tentaram utilizar sozinhos a 

ferramenta ajuda do GeoGebra, não conseguiram, tendo que procurar o professor 

ou os monitores.

Segundo os alunos, questões relacionadas à ferramenta arrastar ou que 

exigiam uma melhor visualização eram muito ricas, porque era impossível mostrar



62

mini-cursos que realizamos,

esse tipo de movimento com tanta precisão na visualização em sala de aula e no 

quadro.

Outro ponto também relevante que transcreveram é que, agora, conseguiram 

entender o que tem a ver derivada com gráficos de uma função, ou derivada em um 

ponto. Bem como, o significado de integral definida como sendo essa soma das 

áreas, além de outros aspectos positivos.

Vale salientar que esse piloto trouxe diversos balizamentos para o 

experimento, como a experiência para o professor pesquisador, revisão do 

cronograma das sessões das atividades, adaptações das atividades, melhor 

conhecimento do software.

Entre outras contribuições de oficinas e 

destacamos as principais.

• Curso de Extensão na UFRN-Natal, realizado nos dias 27 de setembro a 

01 de outubro de 2010;

• Mini-Curso na XXII semana de Matemática da UFRN-Natal, realizado no 

período de 25 a 29 de outubro de 2010;

• Comunicação Oral no V HTEM (Colóquio de História e Tecnologia em 

Educação matemática), realizado no período de 25 a 30 de junho de 2010;

• Mini-Curso no V HTEM (Colóquio de História e Tecnologia em Educação 

matemática), realizado no período de 25 a 30 de junho de 2010;

• Oficina na II semana de Matemática da UFRN-Caicó, realizada no período 

de 20 a 22 de outubro de 2010;

• Palestra e Oficina no Festival de Inverno de Cuité, realizadas nos dias 23 e 

24 de agosto de 2010.

Retornamos no semestre, após as verificações, melhorias e consertos 

seguintes, para aplicar novamente as atividades ajustadas à luz das sugestões 

apontadas. Assim, fizemos o experimento em 2010.2, que será detalhado a seguir.

Cada encontro foi pensado de maneira a explorar, com detalhes, aspectos 

quanto ao uso do GeoGebra no ensino de Cálculo I, bem como os resultados dessa 

proposta de ensino, como veremos no próximo item.
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4.2.3 O experimento

Figura 06 - laboratório de micros do CCET

Fonte: arquivo pessoal do professor

Figura 07 - Explanação com o professor pesquisador

Fonte: arquivo pessoal do professor

Algumas fotografias retiradas no experimento, para que tenham ideia de como 

era o laboratório de micros do CCET e como ocorreu cada encontro.
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Figura 08 - professor pesquisador retirando dúvidas

Fonte: arquivo pessoal do professor

Figura 09 - Momento de interação entre os participantes

Fonte: arquivo pessoal do professor

Figura 10 - Construção realizada por um dos participantes

Fonte: arquivo pessoal do professor
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ConteúdoEncontro/Sessões

Data

I

24/08/2010o

GeoGebra.

deII uma
2°uma umem

31/08/2010utilizando o

de

uma função.

Construindo a ideia de • Derivada de umaIII
3oDerivadas, a umem

14/09/2010o

• CrescimentoIV e
4° decrescimento deo

05/10/2010 uma função;

Como no piloto, nosso experimento de pesquisa foi realizado no laboratório 

de informática de CCET da UFRN. Esse laboratório é destinado para estudo de 

alunos que fazem parte do CCET, mas conseguimos, a partir de memorandos do 

PPGECNM ao diretor do centro, a autorização para realizar nossas atividades. 

Também em 2010.2, tínhamos quinze computadores com o software GeoGebra 

nesse laboratório, o que facilitou nosso experimento, porque contávamos com uma 

média de doze alunos para cada encontro, de modo que propomos que fizessem as 

atividades individualmente.

Esse experimento foi estruturado em cinco encontros, nos quais realizávamos 

sessões de atividades com estudantes de CDI I, de uma turma de matemática do 

segundo semestre de 2010, no turno matutino, código da turma MAT0345 (Cálculo 

Diferencial e Integral I), turma 02, nos horário de segunda, quarta e sexta, das 7h às 

8h40min, no setor de aulas 3, bloco A, sala 4. Como segue no quadro 03.

função, 

software GeoGebra.

função

ponto;

• Função derivada.

Domínio e Imagem de uma 

Função e familiarização, 

utilizando o software

Quadro 03 - Distribuição das sessões no experimento

Sessões do Experimento

Nome da atividade

1o

função

ponto;

• Continuidade

Noção intuitiva de limite e 

continuidade de

Fazendo teste da primeira 

derivada, utilizando 

software GeoGebra.

partir de 

retas tangentes, com 

software GeoGebra.

• Familiarização 

com o software;

• Domínio e imagem 

de uma função.

• Limite
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• Pontos críticos de

V da
o

a

a

Introdução do conceito de

Integral definida, com 

software GeoGebra.
5°

09/11/2010

uma função.

• Relação 

integral 

com

De fato, a partir dos instrumentos de coletas de dados utilizados no 

experimento piloto, percebemos que precisávamos de algo mais do que os 

questionários e as atividades. Então, optamos por introduzir observadores que 

preenchiam relatórios e entregavam no final de cada encontro, bem como fizemos 

uso de entrevistas realizadas de forma geral com a turma.

Desse modo, o professor pesquisador, numa tentativa de sanar algumas das 

dificuldades expostas pela experiência piloto, contou com uma equipe de auxiliares 

para cada encontro. Equipe essa formada por um aluno do PIBID (Programa 

Institucional de Base de Incentivo à Docência), dois mestrandos do programa 

PPGECNM, um monitor de CDI I e um monitor do laboratório de micros do CCET, o 

qual auxiliava em eventuais problemas técnicos que pudessem ocorrer.

A função do aluno do PIBID e dos dois mestrandos era de serem 

observadores, ou seja, fazer um acompanhamento individual de alguns alunos 

registrando dificuldades e procedimentos, e se estavam realizando ou não cada 

passo da sessão de atividades conforme roteiro prévio (ver apêndice A).

Esses observadores atuavam como invisíveis, apenas registrando o que era 

feito por cada aluno observado, em seguida preenchiam um roteiro de observação 

(apêndice F).

definida 

área 

determinada pelo 

gráfico da função.
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

A sessão de atividades que continha os objetivos, orientações, procedimentos 

serem realizados e as conjeturas, a fim de verificar se os objetivos foram 

alcançados (ver apêndice A), estava à disposição dos alunos, assim como um 

computador com o software GeoGebra.

Além disso, o professor pesquisador dispunha de um computador; data Show, 

quadro branco e pincel, além do apoio de dois monitores de CDI I, o monitor do 

laboratório de micros e os três observadores.
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4.2.4 Participantes do experimento

Após a pesquisa inicial junto à PROGRAD-UFRN, como mencionamos 

anteriormente, percebeu-se que as turmas que tinham mais dificuldades com a 

disciplina eram alunos dos cursos de Matemática, Química e Estatística.

A fim de produzir um material que fosse mais útil aos participantes do curso, 

escolhemos a turma de CDI I, oferecida aos alunos que cursavam Matemática. 

Esses alunos (no semestre 2010.2), em sua maioria, eram regulares e nivelados.

Não há indícios de que a presença deles tenha incomodado aos alunos. No 

final de cada sessão os observadores entregavam o registro ao professor 

pesquisador.

O monitor de Cálculo I, que também fazia parte dessa equipe, tinha a função 

de auxiliar o professor pesquisador tirando dúvidas dos alunos, individualmente, 

diferentemente dos observadores.

As sessões eram compostas de atividades com assuntos já vistos em sala de 

aula na disciplina de CDI I, de modo que os mesmos pudessem fazer relações entre 

o experimento (à tarde) e o assunto que estavam vendo no curso regular (pela 

manhã).

Cada sessão de atividades era estruturada em torno de questões que tinham 

a função de gerar discussões matemáticas, conforme Ponte (2003). Nesse sentido, 

ressaltamos que apesar de existir uma sequência linear para essas questões, 

quando possível, mostrávamos outros caminhos de resolver determinados 

problemas, a fim de que os alunos avaliassem o modo mais adequado e a melhor 

maneira de compreendê-los.

Ao final de cada encontro, o professor pesquisador fazia anotações sobre 

discussões gerais que surgiam entre os alunos, e/ou estratégias mais marcantes 

expostas pela turma, bem como entrevistas coletivas com o grupo. Essas entrevistas 

não seguiam um roteiro preliminar, mas tinham a finalidade de avaliar tal 

experimento.

A seguir, veremos com mais detalhes o perfil dos participantes do 

experimento.
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4.3 AS ATIVIDADES

A construção de nossas sessões de atividades teve como ponto de partida o 

objetivo geral de nosso estudo, que consiste em “elaborar sessões de atividades 

utilizando o software GeoGebra e identificar implicações que as diferentes maneiras 

possibilitadas pelo dinamismo do mesmo podem fornecer para a formação dos 

alunos de graduação e professores, no tocante aos principais conceitos do CDI I”. 

Tais sessões foram direcionadas para alunos de graduação em Matemática, sendo

Haviam ingressado no curso no primeiro semestre de 2010, no qual haviam cursado 

a disciplina de Matemática para o Ensino Básico (MAT 0316), disciplina que se 

caracteriza por abordar os pré-requisitos para a disciplina de CDI I e Álgebra Linear.

Vale salientar que, na UFRN, alunos de outros cursos que tem em sua 

estrutura curricular a disciplina de CDI I ou que desejam cursá-la como uma 

disciplina complementar, podem se matricular desde que tenha vaga. Dessa forma, 

as turmas desse componente curricular (MAT 0345) terminam sendo mistas (alunos 

de vários cursos), porém, a maioria era do curso de Matemática, diferente do piloto.

Similarmente ao piloto, para implementação e desenvolvimento da pesquisa, 

foram selecionados alunos de maneira voluntária, ou seja, todos tinham a mesma 

oportunidade de participar, bastando para isso terem disponibilidade no turno 

inverso ao horário habitual das aulas, em virtude da limitação de espaço e máquinas 

para realização dos encontros. As aulas aconteciam nos dois primeiros horários da 

tarde, nas terças-feiras, horário que se iniciava às 13h e terminava às 14h40min, no 

laboratório de micros do CCET.

Contamos inicialmente com a presença de 16 alunos da turma número 02 de 

(MAT 0345), terminamos com uma média de 12 alunos, sendo 8 deles bem 

assíduos, os quais foram deixados à vontade para trabalharem em dupla ou 

individualmente, no laboratório de micros do CCET da UFRN-Natal.

Os nossos encontros aconteceram de acordo com o quadro 03, a fim de 

acompanhar os conteúdos ministrados em sala de aula pela professora da disciplina, 

e, também, devido à disponibilidade do laboratório. Em seguida, veremos como se 

deu, como foi a dinâmica de nossa elaboração, aplicação e avaliação das atividades.
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se com

umana

Dessa forma, podemos dizer que essa abordagem investigativa consiste no 

cumprimento de determinadas etapas, como buscar o problema; descobrir do que se 

trata; tentar elaborar soluções e conjeturar para percebermos se os objetivos foram 

alcançados. Esse tipo de trabalho é de grande importância para os professores e

elaborada com o intuito de introduzir os conceitos básicos de CDI I, utilizando os 

recursos do software GeoGebra. Os conteúdos abarcados envolvem função, limites, 

continuidade, derivadas e integrais, como apresentado e distribuído no quadro 03.

Para a elaboração, adotamos uma perspectiva investigativa, estabelecendo 

um diálogo constante entre as investigações no ensino de matemática, conjeturando 

o que os participantes percebiam, bem como analisando o comportamento dos 

mesmos frente aos recursos da TIC em sala de aula.

Nas investigações matemáticas, os alunos são colocados no papel 
dos matemáticos. Perante uma situação, objeto, fenómeno ou 
mecanismo suficientemente ricos e complexos, eles tentam 
compreendê-los, descobrir padrões, relações, semelhanças e 
diferenças de forma a conseguir chegar a generalizações. As 
investigações matemáticas vão desde tarefas bem elaboradas e 
complexas que podem levar algum tempo a resolver, até a questões 
mais simples que podem ser levantadas a partir de uma pequena 
variação de um fato ou procedimento conhecido.

Segundo Ponte e Matos (1996), numa atividade de investigação, como as 

elaboradas nesse experimento, os professores devem se deparar 

questionamentos do tipo: que questões sugerir? Qual o objetivo? Quais hipóteses 

devem ser levantadas? Que conjeturas elaborar? Como testar as hipóteses? Além 

de ser autocrítico na busca de falhas ou apoio em fundamentos que as sustentem. 

Tudo isso foi realizado no piloto, como nesse momento tivemos resultados positivos, 

optamos por repetir no experimento.

Da mesma maneira, os alunos são colocados frente a esse tipo de questões, 

pois devem levantar hipóteses, responder a que foram conjeturados, bem como 

fazerem sugestões. Para tanto, contavam sempre com indagações do tipo: Que 

relações conceituais estão implícitas na construção de uma determinada 

ferramenta? Ou ainda, ao manipular o valor de um determinado seletor, o que 

acontece com o gráfico da função? Entre outras.

De acordo com Pontes e Matos (1996, p. 16), temos que:
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alunos que fazem parte do processo, devido levar aos alunos uma melhor 

compreensão dos conteúdos e, para os professores, por conseguirem levar aos 
alunos os devidos conhecimentos.

Assim, elaboramos nossas questões para o experimento (ver o apêndice A), 

analisando em livros de Cálculo I questões que atendessem nossos objetivos, como 

também, buscando adaptar problemas de um curso de extensão realizado na 

UNESP (Universidade Estadual Paulista), intitulado “Abordagem Gráfica de 

Diferentes Famílias de Funções: Uma experiência com o Software GeoGebra”, 

realizado no período de 05 de novembro a 03 de dezembro de 2009, buscando 

seguir as etapas do processo de investigação, sempre indagando a respeito do que 

realmente queremos que o aluno saiba após essas sessões de atividades.

As atividades foram elaboradas seguindo o roteiro de passos a ser construído 

com o software GeoGebra. Em seguida, os participantes eram levados a visualizar 

ou manusear os objetos construídos, a fim de perceberem regularidades e atingirem 

os objetivos da mesma, respondendo em seguida às conjeturas levantadas.

Nesse sentido, ressaltamos que o experimento foi dividido em cinco sessões 

conforme o quadro 03 da página 65.

Os estudantes realizavam as atividades no computador individualmente, mas 

podiam auxiliar ou serem auxiliados pelos colegas, e respondiam às conjeturas em 

uma versão impressa da sessão de atividades, a qual era entregue no final de cada 

encontro. Cada sessão de atividade era realizada em uma hora e quarenta minutos.

Foi tomado o cuidado de apresentar cada atividade com assuntos que os 

mesmos já haviam visto na disciplina regular, para que pudessem comparar e tentar 

compreender melhor, bem como numa tentativa de sanar um dos problemas 

encontrados no experimento piloto, que era de colocar atividades com conteúdos 

que ainda não tinham sido vistos no curso regular.
Vale salientar que as atividades serão apresentadas no capítulo 05 deste 

trabalho, cada atividade era composta por partes, e cada parte estruturava-se da 

seguinte maneira: título, objetivos, desenvolvimento da atividade e testando os seus 

conhecimentos.
Em seguida, relatamos a análise do questionário inicial e final aplicado no 

final do terceiro e quinto encontro, respectivamente.
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4.4 RELATOS DO QUESTIONÁRIO INICIAL

Neste momento da nossa pesquisa, a intenção era conhecer melhor os 

alunos participantes do experimento. Para isso, aplicamos um questionário, com 

questões abertas e fechadas para categorizar o perfil do grupo, relativo ao ensino de 

Cálculo I e suas experiências quanto ao uso das TICs, a fim de organizarmos melhor 
nossos encontros.

Como já mencionado, no período 2010.2, havia 16 alunos participando do 

experimento no terceiro encontro em que o questionário foi aplicado. Assim, todos 

receberam o questionário, deram um retorno, de modo que os dados catalogados 

são referentes à amostra de 16 alunos.

Nesse questionário (ver apêndice D), não foi exigido, ou pedido, a 

identificação aos alunos, a fim de que os mesmos se sentissem mais a vontade para 

responderem às questões. Vale ressaltar que as respostas estão expressas em 

forma de gráficos, a fim de ficar mais claro para o leitor.

Primeiramente, perguntamos qual o curso em que estavam matriculados na 

UFRN, e obteve-se, como resultado, quase uma totalidade de alunos do curso de 

matemática.
Esse dado foi importante para identificarmos melhor o público em que 

estávamos trabalhando no experimento, e constatarmos que, apesar da disciplina 

ser oferecida para uma turma de Matemática, é possível encontrar alunos de outros 

cursos na mesma turma. Contudo, apenas três alunos cursavam Estatística.

A próxima pergunta foi objetiva, mas com espaço para comentários 

adicionais A indagação era se os mesmos trabalham com a educação, fora da 

educação ou não trabalham.
Aqui é possível analisar que a grande maioria não trabalha ainda e que 

apenas dois deles trabalham na educação. Desse modo, espera-se que essa grande 

maioria que não trabalha tenha um maior empenho no curso, bem como uma melhor 

participação nesse experimento de ensino em virtude da disponibilidade de tempo.

Noutro momento do questionário, buscamos analisar a faixa etária dos alunos 

que estavam participando da pesquisa.
Percebeu-se que esse grupo de alunos, que estão fazendo o experimento, é 

bem jovem, nenhum deles com idade superior a vinte cinco anos, o que pode
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justificar que não apresentaram dificuldades de manuseios básicos com o 

computador, por fazerem parte dessa nova era da informática. Entretanto, alguns 

deles não informaram a idade.

Analisamos também se esses alunos eram oriundos de escolas estaduais, 

federais ou particulares, e encontramos o seguinte resultado: uma grande maioria 

vem de escolas públicas, sejam estaduais ou federais, e que, mesmo assim, esses 

alunos mantiveram um bom nível nas aulas, mostrando que a origem desses alunos 
não interferiu no experimento.

No questionário, a próxima pergunta foi se estão cursando pela primeira vez a 

disciplina, se não, informar quantas vezes trancou ou foram reprovados.

Nessa turma, no dia da pesquisa, tínhamos 16 alunos, como é uma turma 

nivelada, o número de reprovações e trancamentos tende a ser mínimo, 

diferentemente do piloto, que era uma turma desnivelada. Nesse caso, tivemos 

apenas um caso de trancamento e os demais faziam Cálculo I pela primeira vez.

No próximo item, perguntamos sobre o motivo do trancamento da disciplina, 

nesse caso, apenas um aluno, que trancou, informou a incompatibilidade de horário.

Questionamos se os mesmos cursaram os pré-requisitos necessários para 

que pudessem acompanhar a disciplina. Com alguns esclarecimentos, pois os que 

estavam vendo a disciplina pela primeira vez tiveram um pouco de dificuldade em 

responder, quase todo o grupo respondeu positivamente.

Nesse caso, por se tratar de alunos que estão praticamente nivelados, esses 

discentes cursaram, no primeiro semestre, a disciplina Matemática para o ensino 

básico (MAT 0316), e mesmo não sendo pré-requisito, ela dá suporte para que o 
aluno consiga cursar, sem maiores dificuldades, a disciplina Cálculo I e Álgebra 

Linear.
Em seguida, questionamos se os seus professores da disciplina Matemática 

pQPQ q ensino básico faziam relação do conteúdo explorado com questões do dia- 

dia Responderam que a maioria dos professores não estava fazendo relações do 

conteúdo com o dia-dia; porém, isso pode ser um caso isolado, uma vez que esses 

alunos pertencem, em sua grande maioria, a uma mesma turma.
Posteriormente, foi questionado se tiveram alguma experiência com as TICs, 

mesmo que tenha sido enquanto alunos da educação básica. Essa é uma parte 

importante do questionário, porque tem tudo a ver com o experimento realizado.
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Gráfico 09 - Decisão em participar da experiência

2

15
10

5
0

Decisão em participar do 
Experimento

■i
•g

Uma boa parte alegou que sim, mesmo sendo apenas de visualização com 

ferramentas computacionais, mas outros conheciam bem as ferramentas 

computacionais como softwares de Geometria dinâmica, data Show, entre outros.

Em seguida, perguntou-se, para aqueles que tiveram alguma experiência, em 

qual nível escolar se deu essa experiência. A maioria dos alunos só teve algum 

contato na universidade.

Em seguida, questionamos aos que responderam positivamente ao item 

anterior, o que acharam do uso das TICs em sala de aula. A resposta foi unânime, e 

argumentaram que a visualização e manuseio facilitam, e muito, a compreensão dos 

conceitos de Cálculo 1. Todos acharam proveitoso, o que foi importante para 

lançarmos nossa proposta de utilizar o GeoGebra para realizar atividades extras, ou 

seja, facilitou a aceitação.

Perguntamos, em seguida, se conheciam algum software de Geometria 

Dinâmica e qual seria. Todos que responderam ter algum contato com as TICs 

alegaram conhecer software de Geometria Dinâmica, alguns manusearam, outros 

apenas conheciam por visualizar alguém trabalhar. Além disso, alguns não 

conheciam apenas o GeoGebra, mas também outros softwares de Geometria 

Dinâmica.
Essa pergunta teve seu grau de importância, porque, dessa forma, 

percebemos em que ritmo poderia seguir esse experimento, e com quantos alunos 

poderíamos contar para nos auxiliar tirando dúvida de outros alunos, que ainda não 

tinham tido contato algum com o software, caso fosse necessário.

Por último, fizemos uma pergunta objetiva sobre qual foi a sua decisão em 

participar do experimento? As respostas seguem no gráfico abaixo:

o'59o
\ -

Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (setembro, 2010)
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4.5 RELATOS DO QUESTIONÁRIO FINAL

O seguinte questionário (ver apêndice E), aplicado no final do último encontro, 

teve como objetivo levantar informações referentes à participação dos alunos nas 

atividades extras e opcional à disciplina de CDI I, participação esta optativa, com o 

software GeoGebra. Bem como, almejar avaliar os encontros de um modo geral e a 

aceitação dos mesmos, além de apontar as implicações da proposta quanto à 

melhoria na compreensão dos conceitos iniciais de Cálculo I.

Neste dia, contávamos com a participação de doze alunos, sendo que um 

deles só pôde participar deste último encontro.

