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Resumo: A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) como 

ferramenta para potencializar o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula tornou-se 

importante para a educação superior. Neste sentido, este artigo analisou as pesquisas que 

utilizaram as TIC’s efetivamente em sala de aula, como recurso didático-pedagógico na 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I. A busca por tais pesquisas ocorreu nos anais de 

três eventos realizados no Brasil – Congresso Internacional de Ensino de Matemática (CIEM), 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) e Encontro Mineiro de Educação 

Matemática (EMEM). A metodologia teve cunho qualitativo, objetivo exploratório e o estado 

da arte como procedimento técnico. O corpus analítico-investigativo contemplou quatro 

produções das doze produções selecionadas, pautados sob o eixo temático “Tecnologia” e a 

intersecção Cálculo Diferencial e Integral I (CDI I)/TIC’s. A técnica de análise dos dados 

utilizada foi à análise de conteúdo. Revelou-se aqui quais são os tópicos/conteúdos da 

disciplina que recorreram à utilização das TIC’s, a metodologia utilizada nas atividades, quais 

foram as TIC’s utilizadas nos artigos investigados e como se deu a avaliação referente ao 

processo de aprendizagem dos alunos. Nas quatro pesquisas observou-se a retirada dos alunos 

de dentro da sala – tradicional - para a aplicação das atividades no laboratório de informática, 

onde as atividades foram realizadas com o auxílio de computadores fazendo uso de softwares 

matemáticos de acesso gratuito. Como principais achados da pesquisa, observou-se, neste 

contexto, a falta de produções científicas que abordem as TIC’s em conteúdos de CDI I como 

ferramenta didático-pedagógica, bem como uma deficiência na apresentação dos resultados 

efetivos da aprendizagem dos alunos. Todavia, contribuições como a complementação da 

prática pedagógica e a mudança na forma de expor o conteúdo/tópico auxiliado pela 

tecnologia e ainda a mudança na postura do professor foi evidenciadas pela pesquisa.  
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Ensino e Aprendizagem. 

 

 

Introdução 

 

Na contemporaneidade, é perceptível a presença e inserção das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s) na sociedade do conhecimento globalizada. Tal realidade 

faz com que se (re)configure as formas de comunicação, ensino, aprendizagem, bem como a 

formação social e política de cidadãos presentes neste contexto híbrido, de modo que 
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repercute no campo educacional, incluindo a educação superior (BACKES; MANTOVANI; 

BARCHINSKI, 2017). 

No cenário da educação brasileira é notória, no âmbito de dispositivos legais e marcos 

regulatórios nacionais, desde o ensino básico à educação superior, o discurso apontado para a 

necessidade de utilização das TIC’s nas instituições educativas e universitárias, no que tange 

aos processos de ensino e aprendizagem (BRASIL, 1996; 1997; 2014).  A preocupação para a 

inserção e tecnologização de professores e estudantes é iminente, visto a velocidade dos 

avanços globais no mundo contemporâneo. Todavia, o campo educacional ainda não 

acompanha tais realidades, o que parecer dar indicativos para investigações sobre a temática, 

de modo a potencializar a discussão das TIC’s no ambiente escolar e universitário. 

Nesta realidade, na qual a educação nacional caminha para alinhar-se às necessidades 

sociais para a instrumentalização e formação para as novas tecnologias, Masseto (2010) relata 

que as TIC’s, oferecem recursos como dados, imagens e sons, que se configuram em 

ferramentas altamente atraentes para os estudantes. Para o autor, neste universo, no qual as 

TIC’s permitem o trabalho conjugando imagens, falas, músicas e escrita, o aprendizado e a 

construção do conhecimento se potencializam ou podem ocorrer, desde que haja a 

intencionalidade docente para com este processo. 

Nesta perspectiva as TIC’s complementam à Educação, mas não a substitui. É 

importante destacar que há possibilidades, por meio destas, de se trabalhar com um conjunto 

de informações e dados, nos quais o papel do professor, neste contexto, é “ajudar o aluno a 

interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los” (MORAN, 2010, p. 30).  No 

âmbito da educação superior, a “pressão” exercida para com os docentes universitários, faz 

com que, muitas vezes, as TIC’s sejam incluídas nos programas das disciplinas, mas sem uma 

devida formação do professor para que possa atuar de maneira alinhada aos objetivos 

institucionais, sociais e voltada para uma aprendizagem discente mais significativa 

(ZABALZA, 2004). 

No caso da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I (CDI I), a utilização de 

tecnologias digitais, no âmbito do ensino e aprendizagem, é desenvolvida de modo escasso, 

ou seja, poucos professores inserem em suas práticas pedagógicas, atividades que contemplem 

as TIC’s (SANTOS, 2014; CAVASOTTO, 2010). A disciplina é, historicamente, marcada 

pelo tradicionalismo e enciclopedismo no seu processo formativo, o que implica, de certo 

modo, uma dificuldade docente para inserir tais recursos tecnológicos na sala de aula 

(SANTOS, 2014; BARBOSA, 2004). 