As três primeiras perguntas são referentes às ferramentas do GeoGebra, se 

utilizaram ou não, bem como, se foi útil na construção das atividades. Perguntamos 

se utilizaram a ferramenta de ajuda (F1) ou protocolo de construções, às quais a 

maioria informou que não.
Essa ferramenta não teve uma boa aceitação, devido ser on-line, ou seja, 

precisavam estar conectados à internet, e os computadores do laboratório nem 

sempre estiveram com esse recurso disponível. Além disso, quando estava 

disponível, era com restrições que impossibilitava o uso do mesmo. Quanto ao uso 

do protocolo de construções, nas entrevistas informais, os alunos afirmaram que 

chegaram a utilizá-lo para conferir onde tinham cometido o erro, quando alguma 

construção saía errada.

A maioria optou em participar numa tentativa de entender melhor a disciplina 

de Cálculo I. Em conversas informais, relataram que tiveram medo, porque os 

veteranos alegavam que a disciplina era muito difícil e deixava muitos alunos 

reprovados, então achavam que toda contribuição no entendimento seria bem vinda.

Dessa forma, atingimos nosso objetivo, que era conhecer melhor os alunos 

participantes do experimento, bem como sua experiência quanto ao uso das TICs, 

para que, a partir daí, organizarmos melhor nossos encontros.

Em seguida, veremos os relatos do questionário final realizado com os alunos 
no último encontro do experimento.
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: apesar de ter respondido sim, foram poucas 

dificuldades, a mais foi a propriedade em que se pode criar outra ferramenta.

Assim, de um modo geral, não apresentaram dificuldades de manipulação no 

software GeoGebra.
No quesito de número três do questionário, que trata das ferramentas 

utilizadas, apesar de ser uma questão subjetiva, categorizamos as respostas de 

acordo com o gráfico 10.

Em seguida, foram questionados se utilizaram a ferramenta “desfazer” (CTRL 

Z)? Essa ferramenta pareceu ser mais comum entre os participantes, apesar de 

não aparecer nas atividades. Quando cometiam algum erro ou adiantavam algum 

passo errado, eles a utilizavam para desfazer; quando não conseguiam, procuravam 
o professor pesquisador ou algum monitor para ajudá-los.

A próxima questão foi quanto à utilização de propriedades dos objetos 

(selecionando com o botão direito do mouse). Essa ferramenta serve mais para 

mudar a aparência da figura apresentada. Nesse caso, o resultado foi unânime, pois 

todos responderam que a utilizaram. Quando um dos participantes descobriu o que 

podia fazer com ela, todos queriam melhorar a aparência da figura, exibindo-as com 

uma visualização ainda melhor (cor, espessura, forma, entre outros atributos).

Foram questionados sobre as dificuldades que tiveram na manipulação de 

alguma ferramenta. Nesse caso, apenas um dos alunos alegou ter dificuldades. 

Vejamos sua resposta abaixo:

Figura 11 - Resposta de um dos alunos com relação as dificuldades

__ ,_V £ ■- .*•.! — í.y’■■■'<-.--r-. . <’-!

__ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gráfico 10 - Familiarização com as ferramentas do GeoGebra

Familiarização com as ferramentas

7
Fonte: dados coletados e categorizados pelo professor pesquisador (novembro, 2010)
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Selecionamos aqui algumas das respostas, vejamos a seguir.
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Figura 13 - Resposta de um dos alunos ainda sobre atividade marcante
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Fonte: arquivo pessoal dos professores

Figura 12 - Resposta de um dos alunos com relação a atividade marcante 

     
/ •»______  

Fonte: arquivo pessoal dos professores 

Transcrição da resposta do aluno: essa última, pois percebemos a solução de 

um problema da antiguidade.

£
<o

,oc
' L?° z> 

Xo.

Foram citadas quinze ferramentas, algumas delas nem utilizamos diretamente 

sessões de atividades, mas eles questionavam sempre sobre outras 

possibilidades. O que mostra o empenho da turma em trabalhar com essa 

ferramenta de visualização e movimentação de figuras.

No próximo quesito, em uma questão subjetiva, perguntamos: “Em relação às 

atividades, qual lhe chamou a atenção ou foi mais marcante para você? Por quê? 

Comente:
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Figura 15 - Resposta de um dos alunos com relação ao tempo das atividades
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P XW i finr/xr-,

L----

i V

Transcrição da resposta do aluno: a atividade envolvendo derivadas porque 

pode se observa a função que são geradas apartir da derivada por exemplo: a 

derivada de uma função do 3o grau é uma do 2° grau.

3

------

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: derivadas, pois acho que foi a aula em que 

pude aprender mais e que me desenvolvi mais.

A maioria achou muito interessante. Em nossas entrevistas informais, 

afirmaram que isso pode melhorar muito o ensino, não só de CDI I, mas de toda a 

matemática em si, pois tem a possibilidade de mover para diversos valores e em 

tempo real a figura sem modificar e nem alterar as propriedades.

Na questão de número seis, apesar de ser uma questão objetiva, abrimos um 

espaço para comentários: “Com relação ao tempo, como você considera as 

atividades?”.

De um modo geral acharam as atividades adequadas para o tempo, mas 

houve quem discordasse e justificaram com comentários, como veremos a seguir.

Figura 14 - Resposta de um dos alunos também com relação a atividade marcante

No geral, outros responderam que todas foram muito proveitosas, mas, as 

que envolviam derivadas e integrais, foram mais marcantes, devido às relações com 

o que estavam vendo na disciplina de CDI I.

O item seguinte é um quesito objetivo em que questionamos sobre “Os 

movimentos proporcionados pela ferramenta ‘parâmetro ou mover’ é um recurso que 

você acha: interessante, muito interessante, pouco interessante ou nada 

interessante”.
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
Transcrição da resposta do aluno: pois é muito longa, devia ser mais curta.

Transcrição da resposta do aluno: deveria ter mais tempo para que o aluno 

acompanhasse melhor a aula, pois tive um pouco de dificuldade com o tempo 

por estar correndo.

Transcrição da resposta do aluno: tem algumas que são curtas de certo modo 

é bom.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

P,, .3^( ,,,

Figura 16 - Resposta de um dos alunos discordando da maioria com relação ao tempo

f wtyi-ho çkvía
J

Po:í

Figura 17 - Resposta de um dos alunos ainda com relação ao tempo para realizar a atividade
£ A -Y>1, ; Ç / . - t

Teve também um aluno que respondeu que achou curto, ele entendeu errado; 

curto, a que ele se referiu, foi à quantidade de encontros que tivemos.

O próximo questionamento foi se: “Em algum momento, considerou o uso de 

alguma ferramenta repetitiva ou cansativa?” Por unanimidade, nenhum aluno 

respondeu positivamente. De fato, nas entrevistas informais, até elogiaram esse 

ponto, que não paravam um só instante e sempre eram apresentados a novas 

ferramentas e novos itens, e que as atividades foram bem planejadas para esse 

tempo, tornando o encontro bem convidativo.

Nessa questão, apesar de termos deixado espaço para comentários, não 

houve nenhuma argumentação.

Na questão de número oito, os alunos foram questionados com a seguinte 

pergunta objetiva: “Com relação ao horário destinado a essas atividades extras, o 

que você achou?”.

A maioria achou conveniente, mas vale lembrar que esses alunos 

participantes vieram voluntariamente, consequentemente pelo fato de estar com 

esse horário disponível.
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maneirauma

Figura 19 - Resposta de um dos alunos no que diz respeito a aprendizagem de CDI I

^.7-. l ..A, j * '■ I ?. ;Y

No penúltimo questionamento, os alunos foram surpreendidos pela pergunta 

objetiva, mas com espaço para comentários: “Essas atividades melhoraram sua 

compreensão em relação aos conceitos de CDI I?”

Todos responderam que sim, melhorou principalmente pelo fato de estarem 

estudando pela primeira vez tal disciplina, e pelo fato de o software ser livre, 

poderiam treinar em casa e analisar outras funções com mais tempo.

Apresentaremos algumas das descrições abaixo:

Figura 21 - Resposta de um dos alunos afirmando porque melhorou sua compreensão

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: elas são um complemento da disciplina, 

dando uma melhor compreensão para ela.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador 

Transcrição da resposta do aluno: pude melhorar minha compreensão em 

relação ao CDI.

j

Ou < I (

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: sem dúvida, pois aqui podemos visualizar

Figura 20 - Resposta de um dos alunos afirmando que melhorou sua compreensão 
jíVujl')Qf (>>v\ ft wCclJ J0 

Figura 18 - Resposta de um dos alunos com relação a melhoria na compreensão de CDI I

“7 7 >
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador 

Transcrição da resposta do aluno: porque vimos de 

computacional a definição de funções, derivadas e integral.
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melhor as “coisas” que fica em vazio na sala.

Sem de alunos achouo os

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Figura 24 - Resposta de um dos alunos também relatando vantagens do GeoGebra 

  
__ -^>c

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: foi importante, uma vez que possibilitou 

maior envolvimento com o assunto e melhor compreensão.

dúvida, o grupo de alunos achou os encontros proveitosos, 

principalmente com relação à compreensão dos principais conceitos de CDI I.

No último quesito do questionário, nesse caso foi um quesito subjetivo, 

pedimos que os mesmos descrevessem, em poucas palavras, sua experiência com 

o GeoGebra, após essas aulas. Segue abaixo a descrição de algumas respostas 

que os mesmos descreveram.

Transcrição da resposta do aluno: melhorou bastante a minha vida, 

principalmente para nós que queremos ser um professor, pois utilizamos o 

software para auxiliar nossas aulas.

Figura 22 - Resposta de um dos alunos relatando o que acharam do GeoGebra

> p < Tx Tc v.-- V,/- -__ .^2
\ k/h? .0 -v •■a»* -Cq < o v*-: 1 . l. —

 S-£.v_'1 ' • _____
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

  ÇX rh_
GO Wxjp O ?V_________

Figura 23 - Resposta de um dos alunos descrevendo a importância do GeoGebra
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Figura 25 - Resposta de um dos alunos mostrando o que achou do GeoGebra

Figura 26 - Resposta de um dos alunos relatando o quanto ajudou na compreensão de CDI I

Figura 27 - Resposta de um dos alunos

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Nada diferente do que aconteceu nas entrevistas informais que fazíamos no 

final de cada encontro, sempre otimistas, participativos e apreciando bem as 

atividades.

Assim, alcançamos, com esse questionário final, nosso objetivo que era 

levantar informações referentes à participação dos alunos nas atividades extras da

Transcrição da resposta do aluno: Muito significativa, aproveitando o máximo 

possível e entendendo muito bem como funciona a ferramenta.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: foi muito boa, pois facilita na forma de 

aprender mais sobre Cálculo.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Transcrição da resposta do aluno: aumentou consideravelmente, pois eu não o 

utilizava e depois das aulas passei a utilizá-lo para me auxiliar nas atividades 

de CDI I.

Transcrição da resposta do aluno: o GeoGebra possibilitou um conhecimento 

maior na disciplina CDI I e também a criação de atividades voltadas para o 
ensino.
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transcritas

1

disciplina de CDI I, participação essa optativa, em que utilizamos o software 

GeoGebra. Bem como, avaliar os encontros de um modo geral e a aceitação dos 

mesmos, e se nossos objetivos quanto à melhoria na compreensão dos conceitos 

iniciais de CDI I foram alcançados pelos alunos.

Ressaltamos que todas as respostas dos 

literalmente, inclusive com os diversos erros gramaticais.

No próximo capítulo, iremos analisar cada encontro, e como se sucedeu a 

avaliação da proposta.

alunos foram
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COM O

Actividades

Formulação de conjecturas

Assim, na realização de nosso trabalho, seguimos cada uma dessas etapas, 

primeiramente, através de pesquisas realizadas na PROGRAD-UFRN

Teste e reformulação de 
______conjecturas_____  

Justificação e avaliação

Reconhecer uma situação 
problemática;

Explorar a situação 
problemática;

Formular questões. 
Organizar dados;

Formular conjecturas.
Realizar testes;

Refinar uma conjectura.
Justificar uma conjectura; 
Avaliar um raciocínio ou 
resultado do raciocínio.

Fonte: (PONTE 2003, p. 07)

Quadro 04 - Momentos na realização de uma investigação

Momentos de uma 
______ investigação______  

Exploração e formulação de 
questões

5 REFLEXÕES SOBRE AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

SOFTWARE GEOGEBRA PARA O ENSINO DE CÁLCULO I

e em

Neste momento do trabalho, serão apresentados os detalhes de cada sessão 

das atividades aplicadas em caráter definitivo do experimento, após os ajustes feitos 

a partir do piloto, além de uma apreciação das implicações da proposta, desde a 

formulação das atividades desenvolvidas, até a análise dos resultados à luz da 

investigação matemática, que é sugerida por Ponte (2003, p. 04), como sendo o 

processo de “descobrir relações entre objetos matemáticos conhecidos ou entre 

estes e novos objectos matemáticos procurando identificar e comprovar as 

respectivas propriedades.”

De fato, em cada sessão de atividades, os alunos são levados a descobrir as 

relações entre os objetos matemáticos de Cálculo I, que eles já conheciam, ou entre 

os novos, apresentados na atividade a fim de identificar e comparar suas 

propriedades, a exemplo da sessão de atividades 01, em que o aluno tem a 

possibilidade de ver que o limite num ponto existe se os limites laterais são iguais.

Ainda no mesmo artigo, Ponte (2003, p. 07) detalha os processos para a 

metodologia de investigações matemáticas a partir do quadro 04:
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entrevista com professores, buscamos reconhecer a situação problema no que diz 

respeito ao ensino de CDI I na UFRN, para, em seguida, dentro das possibilidades e 

potencialidades do GeoGebra, formular questões que atendessem às dificuldades 

relatadas por alunos e professores.

Tais dificuldades, como por parte dos alunos em relatar a metodologia 

inadequada dos professores; a dificuldade em conhecimentos prévios, como o 

assunto de função; entre outros aspectos. Por parte dos professores, a falta de 

conhecimentos prévios necessários para entender assuntos relacionados à CDI I.

Após essa etapa, buscamos organizar os dados obtidos e formular sessões 

de atividades que contemplem a formulação de conjeturas iniciais do tipo: o software 

GeoGebra pode ser usado para desenvolver a ideia intuitiva de limite e 

continuidade? O uso de certas ferramentas do GeoGebra pode facilitar a 

interpretação geométrica de derivada e a compreensão da função derivada? O uso 

do GeoGebra facilita a compreensão de integral definida por meio da aplicação de 

cálculo de áreas de regiões planas?

Logo, fizemos o piloto onde as atividades foram testadas e reformuladas para 

o experimento final, na busca de trazer, desses alunos, o maior número de 

informações para que pudéssemos analisar se os objetivos da proposta foram 

alcançados. Para isso, fizemos uso de atividades por escrito, bem como o uso de 

um dos recursos do GeoGebra, o protocolo de construções, conforme propõe 

Vianna (2003).

A fim de justificar as conjeturas e avaliar os resultados, usamos ainda o 

relatório dos observadores como instrumento de coleta de dados.

Esse tipo de coleta de dados é importante e ajuda muito ao pesquisador a 

chegar aos resultados pretendidos com precisão, mas é necessário tomar certos 

cuidados ao utilizar esse tipo de coleta de dados, pois em um processo educacional, 

a presença do observador não pode influenciar sobre aquilo que está sendo 

observado.

Contudo, nas cinco sessões de atividades que contemplamos o experimento, 

não percebemos inibição por parte dos observados.

Outro fator importante, segundo Vianna (2003, p. 11), consiste na:
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Com relação a esse aspecto, é de fundamental importância uma conversa 

prévia com todos os observadores, para que possam ter um mesmo olhar, centrado 

no foco da pesquisa. Para isso, fizemos fichas de observação para cada 

experimento, como segue no apêndice F.

Corroborando com Vianna (2003), não basta ao observador olhar, é preciso 

que o mesmo tenha capacidade de ver, identificar e descrever os diversos tipos de 

ocorrências diferentes do habitual que surgem nos processos de aprendizagem, que 

é o nosso caso.

[...] formação e o treinamento de todos os elementos que vão 
participar como observadores. O primeiro passo a ser dado está na 
discussão do planejamento da pesquisa com os futuros 
observadores, descrevendo todas as fases do trabalho e 
esclarecendo as dúvidas que certamente surgirão, para que todos 
tenham uma idéia bastante clara e concreta do que vai ser realizado 
e como serão registrados as informações.

Portanto, durante a aplicação de cada experimento, contamos com a 

presença de três observadores, um monitor de CDI I, um monitor do laboratório de 

micros do CCET, um grupo de aproximadamente doze estudantes e o professor 

pesquisador.

O papel do monitor de laboratório de micros do CCET consistia em auxiliar o 

professor pesquisador em eventuais problemas técnicos que pudessem ocorrer, 

como a instalação do software GeoGebra, o funcionamento dos computadores, 

ligação dos equipamentos auxiliares, entre outros.

Quanto ao monitor de CDI I, como já havia participado do experimento piloto, 

estava habilitado a tirar dúvidas quanto ao uso do software por parte dos alunos 

pesquisados, bem como dúvidas referentes aos conceitos do próprio Cálculo I.

Os observadores tinham a tarefa de registrar, por escrito, as ações dos 

estudantes observando e redigindo os dados numa folha que era entregue no final 

de cada sessão (ver apêndice F). Essas observações foram feitas em todos os 

experimentos e cada observador acompanhou o mesmo estudante durante toda a 

experimentação.

Quando formos detalhar cada encontro do experimento, percebam que cada 

observador foi relacionado com cada aluno observado, que também foi escolhido 

aleatoriamente dentre aqueles que faziam parte do experimento, como segue no 

quadro 05.



86

Aluno observado A

Observador 02 Aluno observado B

Observador 03

turno

Quadro 05 - Relação entre observadores e observados
Observador 01

Aluno observado C
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DAS SESSÕES DE ATIVIDADES DO

EXPERIMENTO

A seguir, detalharemos os procedimentos utilizados em cada encontro do 

experimento.

Neste momento, retrataremos os procedimentos metodológicos utilizados em 

cada encontro, ou seja, como se deu o processo de realização do experimento, 

coleta de dados e categorização dos mesmos para uma posterior análise.

O foco da pesquisa é as realizações das atividades dos alunos em cada 

encontro, desenvolvendo-as em ambientes computacionais, mais especificamente, 

utilizando o software GeoGebra. Como as coletas de dados tiveram os roteiros de 

observação, as respostas das conjeturas das atividades respondidas pelos alunos e 

entregues por escrito, as entrevistas, os questionários e as atividades realizadas no 

ambiente computacional em estudo, foram entregues em pen-drive ou enviadas por 

e-mail.

Como havíamos optado por trabalhar com ambientes computacionais para o 

ensino de Cálculo I, restava decidir em que curso e turma. Após pesquisa realizada 

junto a PROGRAD-UFRN, constatamos que, entre outros que apresentavam 

problemas, o curso de matemática-licenciatura era um dos que tinham um dos mais 

altos índices de reprovação e trancamentos. Por esse motivo, foi o curso escolhido 

para fazer nosso experimento, além da afinidade de área.

Decidiu-se, após, trabalhar com uma turma do turno matutino, por 

entendermos que, nesse período, os alunos teriam maior disponibilidade para uma 

proposta desse tipo de atividades.

Nosso planejamento, então, foi o seguinte:
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• Aplicamos um questionário diagnóstico (ver apêndice C) com a turma 

número 02, da disciplina MAT 0345, oferecida para curso de 

matemática nas segundas, quartas e sextas, no horário das 7h às 

8h40min, para vermos quais alunos teriam interesse e disponibilidade, 

qual horário poderiam participar e quantos alunos se voluntariam, uma 

vez que essas atividades aconteceriam no horário inverso à aula 

habitual. Após essa investigação, optamos por um horário que 

atendesse à maioria dos alunos, sendo escolhido às terças-feiras, das 

13h às 14h40min;

• Reorganizamos as atividades do piloto de acordo com a proposta de 

Ponte (2003) sobre investigação matemática, optando por reduzir o 

número de sessões e definimos o cronograma de aplicação;

• Aplicamos as quatro primeiras sessões de atividades quinzenalmente, 

numa tentativa de acompanhar os conteúdos que estavam sendo 

estudados e, à última atividade, demos um espaço de tempo maior, 

também para podermos acompanhar o momento em que estavam 

vendo o assunto na disciplina de CDI I. Além de serem definidas as 

seguintes datas, ver quadro 03, do capítulo quatro, página 63;

• No terceiro encontro, aplicamos outro questionário, que chamaremos 

de questionário inicial (ver apêndice D), para traçar o perfil dos 

participantes, sua relação com Cálculo I e as TICs.

• No último encontro, aplicamos um questionário final (ver apêndice E) 

para podermos avaliar nossa proposta, à luz da compreensão dos 

alunos sobre a disciplina de Cálculo I, através do uso do software 

GeoGebra;

• No final de cada encontro, realizamos entrevistas coletivas, onde os 

dados eram anotados para posterior análise, mas não seguíamos um 

roteiro pré-determinado e, sim, perguntávamos aleatoriamente sobre 

as sessões de atividades.

Nas subseções seguintes, relataremos com maiores detalhes, como se 

procedeu cada um desses encontros, bem como os seus resultados. Neste 

momento descreveremos as atividades desenvolvidas no experimento definitivo 

durante a disciplina de CDI I, utilizando o software GeoGebra.
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5.1.1 Encontro I - Domínio e Imagem de uma função utilizando o software 

GeoGebra

Neste primeiro encontro do experimento, desenvolvemos a primeira sessão 

de atividades (apêndice A), desta dissertação. Tais atividades foram divididas em 

quatro partes, e cada parte era composta de título, objetivos, descrição da atividade 

e ‘Testando os Conhecimentos’, que são conjeturas sugeridas aos alunos, momento 

em que o educando se depara com a investigação matemática.

No quadro 06, temos uma descrição detalhada da primeira parte dessa 

atividade, logo a seguir, seus resultados.

- Na barra de ferramentas, na opção

novo ponto e clique sobre o eixo x, perceba que esse ponto é dependente do 

eixo x, não pode sair dele, pode apenas ser movimentado sobre ele, a esse 

ponto será atribuído o símbolo A; (esse ponto também aparecerá na zona

A
—-d (2a janela), escolha a opção

Quadro 06 - Descrição da primeira parte da sessão de atividade 01

Domínio e Imagem de uma Função utilizando o software GeoGebra 

Objetivos

- Promover a familiarização dos alunos com o software GeoGebra;

- Inserir funções no ambiente do software GeoGebra;

- Determinar a imagem de valores do domínio de uma função;

- Ampliar a compreensão dos conceitos abordados em sala de aula por 

meio da visualização e manuseio propiciada pelo software GeoGebra. 

Descrição da atividade

- Na caixa de entrada de comandos (abaixo na tela do ambiente do 

GeoGebra) insira a função f(x) = xA3 - 2*x + 1, em seguida, tecle enter, 

perceba que aparecerá a função. Obs.: o acento circunflexo significa potência 

e o asterisco multiplicação;

Com o objetivo de analisar a natureza das discussões matemáticas, 

descreveremos o processo nos cinco encontros em que realizamos o experimento.
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algébrica com suas coordenadas)

, selecione o traçado gráfico e a reta

barra de ferramentas

Testando os conhecimentos

- Nos pontos A e C, clique com o botão direito do mouse, na opção 

propriedades. Em exibir rótulo, selecione a opção nome e valor, veja

Na última janela da barra de ferramentas selecione a opção 

exibir/ esconder objeto e selecione as retas perpendiculares;

- Na barra de ferramentas, selecione a opção reta perpendicular

(4a janela), em seguida, clique no ponto A e no eixo x; (aparecerá uma reta 

perpendicular ao eixo x interceptando o ponto A)

- Na segunda janela da barra de ferramenta selecione a opção

interseção de dois objetos

perpendicular, obteremos, assim, o ponto B;

- Na opção reta perpendicular (4a janela) selecione o ponto B e o eixo y;

- Com a ferramenta ponto de intersecção (2a janela) selecione 

interseção entre duas linhas, o eixo y e a última reta perpendicular 

encontrando assim o ponto C (que pertence ao eixo y);

- Na terceira janela, selecione a opção L—2, segmento definido por dois 

pontos, em seguida, selecione o ponto A e o ponto B. (verá que será criado 

um seguimento de reta do ponto A ao ponto B);

- Faça, agora, um segmento do ponto B ao ponto C, utilizando o mesmo 

procedimento do item anterior;

- Com o botão direito do mouse, clique em cima do segmento AB, 

selecione a opção propriedades, aparecerá uma janela, escolha o opção 

estilo. Esse estilo é o do segmento selecionado, escolha a opção tracejado, 

faça o mesmo para o segmento de B até C;

- Em seguida escolha a opção mover (1a janela), primeira opção da
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0 Exibir Rótulo: Nome & Valor

Nesse primeiro encontro, os alunos participantes do experimento ainda 
estavam inibidos para fazerem questionamentos, mas, de um modo geral, estavam 
seguindo cada passo da atividade rigorosamente.

Começamos realizando a primeira atividade juntos em cada um dos onze 
passos, inserimos na atividade o ícone da ferramenta a ser utilizada, a fim de facilitar 
esse primeiro contato com o software e a construção de cada item.

Priorizamos, com o encontro, a utilização de ferramentas que iríamos precisar 
posteriormente, bem como uma apresentação geral do software GeoGebra.

Apesar de contarmos com a presença de doze alunos fazendo parte do 
experimento, apenas três foram escolhidos aleatoriamente para terem uma visão 
mais próxima dos observadores.

De um modo geral, os alunos não tiveram problemas em executar essa parte 
da atividade, de modo que, poucas vezes, o professor pesquisador teve que parar a 
realização da atividade para auxiliá-los individualmente. Uma das vezes em que o 
professor pesquisador parou, foi na realização do item 3, porque, na construção de 
uma reta perpendicular, tem-se que informar o ponto por onde a reta vai passar e 
em relação a que essa reta é perpendicular.

Nesse sentido, o erro mais comum dos alunos não foi perceber essa ideia, na 
verdade, não compreendiam que precisavam definir bem a reta para traçá-la, e 
clicavam apenas no ponto de modo que a reta não aparecia, pois, por um ponto, 
passam infinitas retas e o software não as define. Outros clicavam apenas no eixo x, 
mas a reta também não aparecia, pois há várias retas perpendiculares a x, 
novamente o software não as define.

Aproveitamos, então, para falar de definição de reta perpendicular a x, 
passando por um ponto a partir da exigência dos comandos de entrada do software. 
Nos demais itens não demonstraram dificuldades em realizar. Lembrando que as

l
J; com a opção mover, clique no ponto A e 

movimente-o ao longo do eixo x. Com essa ferramenta, determine a imagem 
dos seguintes valores de x, (-1; 0; 1,5; 2; 3,4).

- Ainda com a mesma ferramenta, obtenha os interceptos x e y da 
função apresentada, se acaso existirem. Informando os passos seguidos.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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atividades eram realizadas individualmente, mas eles podiam se comunicar uns com 

os outros para ajudarem-se.

De acordo com os observadores:

Observador 01 analisou as construções e o desempenho do aluno A, 

relatando o seguinte:

O aluno apresentou algumas dificuldades em relacionar alguns 

símbolos matemáticos utilizados mais na informática, como: * 

(multiplicação), A (potenciação) e / (divisão);

Nos demais passos, o educando realizou com eficácia, à 

exceção do sexto passo da tarefa onde o aluno deveria traçar 

uma reta perpendicular ao eixo y, porque, nesse caso, o aluno 

pensava que o ponto informado deveria pertencer à reta na qual 

ela deveria ser perpendicular, e o ponto não precisa pertencer à 

reta;

Nas conjeturas desse item, o aluno realizou as atividades, mas 

demonstrou certa dificuldade em escrever o que havia feito.

Observador 02 analisou as construções e o desempenho do aluno B, 

em seguida relatou:

Não apresentou maiores dificuldades de familiarização com o 

software;

Mostrou-se muito entusiasmado com o software, procurando 

entender outras funções ou avançando por conta própria na 

atividade, antes mesmo que o professor pesquisador 

apresentasse determinadas funções ou passos;

Não conseguiu descrever sozinho o que ele realizou, ou seja, 

apresenta certa dificuldade em justificar, o que foi feito, por 

escrito.

Observador 03 analisou as construções e o desempenho do aluno C, 

conforme segue:
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Figura 28 - Descrição de parte do comentário do observador 03

<=>—'

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Destacamos que:

o

o

o

os no

nãoo

suas

Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

Figura 29 - Construção feita por um dos alunos que fazia parte do experimento
i »c ~S? —y _ -1"

■ A.»•

TtiKçOo quanuo x * » 

Apresentou certa dificuldade ao inserir a função na caixa de 
entrada, devido à utilização de alguns símbolos como: *, / e A;
No decorrer da atividade, mostrou-se mais à vontade com o 
software, fazendo elogios e questionamentos sobre o mesmo, 
mostrando até uma predisposição em utilizá-lo em suas futuras 
práticas profissionais;
Talvez, por distração, encontrou dificuldade na intersecção, 
nesse item - encontrar a intersecção - o aluno achava que 
deveria selecionar os objetos exatamente no ponto de 
intersecção, quando, na verdade, basta selecionar apenas os 
dois objetos que se encontram, ou seja, que tenham algum 
ponto em comum;

Com relação ao item ‘testando seus conhecimentos’, 
demonstrou dificuldades, redigindo suas respostas 
razoavelmente bem.
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Quadro 07 - Descrição da segunda parte da sessão de atividades 01

Construção de uma nova ferramenta utilizando o software GeoGebra 

Objetivos

- Apresentar um modo de criar novas ferramentas com o software 

GeoGebra;

Descrição da atividade

- Na barra de menus selecione a opção ferramentas, em seguida 

escolha a opção criar uma nova ferramenta.

- Em objetos Finais, selecione os objetos que você deseja que apareça 

em sua Zona Gráfica após a seleção da mesma; (nesse caso, selecione os 

segmentos AB, BC, o ponto C);

- Em seguida, selecione o botão próximo que existe logo abaixo, assim 

aparecerá os objetos iniciais, são os objetos que devemos selecionar para que 

em seguida apareçam os objetos finais; (nesse caso, os objetos iniciais devem 

ser obrigatoriamente os objetos independentes e outros necessários, aqui 

deverá ser selecionado a função e o ponto A);

- Selecione, mais uma vez, próximo e dê um nome para sua nova

Essa figura é o resultado da primeira parte dessa construção, onde a intenção 

era encontrar a imagem do ponto A, que, nesse caso, é o ponto C. O detalhe 

importante é que, com a ferramenta mover, pode-se arrastar o ponto A, ao longo do 

eixo x, e, em tempo real, encontrar a sua imagem que é o ponto C, no eixo y. Assim, 

o aluno poderá encontrar a imagem de diversos valores do domínio sem a 

necessidade da reconstrução.

Vale lembrar que, no ponto ‘testando seus conhecimentos’, demos apenas um 

ponto de partida, e o aluno estava livre para trabalhar e testar outras funções, bem 

como a imagem para outros valores, inteiros, racionais, próximos ou distantes da 

origem, ou seja, eles poderiam formular outras questões e definir quais seriam seus 

problemas nessa abordagem pedagógica investigativa, sugerida por Ernest (1996).

Esse autor propõe que, na resolução de problemas, as questões estão 

formuladas inicialmente, enquanto que, nas investigações, esse será o primeiro 

passo a ser tomado.

No quadro 07, temos uma descrição detalhada da segunda parte da sessão 

de atividades 1.
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

ferramenta, querendo poderá escolher um ícone para sua nova ferramenta, 

nesse caso, basta escolher a opção novo ícone e selecionar uma figura que 

exista em seu computador na pasta minhas imagens, (para finalizar, clique em 

concluído);

- Para testar sua nova ferramenta, insira um ponto no eixo x, 

provavelmente será o ponto D. Selecione a ferramenta criada, em seguida, 

clique na função e no ponto D, veja o resultado.

Testando os conhecimentos

- Que relações conceituais estão implícitas na construção desta nova 

ferramenta?

Nesse momento, os alunos tiveram certa dificuldade na construção da nova 

ferramenta e para entender qual sua função, que é de efetuar os onze passos feitos 

na primeira parte da atividade. Para suprir as dificuldades, o professor pesquisador 

repetiu algumas vezes a construção. Ao final, todos adoraram e ficaram, de certa 

forma, espantados como se fosse uma mágica.

Um dos alunos, com certo conhecimento de programação de computadores, 

até mencionou que era como criar um mini-programa para efetuar determinadas 

funções de maneira prática.

Vejamos agora, na visão dos observadores, os resultados notados.

> Observador 01 e o desempenho do aluno A:

o O aluno apresentou certa dificuldade, sendo necessário que o 

professor pesquisador interviesse e realizasse a atividade junto 

com o mesmo;

o Na conjetura, o mesmo não conseguiu encontrar a relação 

conceituai que estava envolvida na construção da ferramenta.

> Observador 02 e o desempenho do aluno B:

o Demonstrou certa dificuldade em criar a nova ferramenta, mas 

gostou dessa possibilidade que o software oferece;

o Conseguiu entender e descrever bem as relações conceituais 

envolvidas na possibilidade de se criar uma nova ferramenta, 

principalmente quando o aluno, com conhecimento em 

programação, fez suas considerações, mas levou certo tempo
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I a = 2 j
- Na barra de ferramentas, escolha a ferramenta seletor na 1— 

décima janela;

Objetivos

- Fazê-los conhecer e manusear a ferramenta parâmetro;

- Conhecer melhor as relações entre as funções do primeiro e segundo 

grau com seus respectivos coeficientes.

Descrição da atividade

Quadro 08 - Descrição da terceira parte da sessão de atividades 01

Utilizando a ferramenta parâmetro

Corroborando com Frota (2005), esses resultados da pesquisa parecem 

confirmar a falta de vivência, pelo grupo, de experiências matemáticas desse tipo, 

que envolvem momentos de descobertas e aprendizagem matemáticas, tanto na 

escolaridade básica, quanto no ensino superior. Tal abordagem investigativa não 

parece ser uma prática comum em nossa região, por essa razão os alunos 

encontram dificuldades em conjeturar.

No quadro 08, temos uma descrição detalhada da terceira parte da atividade 

01. Em seguida, seus resultados.

para entender o que estava ocorrendo, tendo que utilizar essa 

nova ferramenta diversas vezes.

> Observador 03 e o desempenho do aluno C:

o Esteve bem atento na construção dessa possibilidade, 

conseguiu realizar e até ajudar colegas que estavam por perto. 

Após a construção e o manuseio dessa nova ferramenta, 

chegou a fazer comentário do tipo “a primeira parte foi feita, 

então a toa?(?)”, então foi explicado que, para construir essa 

nova ferramenta, seria necessário que o seu resultado tivesse 

sido feito pelo menos uma vez para criarmos uma ferramenta a 

partir dela;

o Não conseguiu entender a pergunta do item ‘testando seus 

conhecimentos’, realizada na atividade, apesar de ter construído 

e utilizado a nova ferramenta diversas vezes.



96

- Em seguida dê um clique no lado direito superior da zona gráfica;

- Irá aparecer a janela:

tncTBrrer.to. 0.1

I MJKi’ [ | Cantei jr j

Testando os conhecimentos

j

Seletor

*1

- Manipule o valor de a no seletor, utilizando a ferramenta mover, 

descreva o que acontece com o gráfico da função f(x) (na zona gráfica e 

algébrica), verifique nas três situações a > 0, a = 0 ou a < 0. Que relação 

existe com o nome atribuído a esse coeficiente na função do 1o Grau.

- Manipule o valor de b no seletor, utilizando a ferramenta mover, 

descreva o que acontece com o gráfico da função f(x) (na zona gráfica e 

algébrica), verifique nas três situações b> 0, b = 0 ou b < 0.

- Clique em aplicar, aparecerá um segmento com a letra a, ou a variável 

de sua preferência;

- Faça o mesmo procedimento e coloque uma variável b com a mesma 

variação;

- Insira na entrada de comandos a função f(x) = a*x + b, em seguida 

tecle enter.

- Outra possibilidade é o incremento do seletor, o qual determinará a 

precisão de quantas casas decimais serão assumidas pela variável;

• . Kúmaro

Angulo

- Agora insira três seletores a, b e c. Em seguida, faça as mesmas 

investigações para uma função do 2o grau. Inserindo no comando de entrada a 

função f(x) = a*xA2 + b*x + c. Explique em poucas palavras o que acontece ao 

movimentar no seletor o valor de a, b e c.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

- Nessa janela, é possível delimitar o intervalo da variável em estudo 

(seletor), além disso, é possível também mudar a letra ou símbolo de tal 

variável (seletor);

lrttrrs’0 Scletcr Animado

min -5 mwc 5
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O professor deve propor situações que conduzam os alunos à 
(re)descoberta do conhecimento através do levantamento e testagem 
de suas hipóteses acerca de alguns problemas investigativos, 
através de exploração (investigativa).

Nesse momento, instigamos os alunos a explorarem e redescobrirem outros 

caminhos. Ou hipóteses a serem testadas. Assim, quando eles sugeriam algum 

problema, a resposta não era dada pelo professor pesquisador, o qual pedia aos 

alunos que buscassem investigar através de testagem e experimentação.

Vejamos, agora, na visão dos observadores, os resultados percebidos nesta 

última etapa da primeira sessão de atividades do experimento.

> Observador 01 e o desempenho do aluno A:

De um modo geral, tivemos apenas uma dificuldade, principalmente com 

aqueles alunos mais apressados, que queriam inserir a função na caixa de entrada 

antes de criar o parâmetro, e, em seguida, criavam o parâmetro ou, às vezes, nem 

criavam. Assim, eles não conseguiam plotar os gráficos pretendidos e solicitavam a 

ajuda do professor pesquisador. Então, foi explicado que, para ter relação entre o 

seletor e o gráfico da função, seria necessário primeiro criar o seletor, para, em 

seguida, inserir a função (que depende do seletor) na caixa de entrada.

Essa relação é importante, porque, ao movimentar o seletor, o gráfico da 

função também é alterado em tempo real. De fato, a atividade sugere a criação de 

uma família de funções que depende do seletor, e não na única função, como na 

primeira parte da atividade.

Acharam interessante essa ferramenta (seletor), porque, dessa forma, 

conseguiam relacionar o coeficiente das funções e os seus respectivos gráficos, 

porque alguns desses coeficientes recebem um nome especial, como é o caso do 

coeficiente angular que, ao variar, altera-se, também, o ângulo entre a reta e o eixo 

x, no caso de uma função do primeiro grau.

Esse momento da investigação foi muito rico, pelo fato de os alunos se 

depararem com práticas de descobertas e (re)descobertas matemáticas, como 

sugere Mendes (2009, p. 110), a seguir.
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o O aluno inverteu a sequência da atividade, assim não conseguiu 

plotar o gráfico, sendo preciso a intervenção do professor 

pesquisador para auxiliá-lo nessa etapa;

o Para realizar a atividade individualmente, ele teve a mesma 

dificuldade, então, percebeu-se que o aluno não tinha 

compreendido muito bem a lógica da atividade, que seria inserir 

primeiro os parâmetros e, em seguida, inserir a família de 

funções, mas conseguiu responder às conjeturas feitas, que se 

referia à variação dos coeficientes, o que acontece com o 

gráfico e o porquê.

> Observador 02 e o desempenho do aluno B:

o Devido à pressa em fazer a atividade, antes da explicação do 

professor pesquisador, ele faz uma inversão e não consegue 

plotar o gráfico, mas, com a ajuda de colegas, consegue 

entender a lógica de se criar esses parâmetros;

o Conseguiu entender e descrever bem as relações entre os 

coeficientes e o gráfico da função de primeiro grau, em seguida, 

ele até dá uma sugestão de plotar os dois gráficos em um só 

plano cartesiano com os mesmo coeficientes para mostrar a 

relação entre uma função de primeiro grau e de segundo grau, 

com os mesmos coeficientes “a” e “b”.

> Observador 03 e o desempenho do aluno C:

o Compreendeu bem a atividade, mostrando certa segurança e até 

auxiliando colegas que estavam a sua volta para realização da 

atividade. Entendeu bem a lógica dessa ferramenta e fez 

comentários do tipo: “agora sim, entendi a importância dos 

coeficientes de uma função de primeiro e segundo grau em seu 

gráfico, acho que são mais importantes que a variável da 

função”;

o Entendeu bem a relação, mas mostrou certa dificuldade de 

inserir esses resultados no papel, ou seja, de informar a relação 

entre os coeficientes e o gráfico por escrito.

No geral, todos os alunos conseguiram realizar as etapas da atividade no 

computador, mas, por escrito, alguns não conseguiram generalizar ou, nem mesmo,
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Figura 30 - Construção feita por um dos alunos na sessão I do experimento

Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

conseguiram entender as perguntas. Posteriormente, vários confessaram que não 

estavam acostumados com essa prática, o que fez com que, no momento seguinte, 

retomássemos a discussão, ajudando-os a escrever as conclusões esperadas.

Após a sessão de atividades, o material foi recolhido, não nos restando muito 

tempo para comentários.

5.1.2 Encontro II - Analisando o limite de uma função em um ponto utilizando o 

software geogebra

Nesse encontro do experimento, desenvolvemos a segunda sessão das 

atividades (apêndice A), desta dissertação. Essa segunda atividade foi dividida 

também em três partes. Como na primeira, cada uma dessas partes era composta 

de título, objetivos, descrição da atividade e algumas conjeturas, a fim de

Essa é mais uma construção, resultado do primeiro encontro, fazendo uso da 

ferramenta mover, é possível arrastar os seletores “a”, “b” e “c” e perceber sua 

influência nas funções de primeiro e segundo grau. São formadas da seguinte 

maneira f(x) = ax + b e f(x) = ax2 + bx + c. Assim, os alunos percebem a influência 

dos coeficientes nos gráficos de suas funções.

No próximo item, faremos a descrição de como se procedeu a segunda 

sessão de atividades do experimento, que ocorreu duas semanas depois.
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verificarmos se os mesmos estavam obtendo o conhecimento pretendido pelo 

professor pesquisador, que é de estudar Cálculo com o software GeoGebra.

No quadro 09, temos uma descrição detalhada da primeira parte dessa 

atividade, em seguida, seus resultados.

os seguintes passos:

- Localize o ponto x = 2, no eixo das abscissas (2a janela) e nomei-o de 

A, geralmente essa nomeação é automática, senão, com a ferramenta mover 

(1a janela), clique com o botão direito do mouse em propriedades, altere para 

A;

ferramentas);

Descrição da atividade
- Insira na caixa de entrada a função f(x) = x2 - x + 1;

- Em seguida, determine (se existir) o limite: linix_2/(x). Para isso, siga

- Localize um ponto maior que 2, no eixo das abscissas e nomei-o de B; 

Testando os conhecimentos

- Encontre suas imagens, (usando a nova ferramenta criada na última 

aula) ou (usando a opção reta perpendicular a x passando por B e interseção 

entre as retas perpendiculares), em seguida manuseando o ponto B no eixo x, 

com a ferramenta mover (1a caixa de ferramentas) responda:

Quadro 09 - Descrição da primeira parte da sessão de atividades 02
Analisando o limite de uma função em um ponto utilizando o software 

GeoGebra

Objetivos

- Visualizar graficamente o limite de uma função, bem como os limites 

laterais, manuseando a ferramenta “mover” (comando da 1a caixa de 

ferramentas);

- Estudar a existência ou não do limite no ponto;

- Verificar a continuidade de uma função em um determinado ponto;

- Esboçar funções definidas por mais de uma expressão utilizando o 

“Se”, no comando de entradas;

- Descobrir valores que tornam a função contínua, fazendo uso da 

ferramenta “Seletor” (comando da 10a caixa de ferramentas) do GeoGebra e 

de manuseio com a ferramenta “mover” (comando da 1a caixa de
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justifique.

lim /(x) 
x-»a +

a

0(1)

0(2)

0(3)

3(4) f&) = -

lim_ /(r) 
x—»a

/(%)=-
X

2/ w = — x*

lim /(x) 
x-*c

OBS.: para escrever na entrada de comandos |x|, digite abs(x).

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Estude os limites das funções e preencha o quadro abaixo:

Ordem

a) Qual o limite de f(x) quando x tende a 2 pela direita?

b) Qual o limite de f(x) quando x tende a 2 pela esquerda?

c) O limite existe quando x tende a 2, se existir? Em qualquer 

caso, justifique.

- Para criar o ponto B’, que é o simétrico de B em relação a A, utilize a 

caixa de ferramentas a opção “Transformações” (9a janela), e escolha a

f |x|
/(*) = — 

X

Nesta segunda sessão de atividades, os alunos participantes do experimento 

já estavam mais a vontade com o software. Contudo, contamos agora com a

1
(x-3)2

ferramenta “reflexão em relação a um ponto” Li__J.(clicando em B);

- Determine as imagens dos pontos B e B’, usando a nova ferramenta 

criada na última aula, ou usando a opção reta perpendicular a x passando por 

B, a x passando por B', em seguida, interseção entre as retas 

perpendiculares;

Utilizando a ferramenta mover (1a janela), movimente o ponto B em 

direção ao ponto A, observe o que acontece com as imagens de B e B’ 

e responda se o limite: limx_>2/?(x) existe. Em qualquer circunstância,
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O utilizar a

presença de dezesseis alunos (quatro novos), e, para não ter que repetir o que havia 

sido feito na aula passada, pediu-se para, àqueles que estavam vindo pela primeira 

vez, que ficassem juntos dos que tinham vindo na aula anterior. Também solicitei ao 

monitor de Cálculo para dar uma atenção maior a esses alunos, para que não 

ficassem perdidos no decorrer da atividade.