Diante do exposto, emergiu a seguinte inquietação, originando a nossa problemática 

de investigação, a saber: “Como as pesquisas que utilizaram as TIC’s efetivamente em sala de 



 

 

aula, como recurso didático-pedagógico na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I 

foram abordadas nos anais do Congresso Internacional de Ensino de Matemática (CIEM), do 

Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM) e do Encontro Mineiro de Educação 

Matemática (EMEM), no período de 2008 a 2018?”. 

A escolha por tais eventos justifica-se por dois motivos. O primeiro consistiu em 

virtude dos três eventos acontecerem periodicamente no Brasil. O segundo motivo é que 

possuem amplitudes de recepção de trabalhos de diferentes perspectivas, ou seja, o CIEM é 

internacional, o ENEM é um evento nacional e, por fim, o EMEM é regional. 

Para tanto, na sequência apresentamos uma reflexão sobre a utilização das TIC’s no 

campo da Educação, centrada no CDI I. Também apresentamos o percurso metodológico da 

pesquisa, bem como os principais achados da investigação. Por fim, constam as considerações 

finais e as referências utilizadas para embasar este estudo. 

 

Educação Matemática: foco na utilização das TIC’s no âmbito do CDI I 

 

Na hodiernidade, uma prática pedagógica, fundada no conservadorismo, na repetição 

de forma acrítica, na atualidade, não mais se comporta. Neste interim, Behrens (2010, p. 72) 

afirmam que neste atual contexto – o da sociedade do conhecimento globalizada – a 

tecnologia “precisa ser contemplada na prática pedagógica do professor, de modo a 

instrumentalizá-lo a agir e interagir no mundo com critério, com ética e com visão 

transformadora”. Para o autor, a tecnologia oferece recursos como: softwares, programas, 

jogos, aplicativos, editores de textos, a internet, CD rooms e os cyber espaços, que são 

importantes recursos para utilização no campo educativo, de modo a contribuir para os 

processos de ensino e aprendizagem, na era digital e no espectro do hibridismo.  

Seguindo nesta reflexão, Masseto (2010, p. 143) sugere que “não se trata de 

simplesmente substituir o quadro-negro e o giz por algumas transparências, por vezes 

tecnicamente mal elaboradas ou até maravilhosamente construídas num power point, ou 

começar a usar um Datashow”. De acordo com o autor, a proposta consiste que o professor 

utilize estes recursos oferecidos pelas TIC’s, de maneira a construir o conhecimento e auxiliar 

na oportunidade de autonomia do estudante no que se refere ao seu aprendizado, de modo 

significativo. 

Nesta perspectiva, na área da Matemática, a visualização e as variadas representações, 

permitidas pelas TIC’s, são apontadas como fatores que contribuem aos processos de ensino e 

aprendizagem. Em Paulin (2015), Frota e Couy (2007), Reis (2013), Figueiredo (2010) e 

Stewart (2013) há constatação e indícios que a visualização, é um elemento que favorece elos 



 

 

entre aprender de modo significativo conceitos matemáticos e definições do campo 

matemático. Para Zulatto (2007, p. 76), “a visualização é parte dos processos de ensino e 

aprendizagem, de produção matemática dos alunos”. Neste ponto, os autores comentam sobre 

a utilização dos softwares dinâmicos de Matemática ou dos Objetos de Aprendizagens (OA) 

que favorecem os aspectos visuais.  

Domingues, Heitmann e Sobrinho (2013) apontam caminhos futuros para pesquisas 

em Educação Matemática envolvendo TIC’s: trata-se da utilização de celulares, smartphones, 

notebooks, redes sociais (como facebook e instagram) e da própria internet, de modo, a 

agregar ainda mais a presença delas no âmbito da Educação Matemática.  

Constata-se a presença das TIC’s, no campo da Educação Matemática, como 

ferramentas em alto potencial destinado aos processos de ensino e aprendizagem. Já se torna 

inegável e a sugestão de utilização destes recursos para a sala de aula, para o educador 

matemático, para o estudante e claro, para a produção de conhecimentos matemáticos, visto 

que já se consolidou como um dos campos de preocupação das investigações na área 

(CAVASOTTO, 2010; SANTOS, 2014). 

Muitas são as pesquisas que voltam os olhares para o ensino e aprendizagem de 

Cálculo Diferencial e Integral I (CDI I) destacando as potencialidades das TIC’s (BARBOSA, 

1994; GONÇALVES, 2012). Nesta perspectiva a tecnologia é utilizada nas mais variadas 

formas – entre elas por meio de softwares dinâmicos, objetos de aprendizagem (OA), 

simulações, jogos digitais e aplicativos, sendo assim compreendido que as 

 

“potencialidades das novas tecnologias, em particular a da Realidade Virtual, já 
permitem prevê que os ambientes de ensino e de aprendizagem num futuro não 

muito distante serão bastante diferentes daqueles que conhecemos hoje” (JUNIOR; 

VILLA-OCHOA, 2013, p. 169).  
 