Como na primeira sessão de atividades do experimento, fui seguindo, passo a 

passo, a apresentação da atividade. Fizemos uso da ferramenta criada no último 

encontro para determinar a imagem de uma função e, para aqueles que estavam ali 

pela primeira vez, refiz rapidamente com eles, para que não nos atrasássemos, e, 

também, para valorizar a presença daqueles que vieram no primeiro momento.

De um modo geral, não tivemos problemas na realização da segunda 

atividade, mas os alunos se surpreenderam quando não encontraram a ferramenta 

criada na última aula, então, foi explicado que ela fica salva junto à atividade. Nesse 

caso, tinham que abrir a atividade do último encontro, ir para a opção arquivo - nova 

janela, dessa forma, a ferramenta se mantinha para realizar outra atividade. Outra 

opção seria recriar a ferramenta (que não foi problema para alguns deles). Com 

essa explanação, eles não encontraram maiores problemas em criar essa nova 

atividade.

Contamos, novamente, com a presença dos observadores e suas fichas de 

observação. No olhar dos observadores:

> Como no encontro anterior, o observador 01 analisou as construções e 

o desempenho do aluno A, em seguida, relatou o seguinte roteiro de 

observação (apêndice F):

O aluno apresentou algumas dificuldades em 

ferramenta utilizada na última aula, porque não encontrou a que 

ele tinha feito. Resolveu, então, seguir os onze passos da última 

aula, também sem sucesso, mas, com ajuda do monitor de 

Cálculo, conseguiu realizar a atividade;

o Nas conjeturas desse item, o aluno respondeu, mas não 

demonstrou muita segurança no que dizia respeito à disciplina. 

Ao final da aula, ele confessou que estava tendo muita 

dificuldade para acompanhar as aulas, e o observador pode 

perceber que ele não é de tirar dúvidas, devido, possivelmente, 

a sua timidez. Então, como professor pesquisador, pedi, ao
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

o
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Figura 31 - Descrição de parte do comentário do observador 02

monitor, mais atenção a esse aluno, principalmente, no que se 
referia a Cálculo.

> Como no encontro anterior, o observador 02 analisou as construções e 

o desempenho do aluno B, em seguida relatou o seguinte no roteiro de 

observação (apêndice F):

Não apresentou maiores dificuldades com relação à utilização do 

software, demonstrando uma ótima desenvoltura e uma boa 

percepção da construção; não encontrou a atividade em que 

tinha a ferramenta a ser utilizada, mas a construiu novamente e 

a utilizou na atividade;

Não teve dificuldades em encontrar os limites utilizando apenas 

a ferramenta mover do software em estudo;

Respondeu bem às questões, com uma pequena dúvida na 

função em que envolvia módulo de x sobre x. A dúvida logo 

solucionada por colegas que estavam por perto no momento;

Explorou bem as propriedades e recursos oferecidos pelo 

software, como desfazer, mudou a cor e a espessura para 

destacar o ponto no eixo x, deixando mais claro o que ele queria 

apresentar.

> Como no encontro anterior, o observador 03 analisou as construções e 

o desempenho do aluno C, em seguida relatou o seguinte no roteiro de 

observação (apêndice F):
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Figura 32 - Construção feita por um dos alunos em uma atividade sobre limites

2

Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

2

Nesse momento, foi dado o ponta pé inicial para uma investigação, para que 

o aluno pudesse explorar outras funções, dessa forma, o aluno pode tornar a 

questão mais precisa, como sugerem Ponte e Matos (1996). Esse ponto de partida 

foi importante, principalmente para aqueles alunos que não têm hábito de trabalhar 

com investigações matemáticas.

Essa figura é o resultado de mais uma construção, aqui é possível encontrar o 

limite de uma função em um ponto, utilizando a ferramenta mover, para isso, basta 

movimentar o ponto “B" que (o ponto “B”’) é automaticamente arrastado também, 

porque ele é simétrico à “B”; assim, percebemos para qual ponto convergem suas 

imagens, consequentemente se existe limite nesse ponto e qual é esse limite.

No quadro 10, temos uma descrição detalhada da segunda parte dessa 

atividade, em seguida, seus resultados.

atividade, como nas propriedades, apesar de saber utilizá-los, 

talvez, devido ao tempo, ele não pode explorá-los.

Com relação às ferramentas do GeoGebra, o aluno não 

apresentou dificuldades, afirmou para o colega ao lado que 

“estava gostando de visualizar o que na aula fica meio vago a 

idéia”;

No que diz respeito ao cálculo dos limites, não demonstrou 

nenhuma dificuldade em calcular os limites laterais, nem com 

relação a limites em um ponto, bem como na outra atividade 

respondendo com confiança os limites expostos;

Não utilizou outros recursos ditos como recursos adicionais na

0 1
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- Seja a função dada por /O) =

- os valores de x tendem a 1 pela esquerda?

lim

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

- De acordo com o item anterior, o que você diria sobre a continuidade dessa 

função? Justifique.

- Ao construir esses gráficos com o GeoGebra, você verifica alguma limitação 

desse software?.

j 2x, x < 1
l 1, * > 1

- De acordo com os itens anteriores, o limite de f existe, quando x tende a 1? 

justifique.

- Para construir o gráfico de uma função como essa, devemos inserir, na 

caixa de entrada, o seguinte comando: se [x<1, 2*x, 1] e tecle Enter no final. 

Testando os conhecimentos

Quadro 10 - Descrição da segunda parte da sessão de atividades 02

Funções definidas por mais de uma expressão

f 

Objetivos

- Inserir e plotar funções definidas por mais de uma expressão, inserindo o 

comando se na caixa de entradas;

- Definir o limite de uma função em um ponto, em funções desse tipo.

Descrição da atividade ~~

- Observem o gráfico obtido da função f. O que acontece com os valores de y, 

quando:

- os valores de x tendem a 1 pela direita? (inserindo um ponto no eixo x à 

direita de 1, encontrando sua imagem e arrastando com a ferramenta 

mover)

- que passos do software GeoGebra devem ser usados nessa 

investigação?
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Neste encontro os alunos náo apresentaram dificuldades de modo geral, 

conseguindo realizar a atividade sem problemas e, ainda, surpreenderam com 
respostas tão precisas e corretas.

Vejamos, agora, a visão dos observadores com seus respectivos observados.

> Observador 01 e o desempenho do aluno A:

o Neste momento, o aluno começa a demonstrar certa 

desenvoltura nas construções com o software GeoGebra, não 

demonstrando dificuldades na construção;

o Na conjetura, o mesmo respondeu sem maiores dificuldades e 

sem necessidade da intervenção do monitor ou do professor 

pesquisador.

> Observador 02 e o desempenho do aluno B:

o O aluno realizou bem a atividade, chegando a tecer o devido 

comentário “nem precisa do professor pesquisador em alguns 

momentos, devido à atividade estar tão bem detalhada”. Inseriu 

outras funções para analisar seus limites nos pontos indicados, 

bem como sua continuidade;

o Respondeu com clareza às atividades propostas, para analisar a 

aprendizagem do mesmo sobre o assunto relacionado.

> Observador 03 e o desempenho do aluno C:

o Construiu a atividade mesmo antes de o professor pesquisador 

realizar a construção da atividade, utilizando recursos adicionais 

para a atividade, como, por exemplo, aumentar a espessura do 

gráfico e mudar a cor de pontos que eram arrastados para dar 

mais destaque e melhorar a visualização, segundo a aluna;

o Respondeu sem maiores problemas as conjeturas dessa parte 

da atividade.

Após essa atividade, logo perguntaram como seria para inserir uma função 

definida por mais de duas expressões. Então, sugeri que juntos investigássemos e 

pesquisássemos a possibilidade e, assim, concluímos que na versão trabalhada não 

é possível, ou seja, o software GeoGebra apresenta essa limitação.

Esse momento foi rico, pelo fato de estarem se adaptando a essa abordagem 

metodológica investigativa, possibilitada pela interpretação dos problemas,
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- Considere a família das funções definidas por fÇx) =

(5a janela), que é o penúltimo grupo de ferramentas do

é contínua? Caso sim, determine este(s)função y(x) =

valor(es). Caso não, justifique e indique o(s) ponto(s) de descontinuidade.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

levantamento de hipótese e discussão em grupo, a fim de chegar a uma conclusão, 

mesmo que, essa conclusão, não seja a resposta esperada.

Corroborando com Lopes (2010, p. 49), o qual diz que “o levantamento de 

hipóteses e as discussões em grupo na tentativa de chegar a uma conclusão e, por 

fim, o momento em que partilham as discussões com todo o grupe c com o 

professor” é típico de uma atividade investigativa.

No quadro 11, temos uma descrição detalhada da terceira parte dessa 

atividade, em seguida, seus resultados.

Testando os conhecimentos

- Movendo o “seletor” K, é possível investigar para qual valor de k a 

kx2, x < 1 
2x — 3, x > 1

-Utilizando o GeoGebra, construa o gráfico da função. (Dica: faça como 

na atividade 01. Antes de inserir as funções, insira o “seletor” k, para isso,

clique em
nannahrq Dnnnmaia o “°^ietor” para k e mantenha a variação de -5 a 5).

kx~, x < 1
2x - 3, x > 1

a = 2

10 Questão adaptada da dissertação de mestrado de Farias (2007)

Do ocordo com o gráfico, para k = -1, o que acontece com a função 

nessa situação? Existe o limite de f quando x tende a -1? Justifique sua 

resposta.

Quadro 11 - Descrição da terceira parte da sessão do at:v:

Analisar a continuidade de uma função dentre uma fan-IIa zíz funções19 

Objetivos

- Estudar a continuidade de uma função definida por mais de uma 

expressão, analisando se existe sua continuidade dentre uma família de 

funções.

Descrição da atividade
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“a”

como exibir e

De modo geral, foi apenas uma a dificuldade. Os alunos colocaram o seletor 

e, quando inseriram na função, colocaram o seletor “k”, gerando 

incompatibilidade de simbologia, o que impediu o gráfico de ser plotado. Entretanto, 

com uma breve explanação do professor pesquisador, conseguiram inserir a função 

correta na caixa de entrada e plotaram o gráfico proposto.

Os discentes acharam interessante essa ferramenta, pelo fato de a mesma 

permitir mobilidade da família de funções, em tempo real, variando apenas o valor 

de k através do seletor. Alguns comentaram a facilidade em compreender 

continuidade de uma função, visualizando no gráfico plotado.

Vejamos, agora, a visão dos observadores com seus respectivos observados, 

a respeito dessa última etapa, da segunda sessão de atividades do experimento.

> Observador 01 e o desempenho do aluno A:

o O aluno ainda não compreendeu completamente a ideia de 

seletor e o movimento que pode interferir no gráfico da função. 

Na verdade, compreende algumas ideias de Cálculo, até 

responde às questões, mas não consegue associar as ideias de 

que a função absorve o valor do seletor;

o No que diz respeito às conjeturas, o aluno consegue responder, 

mas não com tanta clareza no entendimento da mesma; assim 

ele demonstra certa insegurança, no ato de escrever, na 

atividade de suas respostas, como se não compreendesse bem 

as ideias de continuidade em um ponto.

> Observador 02 e o desempenho do aluno B:

o No que diz respeito às construções no GeoGebra, o aluno 

demonstra bastante segurança na sua construção, melhorando 

e construindo antes mesmo do professor pesquisador. Quando 

comete alguns deslizes, ele mesmo consegue detectar o 

problema e resolver;

o Conseguiu responder à atividade conforme o esperado, bem 

como mostrou destreza em utilizar outras funções 

disponibilizadas pelo GeoGebra, como exibir e esconder 

objetos, entre outros que nem esperáv^m??

> Observador 03 e o desempenho do aluno C:
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Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

Nessa figura 33, temos mais um resultado de uma construção do segundo 

encontro. Nela, podemos tratar de continuidade de uma função em um ponto, 

fazendo uso da ferramenta mover, pode-se arrastar o seletor “k” e verificar se existe 

algum valor que torne a função contínua.

Figura 33 - Construção feita por um dos alunos em uma atividade sobre continuidade
íO se <aea'X*s QEÉâsT

A.-SUVS Er.W 4.KI» 

H Cefcvçlo Vnoe
1 tkjr.ttí <
3 
3 fur^JoS
* Fvííc r>

------- - ------- '------------------------------------------------- ~r-.

o Demonstrou segurança na construção, ajudou colegas que 

estavam com certa dificuldade, criou outras conjeturas, 

sugerindo outras funções e investigando-as. Porém, não teve 

muita criatividade para explorar outras situações e uso de outras 

ferramentas do GeoGebra;

o Respondeu às conjeturas com clareza, mostrando ter 

compreendido bem o assunto de continuidade de uma função 

em um ponto.

No geral, todos os alunos conseguiram realizar as atividades no computador. 

Contudo, ao observar o protocolo de construções, percebemos que alguns alunos 

tiveram que refazer algumas vezes. De fato, o protocolo de construções nos ajudou 

a revelar os pontos críticos da atividade, permitindo observar, através do mesmo, o 

número de vezes que tiveram que refazer, bem como, onde eram suas maiores 

dúvidas, que foram detalhadas no final do encontro.

De acordo com Pontes e Matos (1996), esta é uma das vantagens do uso do 

computador, pois incentiva ao aluno fazer um grande número de experiências, 

refazer de maneira rápida, permitindo a exploração de situações e assuntos não 

triviais.
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(4a janela) e

5.1.3 Encontro III - Construindo a ideia de Derivadas, a partir de retas 

tangentes, utilizando o software GeoGebra

Neste encontro do experimento, desenvolvemos a terceira sessão das 

atividades (apêndice A), desta dissertação. Tal sessão foi dividida em duas partes, 

diferente das outras sessões de atividades. Como nas anteriores, cada uma dessas 

partes era composta de título, objetivos, descrição da atividade e algumas 

conjeturas, a fim de verificarmos se os alunos estavam obtendo o conhecimento 

pretendido pelo professor pesquisador, que é estudar Cálculo I com o software 

GeoGebra.

No quadro 12, temos uma descrição detalhada da primeira parte dessa 

atividade, em seguida, uma apresentação dos resultados.

No próximo item, faremos a descrição de como se deu o terceiro encontro do 

experimento, que foi realizado duas semanas depois.

Para criar a reta tangente, utilize a ferramenta “tangente” 11- 

clique sucessivamente no gráfico de f(x) e no ponto desejado, feito isso, a

Objetivos

- Construir a ideia de derivadas a partir de retas tangentes;

- Entender a ideia de função derivada. 

Descrição da atividade
- Insira no campo de entrada a função f(x) = x2.

- Insira no gráfico de f os pontos A, B, C e D de coordenadas (0,0), (1,1), 

(2, 4) e (-3, 9). (OBS: para inserir pontos, com precisão, digite no campo de 

entrada o comando A=(0, 0) e tecle Enter ao final). Faça o mesmo para os 

demais pontos.

- Trace as tangentes à função f que passem pelos pontos A, B, C e D.

Quadro 12 - Descrição da primeira parte da sessão de atividades 03

Construindo a ideia de Derivadas, a partir de retas tangentes, 
utilizando o software GeoGebra
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“inclinação”

AbscissasPonto

A

B

C

D

Ponto qualquer x

- Se a reta passar por um ponto x qualquer de f, qual a sua inclinação?

tangente é traçada e nomeada por a. Utilizando esses comandos, é possível 

inserir diversos pontos e obter diversas retas tangentes ao gráfico da função, 

passando pelo respectivo ponto.

- Encontre o coeficiente angular de cada reta, utilizando a ferramenta

- A partir das construções, qual a inclinação da reta tangente quando 

esta passa por A, B, C e D?

Há alguma relação entre as abscissas e a inclinação da reta tangente 

neste ponto? Justifique.

Faça o mesmo procedimento com as funções abaixo, utilizando os 

mesmos pontos:

(8a janela), clicando no ponto e na respectiva reta tangente. 

Verifique que aparecerá na zona gráfica e na zona algébrica a inclinação 

(coeficiente angular) de cada reta tangente (representada por m, mi, rri2 e m3). 

Testando os conhecimentos

- Com base nos itens anteriores, complete o quadro a seguir:

Inclinação da 

Tangente

a) f(x) = x2 - 3 b) f(x) = x2 - 5x

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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coeficiente angular = tg cc= —

como a base é igual a 1, temos que

coeficiente angular = tg oc=

altura 
base

Nesta primeira parte da sessão de atividades do terceiro encontro, os alunos 

já não apresentavam dificuldades em utilizar o software GeoGebra.

No entanto, a dificuldade foi apresentada no momento de fazer as conjeturas, 

ou seja, as generalizações necessárias para analisarmos seus conhecimentos, 

como sugere Ponte (2003), pois demoraram a responder com mais precisão às 

questões da parte ‘testando seus conhecimentos’.

Outra dificuldade foi que, neste encontro, contamos com quatro alunos novos 

e dois que faltaram ao último encontro, ou seja, estávamos com dezoito alunos na 

sala. Para utilizarmos o mesmo procedimento do encontro anterior, que consistia em 

juntá-los com alunos que já detinham um determinado conhecimento de aulas 

anteriores, foi solicitado ao monitor de CDI I que desse uma atenção maior aos 

alunos que estavam no encontro pela primeira vez. Salientamos que, dois desses 

alunos tiveram que sair mais cedo para realizar uma seleção pleiteando uma vaga 

no PET - Matemática (Programa Especial de Treinamento em Matemática), por isso, 

no questionário inicial aplicado nesse dia, teve a participação de dezesseis alunos.

Como nas sessões de atividades dos encontros anteriores, fui seguindo 

passo a passo a apresentação da atividade. Fizemos uso de novas ferramentas 

como “tangente” e “inclinação”, sendo que a primeira determina a reta tangente em 

um determinado ponto, enquanto a outra determina a tangente da reta neste ponto.

Nesta última, aparece, na zona gráfica, a figura de um triângulo abaixo da reta 

tangente, com base de comprimento igual a um. Nesse sentido, alguns alunos 

ficaram curiosos e perguntaram o que ele representava. Então, o professor 

pesquisador explicou que se tratava de um triângulo e sua altura correspondia à 

tangente do mesmo, vejamos o motivo:

Ay altura altura
coeficiente angular = tg oc= — = —------ =----------= alturaAx o ase 1

ou seja, sua altura era exatamente o coeficiente angular da reta tangente neste 

ponto, técnica utilizada pelo software para determinar a tangente de uma reta. Isso 

significa que esse valor também correspondia à tangente do ângulo que a reta faz 

com o eixo x.

Essa ferramenta é muito rica, pois dessa forma, podemos explorar e 

relembrar diversos assuntos inseridos, relacionados com geometria analítica, como

Ay
Ax
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estudo da reta. Posteriormente, alguns alunos perceberam que se tratava da 

derivada da função neste determinado ponto, fazendo relação com a aula do 

professor formador de CDI I, do horário matutino.

De um modo geral, não tivemos problemas na realização dessa atividade, 

apenas apreciaram as novidades oferecidas pelo software. Com as devidas 

explanações, os alunos não encontraram maiores problemas em criar mais essa 

atividade.

| |x)í

C
,\ 

g.
?-7 - <

Figura 34 - parte da descrição do observador 01
’rr?^ cv-v sè-aã-' 'yj xx'. 

cv ' y

3 ■ > 

^^tj(.vy'xX X^c<

o observador 01 analisou as

Contamos, novamente, com a presença dos observadores e suas fichas de 

observação.

No olhar dos observadores:

> Como nos encontros anteriores, 

construções e o desempenho do aluno A, em seguida relatou o 

seguinte, no roteiro de observação (apêndice F):

Observados os pontos principais, têm-se:

o O aluno apresentou algumas dificuldades na utilização das 

novas ferramentas, como para encontrar a reta tangente 

passando pelo ponto A. Não segue os passos dados e termina 

clicando várias vezes apenas no ponto, quando, na verdade, 

deveria apenas informar o ponto e o gráfico, ou a curva que ela 

deve ser tangente. Para a inclinação, ele fez o contrário, 

informou a curva e o ponto quando bastava informar o ponto, 

mas foram dúvidas logo sanadas pelo professor pesquisador;

o Nas conjeturas dessa parte da atividade, o aluno respondeu, 

mas não demonstrou muita segurança, não conseguindo fazer 

as generalizações pedidas.

J C-X> .Vo-XJaA-5*’^-’

VTuv ‘-^5^

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

i

Figura 35 - Parte da descrição do comentário do observador 03

Pr» -<.o

mouse;

Respondeu bem às questões, com uma pequena dificuldade nas 

generalizações pedidas, demorando a perceber a generalização, 

mas relacionando com o que foi visto na aula de CDI I, com a 

professora formadora, conseguindo chegar às conclusões 

devidas;

> Como nos encontros anteriores, 

construções e o desempenho do aluno C, relatando o seguinte, no 

roteiro de observação (apêndice F):

o observador 03 analisou as

o observador 02nos encontros anteriores, o observador 02 analisou as 

construções e o desempenho do aluno B, relatando o seguinte no 

roteiro de observação (apêndice F):

Solicitou informações sobre como proceder para utilizar a 

ferramenta tangente, mas logo suas dúvidas foram sanadas pelo 

monitor de CDI I. Não apresentou maiores dificuldades com 

relação à utilização das outras ferramentas, quebrou protocolos 

e melhorou a visualização da figura, utilizando o botão direito do

Ressaltamos então, na ótica do observador 3, que o aluno C:

o Procurou seguir as orientações fornecidas na ficha de atividades 

fornecida no início do encontro pelo professor formador, bem 

como as orientações do mesmo;

o Explorou bem a utilização do botão direito do mouse, fazendo 

uso das propriedades com certa frequência para modificar a
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Figura 36 - Construção feita por um dos alunos em uma atividade sobre derivadas
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Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

Essa figura 36 é o resultado da primeira parte do terceiro encontro, nela 

tentamos fazer os alunos perceberem a relação que existe entre o coeficiente 

angular e o valor de x, do ponto em que a reta é tangente à curva da função. Assim, 

perceber que esse coeficiente angular é justamente a derivada da função nesse 

ponto.

Nesse momento, o ponto alto da investigação matemática foi induzi-los a 

perceber a relação que existe entre as funções matemáticas e o coeficiente angular 

das retas tangente, tal fato é explicado na sala de aula, no horário regular, com o 

professor formador, mas logo partimos para o algebrismo e, algumas vezes, o 

professor se esquece de fazer relações com a definição.

Nesse caso, o computador tem um papel importante no processo de 

investigação matemática. Fato, às vezes, complicado ou impossível por diversos 

motivos de se realizar em uma sala de aula convencional, devido à estabilidade das 

construções, o tempo em realizar diversas figuras ou testar com varias funções, ou 

seja, não é possível realizar um grande número de experimentos.

estética do gráfico apresentado na zona gráfica 

componentes;

o Chegou a tecer comentário sobre ser “Muito interessante, pois é 

simples e objetivo para entendermos Cálculo”.

e seus
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- A curva resultante da união dos pontos deixados pelo rastro,

No quadro 13, temos uma descrição detalhada da segunda parte dessa 

atividade, logo em seguida, seus resultados.

Nessa segunda parte, uma das maiores vantagens é perceber, em tempo 

real, a relação de dependência biunívoca entre a variação de x e o do coeficiente 

angular, gerando a função derivada com gráfico construído na mesma tela do gráfico 

da função inicial, permitindo perceber que existe uma função e a função derivada 

(dois gráficos).

Objetivos

- Entender a ideia de função derivada;

- Construir o gráfico da função derivada a partir da função principal. 

Descrição da atividade
- Insira a função f(x) = x3 - 2x + 4 na caixa de entrada.

- Na opção seletor (10a janela), clique na janela geométrica. Na caixa 

exibida, atribua o valor de a variando de -5 (min) a 5 (max). Em seguida, clique 

em aplicar.

- Insira o ponto A no gráfico, colocando na caixa de entrada a 

expressão A = (a, f(a)), em seguida tecle Enter.

- Utilizando a opção reta tangente (4a janela), tecle no gráfico da função 

e no ponto A, assim obterá a reta tangente (b) ao gráfico neste ponto.

- Na opção inclinação (8a janela), tecle na reta tangente, assim obterá o 

valor de m que corresponderá a sua inclinação neste ponto.

- Na caixa de entrada, insira o ponto B com as seguintes coordenadas 

(a, m). Com o botão direito do mouse no ponto B, ative a opção habilitar rastro.

- Movimente o parâmetro (com a opção mover, 1a janela) a e observe a 

curva obtida pelo rastro deixado.

Testando os conhecimentos:

- Quais as grandezas que estão variando para gerar a curva acima? 

Elas estão em correspondência biunívoca.

Quadro 13 - Descrição da segunda parte da sessão de atividades 03

Função derivada a partir da função principal
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corresponde ao gráfico de uma função? Justifique.

I 
■

- Faça esse mesmo procedimento para as seguintes funções abaixo: 

f(x) = x4 + 2x d) f(x) = x3 - 5.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Nesta parte da atividade, os alunos não tiveram problemas em manusear o 

software, com exceção de alguns que, por pressa, inseriram os comandos que 

dependiam do seletor antes de defini-lo, mas, quando chamados à atenção, logo 

entendiam onde tinha sido seu erro na construção.

O problema maior foi nas generalizações e investigações, ou seja, 

trabalharem como matemáticos, e em relacionar o que estavam fazendo, falando 

agora com relação a Cálculo I em si.

Como sugere Ponte (2003), alguns perguntavam: “por que devo relacionar o 

ponto com o seletor? Antes não era apenas na função”, “que ponto é esse que 

relaciona o seletor com o coeficiente angular?”

Mas em dupla, alguns conseguiram entender as generalizações pretendidas 

pela atividade e até criaram outras conjeturas além do que pretendíamos, como: “se 

a função for uma reta, o que ocorre?” Para tanto, o professor pesquisador sugeriu 

que os mesmos investiguem na reta, e concluíram o motivo de uma das regras de 

derivada - a derivada de uma função de primeiro grau sempre é o coeficiente de x. 

Tornando a atividade ainda mais rica.

No geral, os objetivos da atividade foram alcançados, mas alguns alunos 

precisaram da ajuda do professor pesquisador e do monitor de Cálculo I, para 

chegarem a determinadas generalizações e atingirem os objetivos pretendidos.

Vejamos, agora, a visão dos observadores com seus respectivos observados.

> Observador 01 e o desempenho do aluno A:

o Nesta parte da atividade o aluno demonstrou desenvoltura nas 

construções com o software GeoGebra, não demonstrando 

dificuldades na construção;

o Na conjetura, o mesmo respondeu com dificuldades, mostrando 

insegurança, mas não pediu ajuda, nem do monitor e nem do 

professor formador. De acordo com suas respostas, demonstrou
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O

O

De modo geral, a dificuldade foi relacionar as construções com algumas das 

ideias de Cálculo I, inseridas na atividade, ou seja, relacionar os seletores, e 

perceberem que, esses seletores, na verdade, são o domínio de uma função, e, ao 

variá-los, estarão variando o valor de x da função.

Um dos pontos, que enriqueceu bem o encontro, foi a formulação de outras 

conjeturas por eles, como citado anteriormente, também caracterizado por ser um 

processo de investigação matemática, conforme Ponte (2003). Entretanto, com uma 

breve explanação do professor pesquisador, eles conseguiram os objetivos 

propostos pela atividade.

Após o experimento, o material foi recolhido, restando pouco tempo para 

comentários.

que não compreendeu o assunto de Cálculo I inserido na 

atividade.

> Observador 02 e o desempenho do aluno B:

o O aluno realizou bem a atividade sem maiores problemas de 

construção;

o Respondeu com clareza, mas teve dificuldades, tendo que 

recorrer aos colegas que estavam ao lado para solicitar ajuda; 

em seguida respondeu às questões, chegando às 

generalizações pretendidas pela atividade.

> Observador 03 e o desempenho do aluno C:

Quanto à construção, a aluna tem se mostrado esperta quando o 

assunto é GeoGebra, usando e abusando das propriedades com 

o botão direito para melhorar sua apresentação, solicitando 

ajuda para poder melhorar ainda mais a apresentação da 

atividade;

Respondeu com certa dificuldade no que diz respeito às 

generalizações. A utilização de seletores em determinados 

lugares onde não era acostumada a utilizá-los, deixou-a um 

pouco confusa, mas conseguiu relacionar o que estava vendo 

na disciplina com o conteúdo ministrado pelo professor 

formador.
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Figura 37 - Construção feita por um dos alunos sobre a função derivada

a

^7 TT 0 2

Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

Nesse momento, como mostra a figura, tentou-se fazer com que os alunos 

entendessem como é formada a função derivada, construindo, assim, cada ponto 

dessa função, cujos pontos são mostrados na figura acima.

Cada ponto é formado pelo valor de x e seu respectivo coeficiente angular. 

Dessa forma, constrói-se a função derivada.

No próximo item, faremos a descrição de como se deu o quarto encontro do 

experimento, que aconteceu duas semanas depois.

Oojelos Lnreâ
j a -1
. fíx)-x*-2x*4

Oôjetos Decencentas
/ A-(1,3)
> B-(1.1)
i b: y*x*2
> m -1

A maioria achou bem interessante e afirmaram ter reforçado a compreensão 

sobre derivadas, outros afirmaram que iriam refazer essa atividade em casa, com 

mais detalhes, porque algumas coisas não ficaram tão claras com relação às ideias 

implícitas e derivadas, mas acharam muito ricas as ideias e construções 

impregnadas.
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que:

Teorema 03: se f possui um ponto crítico c, este ponto será extremo de

f se:

Neste encontro do experimento, desenvolvemos a quarta sessão das 

atividades (apêndice A), desta dissertação. Salientamos que a mesma foi realizada 

em apenas uma parte pela complexidade proposta para os alunos, a fim de 

atingirmos o resultado esperado. Como nas outras atividades, a sessão foi também 

composta de título, objetivos, descrição da atividade e algumas conjeturas, com o 

intuito de verificarmos se os mesmos estavam obtendo o conhecimento pretendido, 

ao estudar Cálculo com o software GeoGebra.

No quadro 14, temos uma descrição detalhada da primeira parte dessa 

atividade, em seguida, uma apresentação dos resultados.

i) f' passa de + para - em c

ii) f' passa de - para + em c

5.2.4 Encontro IV - Fazendo o teste da primeira derivada utilizando o software 

GeoGebra

Quadro 14 - Descrição da sessão de atividades 04

Fazendo teste da primeira derivada utilizando o software GeoGebra 

Objetivos

- Usar o software para estudar os intervalos onde a função cresce ou 

decresce, determinar seus pontos críticos e possíveis extremos (máximos e/ou 

mínimos);
- Visualizar e compreender graficamente os teoremas, que seguem 

abaixo:

Teorema 01: seja f uma função contínua no intervalo /, então temos

i) Se f’(x) > 0 para todo x ■=/, então f será estritamente crescente em /;

ii) Se f’(x) < 0 para todo x e/, então f será estritamente decrescente em /.

Teorema 02: seja f uma função diferenciável em p, onde p é um ponto 

interior a D/. Uma condição necessária para que p seja ponto crítico (máximo 

ou mínimo) é que f ’(p) = 0.
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- Encontre os zeros dessa nova função g(x)=f'(x), ou seja, os locais 

onde essa função irá tocar no eixo x, isto é, g(x)=0.

- Anote o resultado

- Na última janela, selecione a opção exibir/esconder e clique no gráfico 

de g(x).

- Construa e determine a imagem na função principal, sendo x os 

pontos obtidos no item anterior, observando os teoremas anteriores, há algo 

de especial nesses pontos:

- Insira na caixa de entrada a expressão Derivada[f(x)]. Irá aparecer 

uma função g(x) que é a função derivada de f(x) ou f'(x) = g(x);

- Mude a cor dessa nova função para azul ou vermelho. Para tanto, 

utilize o botão direito do mouse, clicando na função e escolhendo a opção 

propriedades, em seguida, cor.

Testando os conhecimentos

Descrição da atividade

- Insira a função f(x) = x5 - 4x3 + 7 na caixa de entrada;

- Na opção seletor (10a janela), determine o parâmetro para o valor de a 

variando de -5 a 5;

- Encontre o ponto A no gráfico, colocando na caixa de entrada a 

expressão A = (a, f(a)), em seguida tecle Enter,

- Utilizando a opção reta tangente (4a janela), tecle na função e no 

ponto A, assim obterá a reta tangente neste ponto;

- Na opção inclinação (8a janela), tecle na reta tangente, assim obterá o 

valor de m, que corresponderá a sua inclinação neste ponto;

- Movimente o parâmetro a, verifique os intervalos do domínio da função 

onde essa inclinação tem o valor de m > 0 e/ou m < 0 e anote. Você observa 

algo em relação ao crescimento e decrescimento da função?
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Na sessão de atividades deste quarto encontro, os alunos também não 

apresentaram dificuldades em utilizar o software GeoGebra, porém, a dificuldade 

continuou sendo nas conjeturas, porque, nesse caso, tinha que ter um conhecimento 

mais apurado dos Teoremas, que envolviam o teste da primeira derivada. As 

generalizações que deveriam fazer no item ‘testando seus conhecimentos’ eram 

mais simples.

Com relação a esse tipo de dificuldade, Ponte e Matos (1992/1996, p. 05), 

afirmam que:

- Usando o Teorema 03, classifique os pontos encontrados no item 10, 

como pontos de máximo ou mínimo, justificando sua resposta.

a) f(x) = sen (x) b) f(x) = x3 - 3x2 + 3x - 1

Obs.: para inserir a função, digite na caixa de entrada f(x) = sin (x)
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Nesse caso, já é de se esperar que em uma abordagem desse tipo, 

encontrássemos alguma dificuldade por parte dos alunos para chegarem a essas 

generalizações que pretendemos.

Com relação à participação dos alunos, não tivemos problemas, nesse 

encontro, contávamos com treze alunos, que já haviam participado de atividades 

anteriores, o que facilitou muito o trabalho do professor pesquisador e do monitor de 

CDI I.

Um problema, que podemos pontuar, é que já havíamos comentado a 

respeito da limitação do software GeoGebra, quanto à precisão de valores.

No ensino da Matemática, as tarefas são geralmente entregues aos 
alunos completamente formuladas. Quais as questões que fazem, ou 
não, sentido colocar, quais as questões mais interessantes ou mais 
triviais, etc. são assuntos a que raramente se dá alguma atenção. 
Compreende-se, pois, que os alunos apresentem grandes 
dificuldades em estabelecer os objetivos de uma pesquisa.
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2-

I

B
2 4 e-2

Mas, quando tentamos encontrar os valores de máximo e de mínimo, 

utilizando apenas o arrastar na função principal, não foi possível, sendo necessário 

digitar valores cada vez mais próximos do valor real, inserindo valores para o seletor. 

Nesse caso, foi necessária a intervenção do professor pesquisador, que aproveitou 

para comentar um pouco sobre essa limitação.

Alguns alunos esboçaram dificuldades, em outro momento, quando foi pedido 

que encontrassem os zeros da função derivada, ou seja, os zeros da função g(x) = 

f’(x). Nesse caso, deveriam encontrar a interseção entre o gráfico da função e o eixo 

x, mas alguns tentaram resolver a equação do quarto grau que foi gerada.

Então, ao perceber isso, fiz uma pergunta: O que é zero de uma função? O 

que ele significa? Alguns alunos relutaram, mas responderam corretamente. 

Insistindo, perguntei: Graficamente, o que isso significa? Um silêncio na sala, até 

que um aluno respondeu corretamente, observando que não precisavam resolver a 

equação do quarto grau, bastava encontrar a interseção citada anteriormente.

Zeros da função 
g(x) = f (x)

ffl
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Figura 38 - Zeros de uma função mostrada graficamente 
| /

/A__
' 1
J

Nesse momento, os alunos precisavam evidenciar os zeros da função 

derivada, mas não precisavam recorrer ao algebrismo, bastavam utilizar a 

ferramenta interseção entre dois objetos, como mostra a figura 38.

Como nas sessões de atividades dos encontros anteriores, fui seguindo 

passo a passo a apresentação da atividade. Retomei uma breve explanação sobre 

os Teoremas supracitados.

Teorema 01: seja f uma função contínua no intervalo /, então temos que:

i) Se f’(x) > 0 para todo x e/, então f será estritamente crescente em /;
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a

o

o

ii) Se f’(x) < 0 para todo x e/, então f será estritamente decrescente em /.

Teorema 02: seja fuma função diferenciável em p, onde p é um ponto interior 

Da Uma condição necessária para que p seja ponto crítico (máximo ou mínimo) é 

que f ’(p) = 0.

Teorema 03: se f possui um ponto crítico c, este ponto será extremo de f se:

i) f' passa de + para - em c
ii) f' passa de - para + em c
Quando fizeram os mesmos procedimentos com outras funções, perceberam 

que o problema de precisão de valores se tratava exatamente dessa função, que 

apresentava valores de máximos e mínimos racionais, isto é, quando utilizamos 

funções em que esses valores de máximos e mínimos eram valores inteiros, não 

tivemos problemas quanto à precisão.

Com as devidas explanações, eles não encontraram maiores problemas em 

criar mais essa atividade, contamos novamente com a presença dos observadores e 

suas fichas de observação.

No olhar dos observadores:

analisou aso observador 01

> Como nos encontros anteriores, 

construções e o desempenho do aluno B, em seguida, relatou no 

roteiro de observação (apêndice F):

o Seguiu bem as orientações fornecidas pelo professor, mas 

esqueceu como se utiliza a ferramenta “exibir/esconder objeto”;

> Como nos encontros anteriores, 

construções e o desempenho do aluno A, em seguida, relatou o 

seguinte, em suas observações (apêndice F):

Quanto ao uso do GeoGebra, o aluno utiliza com frequência a 

ferramenta desfazer, e utiliza, com bastante destreza, as 

propriedades (cor, espessura), esconder objetos, entre outros 

atributos oferecidos pelo software, a fim de melhorar a 

visualização da construção.

Nessa parte da atividade, o aluno respondeu às conjeturas, mas 

teve muita dificuldade, solicitando a ajuda do monitor para 

esclarecer melhor as relações entre os Teoremas e as figuras 

construídas.

o observador 02 analisou as
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Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Destaca-se que:

o

o

I

O aluno não apresentou dificuldades, comentando que “as 

atividades foram bem elaboradas, bastava seguir as etapas”. 

Referente ao GeoGebra, o aluno não apresentou dificuldades, 

pois soube utilizar bem todas as ferramentas oferecidas;

Com relação ao Cálculo I, ou seja, em relacionar os teoremas 

com a figura construída, o aluno esboçou dificuldades em 

relacionar.

Figura 39 - Descrição de parte do comentário do observador 03

manuseou bem as propriedades, de tal forma que melhorou 

muito a visualização da figura.

o No começo da atividade, o aluno teceu comentários do tipo: “não 

consegui entender esses teoremas na sala de aula, aqui, junto 

com o GeoGebra, é que não vou mesmo entender”, mas, no 

final, conseguiu entender, e ficou muito encantado com o poder 

de visualização e arrastar oferecidos pelo software, conseguiu 

até ajudá-lo a ver sentido naquilo em que estavam estudando.

> Como nos encontros anteriores, o observador 03 analisou as 

construções e o desempenho do aluno C, em seguida, relatou no 

roteiro de observação (apêndice F):
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a = O 6

B

Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

Essa figura 40 é mais um resultado de construções realizadas com alunos no
quarto encontro, em que o objetivo era evidenciar o teste da primeira derivada.
Assim, perceberiam a relação entre os zeros da função derivada e os extremos da

formador.

5.2.5 Encontro V - Introdução do conceito de Integral definida, utilizando o
software GeoGebra

Neste último encontro do experimento, desenvolvemos a quinta sessão das

n

D

função principal.
No próximo item, faremos a descrição de como se deu o quinto e último

encontro do experimento, ocorrido quatro semanas depois do anterior, para que 
desse tempo de verem o assunto proposto na disciplina de CDI I, com o professor

atividades (apêndice A), desta dissertação. Tal sessão de atividades foi realizada em 
duas etapas, sendo cada etapa composta de título, objetivos, descrição da atividade

e algumas conjeturas, a fim de verificarmos se os mesmos estavam obtendo o 
conhecimento pretendido pelo professor pesquisador, como nas sessões anteriores.

Figura 40 - Construção feita por um dos alunos na sessão IV da atividade
\

Oojelos Lhvres
• a - 0.0

t<xj - x» - 4 X* * 7
«jojctos Oepenaentec

.< A — (0.6. 6.21)
.■ B - (-1.55. O)

-* C - (O. O)
- D - (1.55. O)

I - ( 1.55. 12.95)
- F - (O. 12.95)
j G - (O. 7)
-> H - (1.55. 1.05)
-» I - (O. 1.05)
.. b: y • -3.07x ♦ 8.42 

c: x - -1.55 
d:y - 12.95

j a - 12.95
- O(x) 5 X- - 12 X1
.• b - 1.55

fc x - 1.55
C y - 1.05

> k " 1.05
- 1-1.55
- m - -3.67
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- O que significa esse valor de n?

No quadro 15, temos uma descrição detalhada da primeira parte dessa 

atividade, em seguida, uma apresentação dos resultados.

Descrição da atividade

- Insira a função f(x) = x2 - 3x + 2 na caixa de entrada;

- Na caixa de ferramentas, selecione a opção novo ponto (2a janela), clique 

no gráfico em dois lugares diferentes (considerando x(A) e x(B) tais que sua imagem 

seja maior ou igual a zero, conforme o teorema supracitado);

- Na penúltima caixa de ferramentas, escolha a opção seletor, em seguida, 

clique na zona geométrica. Na caixa exibida, faça esse valor variar de - 50 a 50, 

nomeie de n e aplique;

- Obter uma aproximação da área S, inserindo um polígono regular inscrito 

em S, formado pela soma de n retângulos formados abaixo do gráfico entre os 

pontos A e B, cuja soma das áreas é obtida inserindo, na caixa de entrada, o 

seguinte comando: somainferior[f(x), x(A), x(B), n] e teclando Enter (como 

resultado obterá o valor de a;

Testando os conhecimentos

- Mova n e observe o que faz o comando soma inferior?

- Agora, vamos calcular outra aproximação da área S, tomando por base a 

partição de A, B com o ponto de máximo da função em cada retângulo. Para isso,

Quadro 15 - Descrição da primeira parte da sessão de atividades 05

Introdução do conceito de Integral definida, utilizando o software GeoGebra 

Objetivos

- Apresentar a integral definida a partir da interpretação intuitiva do cálculo da 

área de uma região S limitada pelo eixo x, uma função f contínua, positiva e não 

constante e as retas x = a e x = b, por meio da soma inferior e soma superior de 

áreas de retângulos, com base na definição:

Se y = f(x) for não negativa e integrável em um intervalo fechado [a, b], então a 

área sob a curva y = f(x) desde a até b será a integral de f de a até b,

(THOMAS, et al, 2002, p. 350)
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(A,B). O que observa com

insira o comando somasuperior[f(x), x(A), x(B), n], na caixa de entrada, e tecle 

Enter (obterá b). Que diferença e conclusões você tira sobre esse recurso do 

software e a investigação da área S?

- Por último, vamos calcular o valor da integral definida no intervalo [a,b] 

inserindo, na caixa de entrada, o seguinte comando integral [f(x), x(A), x(B)] (obterá 

o valor c). E agora, teça considerações sobre os resultados obtidos nos itens 

anteriores (2.4 e 2.5).

- O que acontece com a, b e c se movermos A ou B, ou ambos, de modo que 

f(x)<0? Há relação com a área hachurada S?

- Manipule o seletor para valores n < 0 ou n = 0. O que observa? Justifique 

sua resposta.

Visualizando melhor para verificar a relação entre as áreas, selecione com o botão 

direito do mouse, em qualquer parte do gráfico, onde aparecem as áreas arraste e 

solte. Ao fazer isso, a opção zoom in é acionada e essa região será ampliada.

- Descreva abaixo se você utilizou algum outro recurso ou estratégia diferente 

dos vistos anteriormente para cada cálculo dessas áreas.
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

- Mova A ou B de modo que f(x)>0, para todo x e 

os valores de a, b e c?

> 0 (opção mover, 1a janela). Observe e

- Para uma melhor visualização dos valores, na primeira caixa de 

ferramentas, com a ferramenta mover, desloque os resultados encontrados, 

arrastando-os para um local onde não tenha região hachurada, observando a 

construção;

- Manipule o seletor para valores n 

justifique sua resposta.
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Na sessão de atividades do quinto encontro, os alunos já não apresentavam 

dificuldades em utilizar o software GeoGebra, tanto que mudamos um pouco a 

dinâmica do procedimento, deixando que realizassem a atividade sozinhos, 

seguindo o roteiro apresentado na ficha de atividades.

Ressaltamos que fizeram relação até mesmo com a história da matemática 

que o professor formador havia contado, relacionado ao cálculo de áreas de regiões 

curvas que, no início do conhecimento sobre esse assunto, se procedeu com um 

trabalho exaustivo de aproximação.

Também conseguiram relacionar melhor com o teorema, diferente do 

encontro anterior, respondendo melhor às atividades e fazendo relação com os seus 

conhecimentos vistos em sala de aula. Alguns alegaram encontrar melhor aplicação 

após a visualização e o arrastar de algumas ferramentas.

Com relação à participação dos alunos, não tivemos problemas. Nesse 

encontro, contávamos com doze alunos, que já haviam participado de atividades 

anteriores, o que facilitou muito o trabalho do professor pesquisador e do monitor de 

CDI I.

Percebeu-se que os pequenos problemas, que tiveram, foram resolvidos por 

eles mesmos, isso foi percebido quando analisei o protocolo de construção das 

atividades realizadas pelos mesmos.

Entretanto, tiveram uma pequena dificuldade em relacionar as expressões 

inseridas na caixa de entrada, com o que estava aparecendo na zona gráfica. Por 

exemplo, ao inserir na caixa de entrada a expressão somainferior[f(x), x(A), x(B), n], 

ficaram sem entender o que esse n significava; outros, ainda, insistiram em colocar a 

expressão sem criar o seletor “n”, mas foi logo resolvido pelo professor pesquisador, 

com uma breve explanação e com a ajuda do monitor de CDI I. Depois, fizeram bem 

a relação entre as três expressões: somainferior[f(x), x(A), x(B), n], 

somasuperior[f(x), x(A), x(B), n] e integral[f(x), x(A), x(B)], e o que elas significavam.

Com as devidas explanações, os alunos não encontraram maiores problemas 

em criar mais essa atividade, contamos, novamente, com a presença dos 

observadores e suas fichas de observação.

No olhar dos observadores:

> Diferentemente de outros encontros, o observador 01 faltou por motivo 

de saúde, bem como o aluno A, sem esboçar motivos.
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Figura 41 - Parte da descrição do comentário do observador 03 sobre a IV sessão de atividades
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Vale enfatizar que:

o O aluno demonstra boa habilidade com todas as ferramentas do 

GeoGebra, praticamente, realizando toda a atividade sem a 

intervenção do professor e, na primeira tentativa, sem utilizar a 

ferramenta CTRL+Z (voltar);

1o

C <2? sT <r..’zr - <_

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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> Como nos encontros anteriores, 

construções e o desempenho do aluno B, em seguida, relatou no 

roteiro de observação (apêndice F):

Conseguiu realizar as atividades 

orientações do professor, seguindo bem cada passo. Não 

demonstra nenhuma dificuldade em utilizar o GeoGebra, bem 

como, ajuda colegas que, possivelmente, tenham alguma 

dificuldade ou tenham esquecido algum passo, visto que a 

última vez que realizaram as atividades com o GeoGebra 

ocorreu há um mês;

o Demonstrou bastante alegria e desenvoltura ao realizar a 

atividade, sem precisar do professor para acompanhá-lo;

> Conforme os encontros anteriores, o observador 03 analisou as 

construções e o desempenho do aluno C, relatando, o seguinte, no 

roteiro de observação (apêndice F):
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n= 10

r/n

Fonte: Arquivo do professor pesquisador.

Essa construção, apresentada na figura 42, é um dos resultados do quinto 
encontro.

Segundo Lopes (2010), nesse tipo de atividade investigativa, vários processos 
são envolvidos, desde a formulação das questões até a prova de conjeturas que 
resistiram a sucessivos testes, pois interagem entre si.

Aqui, os alunos puderam realizar esses testes sucessivos em pouco tempo; 
testes, estes, que, ao longo da história, levaram muito tempo para serem realizados.

Alguns alunos alegaram que esse conhecimento já estava provado, então, por 
que repetir? Porém, o professor pesquisador orientou que esse processo de 
(re)descoberta nos faz entender melhor a essência da matemática, para que, no 
futuro, eles sejam capazes de terem convicção do que estão explicando ou usando, 
mesmo para aqueles que pretendem ser professores ou não.

No quadro 16, temos uma descrição detalhada da segunda parte dessa 
atividade, e, logo em seguida, seus resultados.

Figura 42 - Construção feita por um dos alunos sobre integral definida.

Dessa forma, os alunos perceberam a relação existente entre a área abaixo 
da função e a integral definida ao alterar o seletor “n”; assim, ele altera o número de 
partes em que devemos repartir a região em que queremos determinar a área, 
consequentemente, quanto maior o valor de “n”, mais próximo fica da integral 
definida.

Lfcfíl
< Kl) - i' 3 r • 
<n-10

J * (2.92.1 77} 
-4 B (4 14.6.72)

4 C-(2.92,0)
4 0-14.14,0) 

*:x-232 
(XI — 4.14

j d • 6.72 
>0-1.22
> d - 4.57 
t b - 5.1R
4 I-4J7

3 3

o O aluno mostra-se empolgado com o GeoGebra durante a 
realização das tarefas e se surpreende, a cada dia, com o 
software.
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b) 7 Cr)2

- Insira, na entrada de comandos, o seguinte: Integral[f(x), g(x), x(B), 

x(A)], verifique o que acontece e em seguida justifique sua resposta.

Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador

Quadro 16 - Descrição da segunda parte da sessão de atividades 05

Integral definida entre duas funções

Tf g(x) = 5 — 4r“

- Calcule a área da região compreendida entre os gráficos das funções 

f(x) e g(x) em cada uma das situações que seguem. Para isso, utilize o que já 

foi visto sobre integral e sua criatividade. Em seguida, mostre ou explique o 

procedimento utilizado. Uma dica é inserir, na caixa de entrada, o seguinte 

comando: lntegral[g(x), f(x), x(B), x(A)]

a) /Cr) = x2 g(x) = \x

Objetivos

- Compreender as propriedades de soma de integral e produto por 

escalar;

- Utilizando os caminhos que julgas necessários, encontrar a integral 

definida entre duas funções.

Testando os conhecimentos

Sejam f, g integráveis em [a, b] e k uma constante, então f + g é 

também integrável em [a, b].

- Assim, teste //ryfr) 4- g(*)]dx = /Cr) dx+ j* g(*)dx, utilizando duas 

funções de sua escolha e as ferramentas vistas sobre integral no software 

GeoGebra. Em seguida, descreva passo a passo o caminho seguido e 

comprove se, realmente, tal afirmação é verdadeira.

- Se kf integrável em [a, b], então, teste £ = kí*f(*)dx, utilizando

uma função de sua escolha e as ferramentas vistas sobre integral no software 

GeoGebra. Em seguida, descreva passo a passo o caminho seguido e 

comprove se realmente é verdadeira tal afirmação.
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última parte da atividade, os alunos não tiveram problemas em 

software, mas demoraram um pouco para chegar às generalizações 

bem como formular uma trajetória para comprovar tais propriedades

Observador 02 e o desempenho do aluno B:

Nesta parte da atividade, o aluno ficou confuso em saber o que 

realmente se questionava, mas, com ajuda, ele conseguiu traçar 

um caminho e fazer as conclusões devidas;

Entendeu o sentido da questão e conseguiu calcular a área entre 

as curvas, utilizando subtração entre as áreas. Estranhou 

quando foi desenhada outra função, 

pesquisador esclareceu o motivo.

Observador 03 e o desempenho do aluno C:

Não conseguiu traçar um caminho próprio, mas encontrou a área 

entre as curvas, utilizando a dica deixada na atividade;

Conseguiu responder às questões, mas não com muita clareza, 

utilizou as propriedades, mas não entendeu o que realmente fez 

o GeoGebra.

pretendidas,

envolvendo integral.

Os alunos tiveram dificuldades em montar um roteiro em que chegassem a 

verificar as propriedades de integral inseridas na atividade, mas, com o auxílio do 

professor pesquisador e do monitor de Cálculo I, conseguimos orientá-los para o 

pretendido.

Construir as atividades não foi nenhum problema para eles, desde que lhes 

fosse proporcionado um caminho inicial. Contudo, ao utilizarem sua criatividade, eles 

tiveram certa dificuldade, o que já era esperado, por não estarem habituados a 

atividades investigativas deste tipo.

O importante é que devemos insistir para que cheguem ao nível esperado, 

conseguir fazer investigações em atividades matemáticas. Os que conseguiram, 

gostaram muito, segundo os observadores.

Vejamos, agora, na visão dos observadores, os seus respectivos observados. 

Diferente de outros encontros por motivo de saúde, o observador 01 

faltou, bem como o aluno A, sem esboçar motivos, como já 

mencionado anteriormente.
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Figura 43 - Construção feita por um dos alunos sobre área limitada por duas funções

OS
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Fonte: Arquivo do professor pesquisador.
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Segundo Brocardo (2001), nesse tipo de atividades, confrontando com 

resolução de problemas, aqui, o importante é o caminho a ser seguido e não o 

resultado em si. Ao propor aos alunos uma investigação, pretende-se que esses 

explorem possibilidades, formulem conjeturas e confirmem a validade de suas 

descobertas com testes e retestes.

Nas considerações finais, a seguir, faremos uma descrição da análise geral 

dos resultados apresentados quanto à utilização de um ambiente de Geometria 

Dinâmica, mais precisamente do software GeoGebra no ensino de CDI I, em uma 

turma de licenciatura em matemática da UFRN, bem como suas perspectivas para 

que, em um futuro próximo, os professores venham fazer uso dessa metodologia em 

suas práticas educacionais.

: tr.ru
ftxj-x*

> õtx) - MJ-2'I 
Otyelos ueoeíisí/t _

> 8-iO.tn
> .1>IL33

De modo geral, as dificuldades encontradas pelos educandos basearam-se 

na reformulação de conjeturas, fato que alguns alegaram não ter habilidade em 

estarem sempre fazendo indagações ao longo do processo de aprendizagem. Mas 

acharam muito proveitoso esse modo de conduzir as atividades, pelo fato de 

obterem uma melhor compreensão nos assuntos abordados, na visualização e nos 

movimentos proporcionados pelo software.

Após o experimento, o material foi recolhido e foi aplicado o questionário final 

(ver apêndice E). A maioria achou bem interessante e afirmaram ter reforçado a 

compreensão sobre integrais definidas; outros lamentaram o fato de ter terminado os 

encontros; outros afirmaram que iriam refazer essa atividade em casa com mais 

detalhes, porque poderiam explorá-la, utilizando outras funções e outras atividades, 

e acharam muito ricas as ideias e construções utilizadas.

7^ T-02•0.0 -o’.4

tr.ru
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

nos

serviu

A utilização de ambientes de geometria dinâmica, utilizando especificamente 

o software GeoGebra, somada a algumas pesquisas sobre o ensino de CDI I em 

nosso estado, motivaram a realização desse estudo, a exemplo da pesquisa 

realizada junto à PROGRAD - UFRN (em 2008), como, também, ao estudo de 

teses, dissertações e artigos de anais de eventos que versam sobre as dificuldades 

existentes na disciplina de Cálculo I, bem como sobre o uso de TIC no ensino, 

nortearam nas escolhas que foram feitas durante a construção deste trabalho.

Consideramos que os estudantes estabeleceram relações entre as 

ferramentas e recursos oferecidos pelo software GeoGebra e seus conhecimentos 

matemáticos, isto é, mobilizaram conhecimentos de CDI I, realizando sessões de 

atividades pré-estabelecidos e/ou a criação de novas sessões de atividades, em um 

processo de (re)descoberta de conhecimentos matemáticos, como sugere Mendes 

(2009), em parte de seus estudos referentes à investigação matemática.

Dessa forma, apresentamos, neste momento, nossas considerações, 

procurando responder à questão que norteou nosso estudo: “O ambiente de 

Geometria Dinâmica GeoGebra facilita a compreensão de noções de Cálculo 

Diferencial e Integral I?”

Para nosso experimento, o software teve papel importante para uma melhor 

compreensão nos conceitos investidos, bem como na interação social dos 

participantes. Apoiados em Ponte e Matos (1996, p. 06), notamos algumas 

consequências positivas em um trabalho desse tipo:

Permite a realização de um grande número de experimentos, 
promovendo estratégias em que a realização dessas experiências é 
essencial. Permite uma retroação em diversos tipos de 
representações. Facilita o diálogo, uma vez que se toma num novo 
pólo de atenção. O que se faz em computador não é propriedade 
privada, mas pública.

Nosso propósito, também, serviu para identificar e compreender as 

concepções de professores de CDI I, de forma a obter indícios de sua prática
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educativa, destacando sua interação com o aluno, o uso de TIC, entre outros 

aspectos.

Segundo Lopes (2010), dentre as potencialidades apresentadas pelo software 

GeoGeobra no ensino aprendizagem de CDI I, podem-se destacar construção, 

dinamismo, investigação, observação, visualização e argumentação. Tudo isso 

também observamos em nosso experimento, a partir de sessões de atividades 

realizadas com os alunos.

Em nossas atividades, de modo geral, buscamos preservar as construções 

realizadas pelos alunos, para que os mesmos desenvolvessem o domínio sobre os 

procedimentos para, a partir daí, serem capazes de criar suas conjeturas. Como, 

também, pedimos que arrastassem e modificassem, em alguns momentos, os 

objetos, utilizando recursos proporcionados pelo GeoGebra. Dessa forma, o 

software possibilitaria, a partir de várias posições de uma figura, a exploração visual 

de modificações em tempo real, como sugere Zullato (2007).

Segundo Lévy (1996), a informática ajuda a alunos e professores a pensar 

diferente. De fato, o software GeoGebra permite que uma construção seja arrastada, 

modificada, entre outros atributos, sem que ocorra perda em sua estrutura. Isso nos 

leva a pensar diferente do que se estivéssemos trabalhando de uma forma estática 

sem nenhum recurso visual, ou seja, em uma sala de aula convencional.

Outro ponto é que os alunos, ao formularem suas conjeturas, podem, 

imediatamente, testá-las com outras funções até mais complexas, que os deixaram 

com dúvidas, ou que sentiram certo receio ou inibição em perguntar. Isso pode levá- 

los a serem pesquisadores em suas próprias atividades, checando se estão corretos 

ou errados sozinhos, corroborando com Lopes (2010).

O uso desse ambiente de Geometria Dinâmica serviu, também, como um 

espaço de auto-avaliação do aluno, porque os mesmos se sentiram mais 

independentes no que diz respeito à compreensão em determinados assuntos.

Os alunos passaram a ser mais críticos e questionadores quanto ao ensino de 

Cálculo I, enquanto que, para o professor, permite analisar como os alunos 

entenderam o momento em que tiveram dificuldades nas realizações das 

construções, e como se procedeu a realização de tal atividade, utilizando o recurso 

do software GeoGebra “protocolo de construções”.

Durante o desenvolvimento desta dissertação, nos deparamos com alguns 

percalços, dentre eles, podemos destacar a disponibilidade dos professores para
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responder ao questionário, ou a falta de compromisso de alguns deles, fazendo com 

que houvesse atraso com relação ao tempo e constrangimento para que 

respondessem ao questionário.

Outro ponto, a se destacar, diz respeito à estrutura, inadequada e observada 

em diversas instituições de ensino - com limites de espaço, máquinas, suporte 

técnico, entre outros. Nem sempre há computadores suficientes para atender a uma 

turma inteira, ou em condições de uso, inviabilizando o trabalho com turmas 

completas.

Além de a disponibilidade dos horários nos laboratórios estarem disponíveis 

para trabalhar, sendo necessário fazer reservas com muita antecedência, por outras 

vezes, o acesso é restrito ou até mesmo dificultado pelo setor administrativo das 

instituições de ensino de modo geral.

Para sanar essas dificuldades, nosso experimento foi realizado em um turno 

inverso e com uma quantidade reduzida de alunos, que foram voluntários.

Observamos que, o fato de os alunos, em sua grande maioria, não terem 

experiência em trabalhar em ambientes de Geometria Dinâmica (em nosso caso, o 

software GeoGebra), não foi empecilho para que trabalhássemos bem com o 

mesmo, nem tão pouco para que fizéssemos as investigações pretendidas em cada 

sessão de atividades. Isso foi entendido como uma descoberta, pois, pensávamos 

que ocorreria o contrário, ou seja, que essa seria uma das dificuldades que iríamos 

enfrentar.

Assim, podemos concluir, com base em nosso estudo, que o uso do software 

GeoGebra pode auxiliar na compreensão de conceitos iniciais de CDI I, como 

funções, limites, derivadas e integral, especialmente quanto a atividades 

investigativas.

A existência dessa interação com as figuras construídas e a zona algébrica, 

além do dinamismo propiciado, esse software possibilita o estudo de inúmeros casos 

a partir de um dado e, se bem conduzidos, serve de incentivo para que os próprios 

alunos se ponham no lugar de investigadores e se questionem a respeito de 

situações novas.

Observamos que o software GeoGebra pode contribuir no intuito de minimizar 

as dificuldades apresentadas no ensino de CDI I, pois suas ferramentas oferecidas 

podem motivar aos alunos a realizarem as investigações, o que poderá facilitar a
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compreensão de conceitos referentes ao CDI I através de atividades investigativas, 

como as realizadas em nosso experimento.

Diante de nossa observação, pode-se chegar a algumas conclusões 

referentes às suas vantagens.

Quadro 17 - Considerações com relação ao software GeoGebra

Com relação ao software GeoGebra

s Exploração visual das figuras;

J Fácil manuseio por parte dos alunos e professores;

J Permite que os dados sejam alterados, modificando a figura em tempo 

real;

J Alteração das figuras, mantendo as características da construção;

J Permite a criação de novas ferramentas que poderão agilizar novas 

construções;

J Aceita que sejam feitos testes sucessivos, aumentando o poder de 

investigação por parte do aluno;

J Facilita a interação de alunos e professores com a aula, ou seja, toma o 

aluno mais participativo.

Com relação aos professores

J O software é livre;

J É de fácil familiarização;

J É possível adequar diferentes atividades de CDI I ao software;

J Permite analisar as construções dos alunos, através do recurso 

conhecido como protocolo de construções;

J Pode ser instalado nos principais sistemas operacionais: Linux e 

Windows;

J Facilita a realização de uma avaliação de aprendizagem;

J Mostrou-se bem adequado para realização de atividades investigativas, 

possibilitadas pela realização de testes e retestes que podem ser 

realizados em tempo real;

J Ajuda a detectar onde o aluno apresenta sua dúvida principal, como, 

por exemplo, encontrar exatamente a falta de conhecimentos de base;

J Possibilita mostrar a relação direta que existe entre parte gráfica e 

algébrica.
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Especificamente, em algumas atividades, os educandos mostraram uma 

melhor desenvoltura, como em derivada, sendo que, após a realização, conseguiram 

compreender o que é a derivada de uma função em um ponto, o que não tinha 

ficado muito claro para alguns deles.

Em outro momento, pedimos para encontrar os zeros da função e, após a 

atividade, perceberam que não precisava resolver a equação, bastava encontrar a 

intersecção. Como também relacionar a história da matemática com a sessão de 

atividades de integral.

Tudo isso foi proveitoso, porque em uma aula convencional, sem esses 

recursos tecnológicos, essas ideias não ficam tão claras. Os resultados foram além 

do esperado, porque esses alunos conseguiram atingir um nível de compreensão 

das noções básicas de CDI I, com os recursos oferecidos pelo software GeoGebra, 

como pretendíamos desde o início da pesquisa.

Apoiados nos resultados deste trabalho, pode-se pensar em outras pesquisas 

que aprofundem o estudo do ensino de CDI I, ou, quem sabe, a inserção de um 

ensino de Cálculo para o ensino médio, e, por que não, no estudo de CDI II, 

interagindo com o GeoGebra - ou com outros ambientes de Geometria Dinâmica -, 

e que articulem os ambientes informáticos e de lápis e papel, com sequências de 

atividades, que levem os estudantes a fazer conjeturas e demonstrar as

Com relação aos alunos

s Permite uma maior interação entre os alunos;

s A precisão com que são apresentadas as figuras permite uma melhor 

compreensão;

s A mobilidade apresentada pelo software permite que o aluno visualize, 

em tempo real, as alterações gráficas e algébricas;

s Tomam-se mais questionadores e investigadores, possibilitando uma 

melhor aprendizagem;

s Ficam mais independentes na realização de atividades;

s Uma vez realizada uma determinada função, podem investigar em 

outras funções sem a necessidade de realizar toda a atividade;

s Conseguem relacionar melhor a parte gráfica com a algébrica.
Fonte: arquivo pessoal do professor pesquisador
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detectados.

propriedades inseridas no estudo de Cálculo I, ou seja, fazendo investigações 

matemáticas.

Além disso, pensamos que, o estudo de CDI I merece uma pesquisa mais 

detalhada daquela que conseguimos realizar neste trabalho, assim, verificando seu 

estudo no ensino médio ou analisando, em outros cursos, problemas aqui
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Apresentação

Quadro I - Sessões das atividades

Encontro ConteúdoSessões

I

o e
GeoGebra. de uma

II de uma
2°uma

utilizandofunção, o

Domínio e Imagem de uma 

função e familiarização, 

utilizando o software

• Familiarização 

com o software;

• Domínio

imagem 

função.

• Limite

Sessões do Experimento

Nome da atividade

1o

função em um ponto;

• Continuidade de

Noção intuitiva de limite e 

continuidade de

A partir disso, grupo de estudos tem se mobilizado para proporem 

procedimentos metodológicos para o ensino desses conteúdos. Neste sentido, 

propomos sessões de atividades, utilizando o software GeoGebra, como ponto inicial 

para o ensino de conteúdos dessa disciplina, sobretudo, para o desenvolvimento de 

noção intuitiva das ideias chaves do CDI I.

Creditados que tal atitude sirva de inspiração para que professores utilizem, 

em suas aulas, o referido recurso, e/ou produzam outros, usando de criatividade.

Nesse sentido, acreditamos que o aluno não seja mero espectador, mas faça 

parte da produção de seu próprio conhecimento e, portanto, possa também fazer 

uso dessa proposta para aprender CDI I.

Assim, organizamos as sessões de atividades aplicadas em um tempo de, 

aproximadamente, uma hora e quarenta minutos. Para melhor direcionar o leitor, 

apresentamos as sessões na tabela abaixo:

O ensino da disciplina CDI I é centro de embates, visto que ela possui 

conteúdos necessários em sua ementa para cursos diversificados, na área de 

ciências exatas, tecnológicas, humanas e biológicas, e, em contrapartida, os 

recorrentes índices de insucesso dos alunos.
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software GeoGebra. uma função.
III ideia de Derivada de uma

3oa

o

IV Crescimento e
4° decrescimento deo

uma função.

V da
5o

gráfico da

Justificamos essas atividades pelo panorama atualizado dos entraves no 

processo de ensino-aprendizagem da disciplina CDI I, nas unidades acadêmicas de 

ensino superior, sendo mais uma contribuição no que se refere à melhoria da 

qualidade de ensino nos cursos que apresentam, em sua estrutura curricular, a 

disciplina de Cálculo.

função em um ponto;

• Função derivada.

• Relação

integral definida com

a área determinada

pelo 

função.

uma função;

• Pontos críticos de

Fazendo teste da primeira 

derivada, utilizando 

software GeoGebra.

Introdução do conceito de 

integral definida, com o 

software GeoGebra.

derivadas, a partir de 

retas tangentes, com 

software GeoGebra.

Construindo a
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2 Sessão de Atividades I
Sessão de atividades para o primeiro encontro - dia / /

Barra de Menus

❖

Zona Algébrica <■

Zona Gráfica

T T T T T0

© Entrada '

r
(2a janela), escolha a opção novo

S^eoGebra

Mcwer
Arraste um objeto selecionado (Esc)

2.1.1 - Objetivos:

- Promover a familiarização dos alunos com o software GeoGebra.

- Inserir funções no ambiente do software GeoGebra.

- Determinar a imagem de valores do domínio de uma função.

- Ampliar a compreensão dos conceitos abordados em sala de aula, por meio 

da visualização e manuseio propiciada pelo software GeoGebra.

2.1 Parte 01 - Domínio e Imagem de uma função, utilizando o software 

GeoGebra.

2) Na barra de ferramentas na opção 

ponto e clique sobre o eixo x, perceba que esse ponto é dependente do eixo x,

> 
> Barra de 

Ferramentas
n
*

a Comando *

Entrada de Comandos

Arquivo Editar Exibir Opções Ferramentas Janela Ajuda

Objetos Uvres x| e.
1 Objetos Dependentes

------ ►

A 
2

3 T

2.1.2- Apresentação da Atividade:

1) Na caixa de entrada de comandos (abaixo, na tela do ambiente do 

GeoGebra), insira a função f(x) = xA3 - 2*x + 1, em seguida, tecle enter, perceba que 

aparecerá a função. Obs.: o acento circunflexo significa potência e o asterisco 

multiplicação.
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(4av

a reta perpendicular,

ferramentas

3) Na barra de ferramentas, selecione a opção reta perpendicular 

janela), em seguida clique no ponto A e no eixo x (aparecerá uma reta 

perpendicular ao eixo x interceptando o ponto A).

4) Na segunda janela da barra de ferramenta, selecione a opção interseção de

7) Na última janela da barra de ferramentas, selecione a opção 

esconder objeto e selecione as retas perpendiculares.

não pode sair dele, pode apenas ser movimentado sobre ele. A esse ponto será 

atribuído o símbolo A (esse ponto também aparecerá na zona algébrica com 

suas coordenadas).

dois objetos

obteremos assim o ponto B.

5) Na opção reta perpendicular (4a janela), selecione o ponto B e o eixo y.

6) Com a ferramenta ponto de intersecção (2a janela), selecione interseção entre 

duas linhas, o eixo y e a última reta perpendicular encontrando, assim, o ponto C 

(que pertence ao eixo y).

Q
O ... .■ti, exibir/

, selecione o traçado gráfico e

8) Na terceira janela, selecione a opção I A segmento definido por dois 

pontos, em seguida, selecione o ponto A e o ponto B (verá que será criado um 

seguimento de reta do ponto A ao ponto B).

9) Faça, agora, um seguimento do ponto B ao ponto C, utilizando o mesmo 

procedimento do item anterior.

10) Com o botão direito do mouse, clique em cima do seguimento AB, selecione a 

opção propriedades, aparecerá uma janela, escolha o opção estilo, essa opção é 

o estilo do seguimento selecionado, escolha a opção tracejado, faça o mesmo 

para o seguimento de B até C.

11) Em seguida, escolha a opção mover (1a janela), primeira opção da barra de
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2.1.3 Testando os conhecimentos

1)
nome

2)

2.2 Parte 02 - Criação de uma nova ferramenta.

esses

X

* Voltar

Nome & Valor

Criar uma Nova Ferramenta

Ainda, com a mesma ferramenta, obtenha os interceptos x e y da função 

apresentada, acaso existirem, informando os passos seguidos.

1) Na barra de menus, selecione a opção ferramentas, em seguida, escolha a 

opção criar uma nova ferramenta. Aparecerá uma janela como a que segue:

. Com a opção mover, clique no ponto A e movimente-o 

ao longo do eixo x. Com essa ferramenta, determine a imagem dos seguintes 

valores de x, (-1; 0; 1,5; 2; 3,4).

em

0 Exibir Rótulo:

| õbjetos^lHaisIl Objetos Iniciais || Nome & ícone |

Selecione os objetos na construção ou escolha-os de uma lista 

i ai

2.2.1 - Apresentação e desenvolvimento da atividade

Na construção anterior (PARTE 01), é possível criar uma ferramenta, que 

determine diretamente a construção dos segmentos e imagem, sem precisar 

seguir todos esses passos realizados anteriormente; não havendo 

necessidade de estar repetindo o mesmo procedimento diversas vezes. Mas, 

para construir uma nova ferramenta, deve existir uma construção inicial feita 

seguindo todos os procedimentos necessários.

[ Cancelar ][ Próximo j

Nos pontos A e C, clique, com o botão direito do mouse, na opção 

propriedades, em exibir rótulo, selecione a opção nome e valor, veja 

T
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2.2.2 Testando os conhecimentos.

Que relações conceituais estão implícitas na construção desta nova ferramenta.

2.3 Parte 03 - Utilizando a ferramenta Seletor.

2.3.1 - Apresentação da Atividade.

4) Selecione, mais uma vez, próximo e dê um nome para sua nova ferramenta. 

Querendo, poderá escolher um ícone para sua nova ferramenta, nesse caso, basta 

escolher a opção novo ícone e selecionar uma figura que exista em seu computador, 

na pasta minhas imagens; para finalizar, clique em concluído.

2) Em objetos finais, selecione os que você deseja que apareçam em sua Zona 

Gráfica, após feito isso, selecione os segmentos AB, BC, o ponto C.

5) Para testar sua nova ferramenta, insira um ponto no eixo x, provavelmente será o 

ponto D. Selecione a ferramenta criada, em seguida, clique na função e no ponto D, 

veja o resultado.

| a = 2[
1) Na barra de ferramentas, escolha a ferramenta seletor na 1*4 décima janela;

2) Em seguida dê um clique no lado direito superior da zona gráfica;

3) Irá aparecer a janela que segue:

3) Em seguida, selecione o botão próximo que existe logo abaixo, assim, aparecerá 

os objetos iniciais, os quais devemos selecionar para que, em seguida, apareçam os 

objetos finais; nesse caso, os objetos iniciais devem ser obrigatoriamente os objetos 

independentes e outros necessários, aqui deverá ser selecionado a função e o ponto 

A.
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Nome

a| a

Seletor ,1 AnimaçãoIntervalo

min: -5 max: 5 Incremento: 0.1

Aplicar Cancelar

2.3.2 - Testando os conhecimentos.

Seletor

4) Nessa janela, é possível delimitar o intervalo da variável em estudo (seletor), além 

disso, é possível, também, mudar a letra ou símbolo de tal variável (seletor);

5) Outra possibilidade é o incremento do seletor, o qual determinará a precisão de 

quantas casas decimais serão assumidas pela variável;

6) Clique em aplicar, aparecerá um segmento com a letra a, ou a variável de sua 

preferência;

7) Faça o mesmo procedimento e coloque uma variável b, com a mesma variação;

8) Insira na entrada de comandos a função f(x) = a*x + b, em seguida, tecle enter.

1) Manipule o valor de a no seletor, utilizando a ferramenta mover. Descreva o que 

acontece com o gráfico da função f(x), na zona gráfica e algébrica. Verifique, nas 

três situações, a > 0, a = 0 ou a < 0. Que relação existe com o nome atribuído a 

esse coeficiente na função do 1o Grau?

2) Manipule o valor de b no seletor, utilizando a ferramenta mover. Descreva o que 

acontece com o gráfico da função f(x), na zona gráfica e algébrica. Verifique, nas 

três situações, b > 0, b = 0 ou b < 0.

® Número

O Ângulo
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Boa Atividade para todos!

3) Agora, insira três seletores a, b e c. Em seguida, faça as mesmas investigações 

para uma função do 2o grau, inserindo no comando de entrada a função f(x) = a*xA2 

+ b*x + c. Explique, em poucas palavras, o que acontece ao movimentar, no seletor, 

o valor de a, b e c.
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3 Sessão de Atividade II

Sessão de Atividades para o segundo encontro - dia / /

3.1.2 — Apresentação e desenvolvimento da atividade.

2/(x). Para isso, siga os

3.1.3 Testando seus conhecimentos.

3.1 Parte 01 - Noção intuitiva de limite e continuidade de uma função, 
utilizando o software GeoGebra.

1) Encontre suas imagens, usando a nova ferramenta criada na última aula, ou, 

usando a opção reta perpendicular a x passando por B e interseção entre as retas

3.1.1 - Objetivos:

- Visualizar, graficamente, o limite de uma função, bem como os limites 

laterais, manuseando a ferramenta “mover” (comando da 1a caixa de ferramentas);

- Estudar a existência ou não do limite no ponto;

- Verificar a continuidade de uma função em um determinado ponto;

- Esboçar funções definidas por mais de uma expressão, utilizando o “Se”, no 

comando de entradas;

- Descobrir valores que tornam a função contínua, fazendo uso da ferramenta 

“Seletor” (comando da 10a caixa de ferramentas) do GeoGebra e de manuseio com 

a ferramenta “mover” (comando da 1a caixa de ferramentas).

1) Insira na caixa de entrada a função f(x) = x2 - x + 1;

2) Em seguida, determine, se existir, o limite:

seguintes passos:

2.1) Localize o ponto x = 2, no eixo das abscissas (2a janela) e nomeio-o de A; 

geralmente, essa nomeação é automática. Se não, com a ferramenta mover (1a 

janela), clique com o botão direito do mouse em propriedades, altere para A;

2.2) Localize um ponto maior que 2, no eixo das abscissas, e nomeio-o de B.
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e) Qual o limite de f(x) quando x tende a 2 pela esquerda?

f) O limite existe, quando x tende a 2? (se existir? Em qualquer)?

I, clicando em B.

lim /(x) 
r-+

a

2) Para criar o ponto B’, que é o simétrico de B em relação a A, utilize, na caixa de 

ferramentas, a opção “Transformações” (9a janela), e escolha a ferramenta “reflexão

perpendiculares, em seguida, manuseando o ponto B, no eixo x, com a ferramenta 

mover (1a caixa de ferramentas), responda:

d) Qual o limite de f(x) quando x tende a 2 pela direita?

x-*a

Estude os limites das funções e preencha o quadro abaixo:

Ordem lim f O) 
.r—a

em relação a um ponto” Li

3) Determine as imagens dos pontos B e B’, usando a nova ferramenta criada na 

última aula, ou, usando a opção reta perpendicular a x passando por B, a x 

passando por B’, em seguida, determine a interseção entre as retas perpendiculares, 

utilizando a ferramenta mover (1a janela). Movimente o ponto B em direção ao ponto 

A, observe o que acontece com as imagens de B e B’ e responda se o limite: 

limx_>2/(x) existe. Em qualquer circunstância, justifique.
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(1) 0

(2) 0

(3) 0

(4) 3/O) = -

Obs.: para escrever na entrada de comandos |x|, digite abs(x).

3.2 Parte 02 - Função definida por duas expressões.

1) Seja a função dada por/(x) =

3.2.2 Testando os conhecimentos:

x-

2) Para construir o gráfico de uma função como essa, devemos inserir, na caixa de 

entrada, o seguinte comando: se [x<1, 2*x, 1] e tecle Enter no final.

1 
(7^3)2

1.3 os valores de x tendem a 1 pela esquerda?

lím.._,- f -_____________________________

. |x|
f W = — 

X

f(x) =
X*

f Cr) = - 
X

3.2.1 Apresentação da atividade:

2x, x < 1 
k 1, x > 1

1.2 que passos do software GeoGebra devem ser usados nessa 

investigação? 

 

1) Observem o gráfico obtido da função f. O que acontece com os valores de y, 

quando:

1.1 os valores de x tendem a 1 pela direita? (inserindo um ponto no eixo x 

à direita de 1, encontrando sua imagem e arrastando com a ferramenta 

mover)

f = 
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3.3 Parte 03 - Descobrindo um valor de continuidade.

3.3.1 Apresentação da atividade:

1) Considere a família das funções definidas por /(x) =

3.3.2 Testando seus conhecimentos:

/(x) =

4) Ao construir esses gráficos com o GeoGebra, você verifica alguma limitação 

desse software?

kx2, x < 1
2x - 3, x > 1

2) De acordo com os itens anteriores, o limite de f existe, quando x tende a 1? 

Justifique.

lim. = 

3) De acordo com o item anterior, o que você diria sobre a continuidade dessa 

função? Justifique.

2) Utilizando o GeoGebra, construa o gráfico da função. (Dica: faça como na 

atividade 01, antes de inserir as funções, insira o “seletor” k, para isso, clique em 

H
[ v] (5a janela), que é o penúltimo grupo de ferramentas do GeoGebra. Renomeie 

o “seletor" para k e mantenha a variação de -5 a 5).

1) Movendo o “seletor” K, é possível investigar para qual valor de k a função 

kx2 x < 1
' “ é contínua? Caso sim, determine esse(s) valor(es). Caso não, 

2x — 3, x > 1
X r

justifique e indique o(s) ponto(s) de descontinuidade.____________________________
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Boa Atividade para todos!

2) De acordo com o gráfico, para k = -1, o que acontece com a função nessa 

situação? Existe o limite de f quando x tende a -1? Justifique sua resposta.
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4 Sessão de Atividades III

4.1.2 - Apresentação e desenvolvimento das atividades: parte - 01.

janela), e clique,

4.1.3 Testando os conhecimentos:

4.1.1 - Objetivos:

- Construir a ideia de derivadas a partir de retas tangentes;

- Entender a ideia de função derivada;

- Construir o gráfico da função derivada a partir da função principal.

1) Insira, no campo de entrada, a função f(x) = x2.

2) Insira, no gráfico de f, os pontos A, B, C e D de coordenadas (0,0), (1,1), (2, 4) e (- 

3, 9). Observe que, para inserir pontos, com precisão, digite no campo de entrada o 

comando A=(0, 0) e tecle Enter ao final. Faça o mesmo para os demais pontos.

3) Trace as tangentes à função f que passem pelos pontos A, B, C e D. Para criar a

r ~~ A (8a janela), clicando no ponto e na respectiva reta tangente. Verifique que 

aparecerá, na zona gráfica e na zona algébrica, a inclinação (coeficiente angular) de 

cada reta tangente (representada por m, m-i, m2 e ma).

(4areta tangente, utilize a ferramenta “tangente”

sucessivamente, no gráfico de f(x) e no ponto desejado. Feito isso, a tangente é 

traçada e nomeada por a. Utilizando esses comandos, é possível inserir diversos 

pontos e obter diversas retas tangentes ao gráfico da função, passando pelo 

respectivo ponto.

4) Encontre o coeficiente angular de cada reta, utilizando a ferramenta “inclinação”

Atividades para o terceiro encontro - dia / /

4.1 Parte 01 - Construindo a ideia de Derivadas, a partir de retas tangentes, 
utilizando o software GeoGebra.
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Ponto Inclinação da Tangente
A

B

C
D

Ponto qualquer x

3) Se a reta passar por um ponto x qualquer de f, qual a sua inclinação?

b) f(x) = x2 - 5x

Parte 02 - Calculando a função derivada.4.2

4.2.1 Apresentação da atividade:

Há alguma relação entre as abscissas e a inclinação da reta tangente nesse ponto? 

Justifique.

1) A partir das construções, qual a inclinação da reta tangente quando esta passa 

por A, B, C e D?

1) Insira a função f(x) = x3 - 2x + 4 na caixa de entrada.

2) Na opção seletor (10a janela), clique na janela geométrica. Na caixa exibida, 

atribua o valor de a variando de -5 (min) a 5 (max). Em seguida, clique em aplicar.

3) Insira o ponto A no gráfico, colocando, na caixa de entrada, a expressão A = (a, 

f(a)), em seguida, tecle Enter.

4) Utilizando a opção reta tangente (4a janela), tecle no gráfico da função e no ponto 

A, assim obterá a reta tangente (b) ao gráfico nesse ponto.

5) Na opção inclinação (8a janela), tecle na reta tangente, assim, obterá o valor de m 

que corresponderá a sua inclinação nesse ponto.

2) Com base nos itens anteriores, complete o quadro a seguir:

Abscissas

4) Faça o mesmo procedimento com as funções abaixo, utilizando os mesmos 

pontos:

b) f(x) = x2-3
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4.2.2 Testando os conhecimentos:

1.1)

1.2)

Boa atividade para todos!

6) Na caixa de entrada, insira o ponto B com as seguintes coordenadas (a, m). Com 

o botão direito do mouse no ponto B, ative a opção habilitar rastro.

1) Movimente o parâmetro (com a opção mover, 1a janela) a e observe a curva 

obtida pelo rastro deixado.

Quais as grandezas que estão variando para gerar a curva acima? Elas 

estão em correspondência biunívoca?

2) Faça esse mesmo procedimento para as seguintes funções abaixo:
a) f(x) = x4 + 2x d) f(x) = x3 - 5

Obs. . as atividades realizadas hoje deverão ser salvas no meu pendrive.

A curva resultante da união dos pontos deixados pelo rastro 

corresponde ao gráfico de uma função? Justifique.
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5 Sessão de Atividade IV

em /.

5.1.2 - Apresentação e desenvolvimento das atividades:

Teorema 02: seja fuma função diferenciável em p, onde p é um ponto interior 

a Df. Uma condição necessária para que p seja ponto crítico (máximo ou mínimo) é 

que f ’(p) = 0.

Teorema 03: se f possui um ponto crítico c, esse ponto será extremo de f se:

i) f' passa de + para - em c

ii) f' passa de - para + em c

1) Insira a função f(x) = x5 - 4x3 + 7 na caixa de entrada.

2) Na opção seletor (10a janela), determine o parâmetro para o valor de a variando 

de -5 a 5.

3) Encontre o ponto A no gráfico, colocando na caixa de entrada a expressão 

A = (a, f(a)), em seguida, tecle Enter.

4) Utilizando a opção reta tangente (4a janela), tecle na função e no ponto A, assim, 

obterá a reta tangente nesse ponto.

5) Na opção inclinação (8a janela), tecle na reta tangente, assim, obterá o valor de 

m, que corresponderá a sua inclinação nesse ponto.

5.1.1 - Objetivos:

- Usar o software para estudar os intervalos onde a função cresce ou 

decresce, determinar seus pontos críticos e possíveis extremos (máximos e/ou 

mínimos);

- Visualizar e compreender graficamente os teoremas, que seguem abaixo:

Teorema 01: seja f uma função contínua no intervalo /, então, temos que:

i) Se f (x) > 0 para todo x 6/, então f será estritamente crescente em /;

Atividades para o quarto encontro - dia / /

5.1 Parte 01 - Fazendo teste da primeira derivada, utilizando o software 

GeoGebra.

ii) Se f’(x) < 0 para todo x £/, então f será estritamente decrescente
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5.1.3 Testando os conhecimentos:

7) Insira, na caixa de entrada, a expressão Derivada[f(x)]. Irá aparecer uma função 

g(x) que é a função derivada de f(x) ou f'(x) = g(x);

8) Mude a cor dessa nova função para azul ou vermelho, para isso, utilize o botão 

direito do mouse, clicando na função e escolhendo a opção propriedades, em 

seguida cor.

1) Encontre os zeros dessa nova função g(x)=f'(x), ou seja, os locais onde essa 

função irá tocar no eixo x, isto é, g(x)=0.

2) Anote o resultado:

3) Na última janela, selecione a opção exibir/esconder e clique no gráfico de g(x).

4) Construa e determine a imagem na função principal, sendo x os pontos obtidos no 

item anterior. Observando os teoremas anteriores, há algo de especial nesses 

pontos, descreva-os:

5) Usando o Teorema 03, classifique os pontos encontrados no item 10 como pontos 

de máximo ou mínimo, justificando sua resposta.________________________________

6) Faça esse mesmo procedimento para as seguintes funções abaixo:
b) f(x) = sen (x) b) f(x) = x3 - 3x2 + 3x - 1

Obs.: para inserir a função, digite na caixa de entrada f(x) = sin (x)

Boa atividade para todos!

6) Movimente o parâmetro a, verifique os intervalos do domínio da função onde essa 

inclinação tem o valor de m > 0 e/ou m < 0 e anote. Você observa algo em relação 

ao crescimento e decrescimento da função:
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6 Sessão de Atividades V
Atividades para o quinto encontro - dia / /

6.1.2- Apresentação e desenvolvimento das atividades: - Parte 01.

6.1 Parte 01 - Introdução do conceito de Integral definida, utilizando o software 

GeoGebra.

1) Insira a função f(x) = x2 - 3x + 2 na caixa de entrada;

2) Na caixa de ferramentas, selecione a opção novo ponto (2a janela), dique no 

gráfico em dois lugares diferentes, considerando x(A) e x(B), tais que sua imagem 

seja maior ou igual a zero, conforme o teorema supracitado;

3) Na penúltima caixa de ferramentas, escolha a opção seletor, em seguida, dique 

na zona geométrica. Na caixa exibida, faça esse valor variar de - 50 a 50, nomeie 

de n e aplique;

4) Obter uma aproximação da área S, inserindo um polígono regular inscrito em S, 

formado pela soma de n retângulos, discriminados abaixo do gráfico entre os pontos 

A e B, cuja soma das áreas é obtido, inserindo na caixa de entrada, o seguinte

6.1.1 - Objetivos:

- Apresentar a integral definida a partir da interpretação intuitiva do cálculo da 

área de uma região S limitada pelo eixo x, uma função f contínua, positiva e não 

constante e as retas x = a e x = b, por meio da soma inferior e soma superior de 

áreas de retângulos, com base na definição:

Se y = f(x) for não negativa e integrável em um intervalo fechado [a, b], então, a 

área sob a curva y = f(x) desde a até b será a integral de f de a até b,

A = £f(x)dx =
(THOMAS, et al, 2002, p. 350)

- Testar duas propriedades da integral de Rieman, utilizando integrais 

definidas;

- Calcular áreas de regiões definidas (limitadas) pelos gráficos de duas 

funções, utilizando as ferramentas do GeoGebra.
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6.1.3 Testando os conhecimentos:

1) Mova n e observe o que faz o comando somainferior?

2) O que significa esse valor de n?

6.1.4 Observando a construção:

3) Agora, vamos calcular uma outra aproximação da área S, tomando por base a 

partição de A, B com o ponto de máximo da função em cada retângulo. Para isso, 

insira o comando somasuperior[f(x), x(A), x(B), n], na caixa de entrada, e tecle 

Enter (obterá b). Que diferença e conclusões você tira sobre esse recurso do 

software e a investigação da área S?

1) Manipule o seletor para valores n 

justifique sua resposta.

4) Por último, vamos calcular o valor da integral definida no intervalo [a,b], inserindo, 

na caixa de entrada, o seguinte comando integral[f(x), x(A), x(B)] (obterá o valor c). 

Agora, teça considerações sobre os resultados obtidos nos itens anteriores (2.4 e 

2.5).

comando somainferior[f(x), x(A), x(B), n] e teclando Enter (como resultado obterá o 

valor a).

> 0 (opção mover, 1a janela). O que observa,

5) Para uma melhor visualização dos valores, na primeira caixa de ferramentas, com 

a ferramenta mover, desloque os resultados encontrados, arrastando-os para um 

local onde não tenha região hachurada;
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(A,B). O que observa com os

6.2 Parte 02 - Integral definida entre duas funções.

4) O que acontece com a, b e c se movermos A ou B, ou ambos, de modo que 

f(x)<0? Há relação com a área hachurada 8?

Visualizando melhor: para verificar a relação entre as áreas, selecione, com o 

botão direito do mouse, em qualquer parte do gráfico onde aparecem as áreas, 

arraste e solte. Ao fazer isso, a opção zoom in é acionada e essa região será 

ampliada.

5) Descreva, abaixo, se você utilizou algum outro recurso ou estratégia diferente dos 

vistos, anteriormente, para cada cálculo dessas áreas.

2) Manipule o seletor para valores n < 0 ou n = 0. O que observa, justifique sua 

resposta.

3) Mova A ou B de modo que f(x)>0, para todo x e 

valores de a, b e c?

6.2.1 Testando seus conhecimentos.

Sejam f, g integráveis em [a, b] e k uma constante, então, f + g é, também, 

integrável em [a, b].

1) Assim, teste (se) _[*[/(%) + g(x)dx = f^f^dx 4- g(x)dx, utilizando duas 

funções de sua escolha e as ferramentas vistas sobre integral no software 

GeoGebra. Em seguida, descreva, passo a passo, o caminho seguido e comprove 

se, realmente, tal afirmação é verdadeira.__________________________________
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Boa atividade para todos!

4) Insira, na entrada de comandos, o seguinte: lntegral[f(x), g(x), x(B), x(A)], verifique 

o que acontece e, em seguida, justifique sua resposta.

3) Calcule a área da região compreendida entre os gráficos das funções f(x) e g(x), 

em cada uma das situações seguintes. Para isso, utilize o que já foi visto sobre 

integral e sua criatividade. Em seguida, mostre ou explique o procedimento utilizado. 

Dica: podemos inserir, na caixa de entrada, o seguinte comando: lntegral[g(x), f(x), 
x(B), x(A)]

6.2.2 - Material a ser entregue:

1) Essa atividade respondida;

2) O questionário final;

3) Todas as construções devem ser enviadas para o e-mail do professor formador 

ou gravadas no meu pendrive. Salvem com o nome Alunolntegral.

a) fM = x

2) Se integrável em [a, b], então teste (que) £kf(x)dx = k £ f(x)dx, utilizando 

uma função de sua escolha e as ferramentas vistas sobre integral no software 

GeoGebra. Em seguida, descreva, passo a passo, o caminho seguido e comprove 

se, realmente, é verdadeira tal afirmação.

2p(x) = b) ffà = p(x) = 5 - 4x2
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7 Considerações
atividades eessasDisponibilizaremos essas atividades para alunos, pesquisadores 

professores de matemática, de modo geral, na tentativa de que possam utilizar essa 

proposta da melhor maneira possível, não só para o ensino-aprendizagem de 

Cálculo, mas que possam adaptar para outros conteúdos de matemática.

O trabalho docente, nesse sentido, pode contribuir na compreensão não só 

desses conteúdos explanados, mas de outros estudados anteriormente, e, ainda, de 

outros que serão estudados posteriormente, bem como servir de estímulo para 

outras pesquisas nessa área, utilizando as TICs, generalizadamente, em sala de 

aula.



171

APÊNDICE B - Questionário aplicado para os professores.

QUESTIONÁRIO

Semestre atual: 2010.1 ( ) 2010.2( )

1) Curso(s) do CCET no qual lecionou ou leciona CDI I ou equivalente, bem como o 

número de vezes.

( 

( 

(

(

2) Quais os conteúdos pré-requisitos em CDI I que os alunos apresentam maior 

dificuldade, sendo muitas vezes preciso fazer uma revisão de tal assunto?

PESQUISA: REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO 

CDI I (CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I) NA UFRN: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO BASEADA NAS TIC (TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO), UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA

)vezes

) vezes

)vezes

)vezes

( 

( 

( 

(

) vezes

)vezes

) vezes

)vezes

( ) Química

( ) Física

( ) Geologia

( ) Geofísica

) Estatística (

) Matemática (

) Química do petróleo (

) Ciência da Computaçáo(

Visando compreender as dificuldades enfrentadas na disciplina CDI I, bem 

como a utilização de uma nova proposta de ensino baseado nas TICs, mais 

especificamente utilizando o software GeoGebra, para futuros encaminhamentos, 

solicitamos a gentileza de responder a este questionário e devolvê-lo em seguida. 

Não precisa se identificar. Agradecemos atenciosamente, sua contribuição.
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) Outro ( )) Mestrado ( ) Doutorado (

9) Como os alunos reagiram, e foi mais proveitoso?

4) Para você, quais razões ou motivos de seus alunos não terem aprendido esses 

conteúdos ou terem dificuldades em aprender os mesmos?

 

 

3) Seus alunos têm dificuldades em aprender os conteúdos do Cálculo I?

( ) Não, nunca. ( ) Sim, algumas vezes. ( ) Sim, na maior parte do

tempo.

Em caso afirmativo, quais?

5) Seus alunos costumam resolver os exercícios propostos?

( ) Não, nunca. ( ) Sim, algumas vezes. ( ) Sim, na maior parte do

tempo.

6) Em sua formação, você cursou alguma disciplina de Didática ou equivalente?

Sim ( ) Não ( )

Em caso afirmativo, qual? 

Em que nível? Graduação (

Especifique: 

7) Em sua carreira acadêmica, você teve alguma formação especifica sobre TIC 

(Tecnologias de Informação e Comunicação)?

Sim ( ) Não ( ) Em caso afirmativo, qual? 

8) Você já utilizou, alguma vez, TIC em suas aulas?

( ) Sim ( ) Não

Em caso afirmativo, qual(is)?
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12) Você já ouviu falar do software GeoGebra? Comente?

13) Aceitaria participar de uma capacitação sobre o uso do GeoGebra no ensino de 

Cálculo?

10) Você já utilizou algum software matemático em suas aulas?

( ) Sim ( ) Não

Em caso afirmativo, em qual disciplina? Qual software?

Sim ( ) Não ( )

Se julgar pertinente, utilize este espaço para comentários e sugestões.

11) Você acha que a utilização de um software de geometria dinâmica facilita a 

compreensão de conceitos de função e CDI I? Dê a sua opinião?
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APÊNDICE C - Questionário diagnóstico

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS.

) Não (

Qual a idade: ( ) Sim

PESQUISA: REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO 

CDI I (CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I) NA UFRN: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO BASEADA NAS TIC (TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO), UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

MATEMÁTICA

5) Tem filhos? ( ) Não 

Sexo: M( ) F( )

6) Que ano terminou o ensino médio? 

Em escola: Estadual ( ) Federal ( ) Privada ( ) Outra ( ) Qual? 

Visando compreender as dificuldades enfrentadas na disciplina CDI I, bem 

como a utilização de uma nova proposta de ensino baseado nas TICs, mais 

especificamente utilizando o software GeoGebra, para futuros encaminhamentos, 

solicitamos a gentileza de responder a este questionário e devolvê-lo em seguida. 

Não precisa se identificar. Agradecemos atenciosamente, sua contribuição.

1) Curso/Turno:Semestre atual: 2010.1 ( ) 2010.2( )

2) Ano e semestre que ingressou no curso: 

3) Tem alguma bolsa ou é voluntário em algum projeto da UFRN? Sim (

)

Em caso afirmativo, quais desses programas você participou ou participa?

( ) PET - Programa de Educação Tutorial ( ) Iniciação científica

( ) Monitoria

( ) Monitoria voluntária

4) Você trabalha? ( ) Não

( ) Apoio Técnico ( ) Outra (qual/quais) 

( ) Sim, com educação. ( ) Sim, em outra área.
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)

N° de trancamentos na disciplina CDI

8) Se houve trancamento, qual o motivo?

( ) Incompatibilidade de horários;

( ) Dificuldade de aprendizagem;

( ) Falta de tempo para estudar em decorrência do trabalho;

( ) Não gostou da metodologia do professor;

( ) Outro(s), qual(is)?

9) Se houve reprovação, qual o motivo?

( ) As aulas eram difíceis de assimilar;

( ) Não tinha com quem tirar dúvidas;

( ) Pouco tempo para estudar;

( ) Não gostava da disciplina;

( ) A metodologia do professor não era adequada;

( ) Outras razões (Quais?)

( ) Não, nunca.

( ) Sim, algumas vezes.

( ) Sim, na maior parte do tempo.

Em caso afirmativo, quais?

7) Já foi aluno da disciplina de Cálculo? Sim ( ) Não ( 

Em caso afirmativo, indique:

N° de reprovações na disciplina CDI I: 

I: 

10) Em caso afirmativo da questão 7, você teve dificuldades em entender/aprender 

os conteúdos de CDI I?

11) Cursou alguma disciplina pré-requisito para Cálculo (exemplo, Matemática 

Básica)?
Sim ( ) Não ( ). Em caso afirmativo. Em que semestre? 

12) Em caso afirmativo da questão anterior, na disciplina pré-requisito para o CDI I, 

ou para quem já foi aluno de CDI I, os professores costumam fazer relações da 

disciplina com o dia-dia ou com seu curso?
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13) O que espera da disciplina de Cálculo?

( ) superior

( ) Cálculo e Funções

( ) não gostou da

( ) Geomatrix

Se houver interesse, deixe seu e-ma» para poder manter contato.

16) Você conhece algum software de geometria dinâmica? Sim ( ) Não ( )

Em caso afirmativo, assinale qual:
( ) GeoGebra ( ) Cabri-Gèométre
( ) Régua e Compasso ( ) Outro, especifique:
17) Você acha que uma melhor visualização e movimentos nos gráficos facilitaria o 

melhor entendimento de alguns conceitos de função e GDI I?
, . e. ( ) Não( ) Sim v '
18) Você teria alguma disponibilidade fora do horário de aula para uma aplicação de 

atividades de CDI I utilizando o software GeoGebra? Especifique.

14) Já teve alguma experiência com TIC (Tecnologias da Informação e

Comunicação) na disciplina de matemática, por exemplo, aulas em laboratórios, 

utilização de material concreto, retroprojetores, data-show, uso de softwares, entre 
outros recursos? ( ) Sim ( ) Não

15) Em caso afirmativo, em que nível?

( ) fundamental ( ) médio

Em que área de ensino da matemática?

( ) Geometria ( ) Álgebra ( ) Aritmética

O que você achou da experiência?
( ) foi proveitoso. ( ) não achou diferença.

experiência.

( ) Outra, especifique:
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APÊNDICE D - Questionário inicial

QUESTIONÁRIO PARA OS ALUNOS - GEOGEBRA

) Não (

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E

MATEMÁTICA

4) Você trabalha? ( ) Não.

5) Tem filhos? ( ) Não. (
6) Que ano terminou o ensino 

Em escola: Estadual ( ,
7) Já foi aluno da disciplina

Visando compreender as dificuldades enfrentadas na disciplina GDI I, bem 

como a utilização de uma nova proposta de ensino baseado nas TICs, mais 

especificamente utilizando o software GeoGebra, para futuros encaminhamentos, 

solicitamos a gentileza de responder a este questionário e devolvê-lo em seguida. 

Não precisa se identificar. Agradecemos atenciosamente, sua contribuição.

PESQUISA: REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO 
CDI I (CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I) NA UFRN: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO BASEADA NAS TICS (TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO), UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA.

1) Curso/Turno:Semestre atual: 2010.1 ( )2010.2( )

2) Ano e semestre que ingressou no curso.----------------------------
3) Tem alguma bolsa ou é voluntário em algum projeto da UFRN? Sim (

)
Em caso afirmativo. Quais desses programas você participou ou participa?

- PET — Programa de Educação Tutorial ( ) Iniciação científica

( ) Monitoria ( ) Monitoria voluntária ( ) Apoio Técnico

( ) Outra (qual/quais)------------- ------ --------------

( ) Sim, com educação. ( ) Sim, em outra área.

( ) Sim . Qual a idade: Sexo: M( ) F( )

' > médio? 
) Federal ( ) Privada ( ) Outra ( ) Qual?

de Cálculo? Sim ( ) Não ( )
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N° de trancamentos na disciplina CDI

 
 

disciplina pré-requisito para Cálculo (exemplo, Matemática

10) Em caso afirmativo da questão 7, você teve dificuldades em entender/aprender 

os conteúdos do CDI I?

( ) Não, nunca.

( ) Sim, algumas vezes.
( ) Sim, na maior parte do tempo.

Em caso afirmativo, quais?

) Em caso afirmativo, em que semestre?

afirmativo na questão anterior, na disciplina pré-requisito para o CDI I, 

lá foj a|Uno de CDI I, os professores costumam fazer relações da 

dia-dia ou com seu curso?

Em caso afirmativo, indique:

N de reprovações na disciplina CDI I: 
I:

8) Se houve trancamento, qual o motivo?

( ) Incompatibilidade de horários;

( ) Dificuldade de aprendizagem;

( ) Falta de tempo para estudar em decorrência do trabalho;

( ) Não gostou da metodologia do professor;
( ) Outro(s), qual(is)? _____________________________

9) Se houve reprovação, qual o motivo?

( ) As aulas eram difíceis de assimilar;

( ) Não tinha com quem tirar dúvidas;

( ) Pouco tempo para estudar;

( ) Não gostava da disciplina;

( ) A metodologia do professor não era adequada;

( ) Outras razões (Quais?)

11) Cursou alguma 

Básica)?
Sim ( ) Não (

12) Em caso 

ou para quem já 

disciplina com o
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( ) superior

( ) Cálculo e Funções

( ) não gostou da

) Não ( )

( ) Geomatrix

13) Em caso afirmativo na questão 7, os professores costumam usar outros recursos 

como datashow e softwares nas aulas de Cálculo?

Sim ( ) Não ( ). Em caso afirmativo, quais?

14) Já teve alguma experiência com TIC (Tecnologias da Informação e 

Comunicação) na disciplina de matemática, por exemplo, aulas em laboratórios, 

utilização de material concreto, retroprojetores, datashow, uso de softwares, entre

( ) Sim ( ) Não

a aprender melhor Cálculo.

16) Você conhece algum software de geometria dinâmica? Sim (

Em caso afirmativo, assinale qual:
( ) GeoGebra ( ) Cabri-Gèométre

( ) Régua e Compasso ( ) Outro, especifique:
17) Você acha que uma melhor visualização e movimentos nos gráficos facilitaria o 

melhor entendimento de alguns conceitos de função e CDI I?

( ) Sim < >Nâ0
18) Por que decidiu participar da proposta desta pesquisa?

( ) Pela pontuação extra.

( ) Achou interessante.

( ) Acha que vai ajudar

( ) Por curiosidade.

( ) Outra, especifique._

outros recursos?

15) Em caso afirmativo, em que nível?

( ) fundamental ( ) médio

Em que área de ensino da matemática?

( ) Geometria ( ) Álgebra ( ) Aritmética 

O que você achou da experiência?

( ) foi proveitoso. ( ) não achou diferença, 

experiência.

( ) Outra, especifique:



180

APÊNDICE E - Questionário final

QUESTIONÁRIO FINAL PARA OS ALUNOS.

( ) Não

Caros participantes!
O seguinte questionário tem como objetivo levantar informações referentes à sua 

participação nas aulas extras da disciplina CDI I, participação esta optativa, em que 

utilizamos o software GeoGebra. Os dados coletados através desse instrumento 

serão utilizados, unicamente, para fins de pesquisa, sendo garantido o sigilo da 

identidade dos participantes. Agradecemos, desde já, sua colaboração.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS NATURAIS E

MATEMÁTICA

PESQUISA: REFLEXÕES SOBRE AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO 
GDI I (CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I) NA UFRN: UMA PROPOSTA DE 

ENSINO BASEADA NAS TIC (TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO), UTILIZANDO O SOFTWARE GEOGEBRA.

1 — Você utilizou as funções:

1.1 “Ajuda” (F1)?

( ) Sim
1.2 “Desfazer” (CTRL + Z)?
( ) Sim ( )Nã0
1 3 “Propriedades dos objetos” selecionando o objeto com o botão direito do mouse?

( ) Não( ) Sim ’
2 - Você encontrou alguma dificuldade na manipulação ou no uso da caixa de 

ferramentas, dentre as ferramentas utilizadas?
( ) Não

( ) Sim
Se sua resposta foi sim. descreva brevemente:
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03 Cite

a atenção ou foi mais marcante?

05 - Os

( ) Curtas ( ) Dentro do tempo

horário destinado a essas atividades extras, o que você

CDI I?
( ) Não

07 - Em algum momento, considerou o uso de alguma ferramenta repetitivo ou 

cansativo?

Interessante ( )
Nada interessante ( )

as ferramentas do 
familiarizado.

( ) Sim ( ) Não
Se sua resposta foi sim, descreva brevemente:

( ) Sim
Descreva brevemente:

10 - Descreva, em poucas palavras, sua experiência com o GeoGebra.

08 - Com relação ao

achou?
( ) Pouco conveniente. ( ) Conveniente. ( ) Nada conveniente.

09 - Essas atividades melhoraram sua compreensão em relação aos conceitos de

GeoGebra com as quais você já se considera

04 Em relação às atividades, qual lhe chamou 
Por quê? Comente:

movimentos proporcionados pela ferramenta “parâmetro” ou “mover” é um 
recurso que você acha: 

Muito interessante ( ) 

Pouco interessante ( )

06 - Você considera as atividades:
( )Longas

Comente:
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durante

Nome do Observador:

Nome do(a) aluno(a) observado 01: 

Roteiro de observação para o primeiro encontro.

Dia / /

Descrever, detalhadamente, as ações do aluno de maneira sequencial 

o desenvolvimento de cada atividade que está sendo realizada, 

simultaneamente, com o professor formador. Focando, principalmente, se o aluno 

teve alguma dificuldade em encontrar ou manusear alguma ferramenta.

Fazer o mesmo com as atividades propostas. Nesse momento perceber se o 

aluno está utilizando os mesmos procedimentos utilizados pelo professor formador 

ou se conseguiram perceber outro procedimento. Bem como descrever as principais 

dificuldades ou facilidades. ________________________________

APÊNDICE F - Roteiros de observação
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>

>

>

Fique atento para que o mesmo preencha a ficha da atividade; 

Recolham dos alunos, as fichas de atividades;

Analise se os alunos fazem uso das funções: desfazer; estilo dos 

objetos, com o botão direito propriedades (cor, espessura), exibir 

esconder objetos, entre outras.

Nome do Observador: 

Nome do(a) aluno(a) observado 01: 

Roteiro de observação para o segundo encontro.

Dia / /

Descrever, detalhadamente, as ações do aluno de maneira sequencial 

durante o desenvolvimento de cada atividade, mas destaque as ações e os 

comentários que os alunos fazem, quando utilizam as ferramentas: simetria e 

seletor; criação de uma nova ferramenta e o comando “Se” na entrada de 

comandos.
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Nome do Observador:

Nome do(a) aluno(a) observado 01: 

Roteiro de observação para o terceiro encontro.

Dia / /

Descrever, detalhadamente, as ações do aluno de maneira sequencial 

durante o desenvolvimento de cada atividade, mas destaque as ações e os 

comentários que os alunos fazem, quando utilizam as ferramentas: habilitar rastro, 

tangente e inclinação.

> Fique atento para que o mesmo preencha a ficha da atividade;

> Recolham dos alunos, as fichas de atividades;

> Analise se os alunos fazem uso das funções: desfazer; estilo dos

objetos, com o botão direito propriedades (cor, espessura), exibir 

esconder objetos, entre outras.___________________________________
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Nome do Observador:

Nome do(a) aluno(a) observado 01: 

Roteiro de observação para o quarto encontro.

Dia / /

Descrever, detalhadamente, as ações do aluno de maneira sequencial 

durante o desenvolvimento de cada atividade, mas destaque as ações e os 

comentários que os alunos fazem para encontrar a interseção entre a função e o 

eixo x.

> Fique atento para que o mesmo preencha a ficha da atividade;

> Recolham dos alunos, as fichas de atividades;

> Analise se os alunos fazem uso das funções: desfazer; estilo dos 

objetos, com o botão direito propriedades (cor, espessura), exibir 

esconder objetos, entre outras.
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encontra familiarizado com as já utilizadas.

 

Nome do Observador:

Nome do(a) aluno(a) observado 01: 

Roteiro de observação para o quinto encontro.

Dia / I

Descrever, detalhadamente, as ações do aluno de maneira sequencial 

durante o desenvolvimento de cada atividade, mas destaque as ações e os 

comentários que os alunos fazem para encontrar a interseção entre as funções.

> Fique atento para as ações e expressões na mudança de 

comportamento [alegria, descontentamento, entre outros];

> Verifique quantas vezes o aluno refaz a tarefa até conseguir a 

construção final, e se solicita a intervenção do professor com 

frequência;

> Comentários sobre as diferentes ferramentas e se o mesmo se
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