Junior e Villa-Ochoa (2013) fazem menção a pesquisas que utilizaram TIC’s, para 

construir conhecimentos na disciplina de CDI. Nestas, as TIC’s foram utilizadas para abordar 

conteúdos como: Derivada, Regra da Cadeia, Conexão entre Cálculo Diferencial e Integral. 

No trabalho com tais conteúdos softwares como: Winplot, Geogebra, Modellus e até mesmo a 

calculadora TI-83 foram utilizados. 

Ainda ao mencionar as TIC’s, na disciplina de CDI I, em Reis (2013) as TIC’s, em 

especial o computador, que ofereceu suporte à metodologia de Resolução de Problemas, 

contribuindo a criação de um Objeto de Aprendizagem (OA), para trabalhar o conteúdo de 

taxas relacionadas.  

Villarreal (1999), utilizou a tecnologia para abordar e construir o conceito de derivada. 

O autor fez uso do software – Derive - que permitia o traçado de gráficos de funções e de suas 



 

 

derivadas, conjecturas e conhecimentos matemáticos foram produzidos.   É interessante 

pensar, que mesmo na década de 90, tais tecnologias já estavam sendo estudadas e utilizadas 

como forma de abordar o conteúdo de CDI I.  

 

Percurso metodológico 

 

Esta pesquisa, decorrente de um estudo do estado da arte, teve como metodologia a 

natureza qualitativa e objetivo exploratório. Tivemos como objetivo geral analisar como as 

pesquisas que utilizaram as TIC’s efetivamente em sala de aula, como recurso didático-

pedagógico na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I foram abordadas nos anais do 

Congresso Internacional de Ensino de Matemática (CIEM), do Encontro Nacional de 

Educação Matemática (ENEM) e do Encontro Mineiro de Educação Matemática (EMEM), 

no período de 2008 a 2018. 

O critério de inclusão para a escolha desses eventos, além dos já mencionados na 

introdução, consistiu na participação de pelo menos um dos autores da presente pesquisa, ao 

longo do período mencionado. Ademais, o critério de inclusão também foi por conveniência. 

É dizer, que os pesquisadores têm a autonomia para escolher o seu caminho metodológico, 

pautado nas suas preferências investigativas, maior acessibilidade aos dados, dentre outros 

(GIL, 2012). 

Para a constituição do corpus analítico-investigativo desta pesquisa, verificamos se os 

eventos possuíam a linha temática “Tecnologia na educação” e em seguida nas publicações a 

intersecção de com os descritores-chave “Cálculo Diferencial e Integral I” e “Tecnologias de 

Informação e Comunicação”. Deste modo, selecionamos apenas pesquisas que realizaram a 

aplicação das TIC’s efetivamente no processo de ensino-aprendizagem, excluindo-se neste 

caso, pesquisas provenientes “apenas” de estudos de graduação, mestrado e doutorado sem 

cunho avaliativo no processo de aprendizagem do conteúdo em si.  

Deste modo, encontramos onze trabalhos que estavam de acordo com os critérios 

determinados pelos pesquisadores. No entanto, ao realizar a leitura das produções na íntegra, 

apenas quatro atenderam aos critérios estabelecidos. Com isso, ao analisar, por meio da 

técnica de análise de conteúdo (BARDIN, 2012), emergiu uma grande categoria analítico-

discursiva, sendo intitulada: “Práticas pedagógicas e tecnologias em Cálculo Diferencial e 

Integral I: principais achados”. 

Para tanto, apresentamos na próxima seção, os achados da pesquisa resultantes da 

análise do conteúdo. 

 



 

 

Práticas pedagógicas e tecnologias em Cálculo Diferencial e Integral I: principais 

achados 

 

Pensar sobre as práticas pedagógicas no âmbito da docência universitária para o 

estabelecimento de aprendizagens significativas ao estudante é essencial para o trabalho do 

professor universitário (SANTOS 2018). Nesta lógica, ao pensarmos o processo de ensino e 

aprendizagem na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I no contexto da educação 

superior, apresentamos os resultados emergentes da respectiva análise de conteúdo realizada 

para esta investigação. 

Alves e Reis (2010), ao investigarem sobre a realização de práticas pedagógicas 

utilizando as tecnologias digitais na disciplina de Cálculo, planejaram e desenvolveram dez 

atividades com um grupo de dezesseis estudantes da referida disciplina no Departamento de 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Os autores realizaram a pesquisa 

no segundo semestre do ano de 2009 na referida instituição e tiveram como centralidade as 

atividades envolvendo o software Geogebra – tecnologia utilizada para geometria, 

representação de funções e gráficos, dentre outros. 

Durante a realização da pesquisa, os autores revisitaram conteúdos como funções afins 

e quadráticas, funções modulares e trigonométricas, dentre outras. O objetivo da pesquisa foi 

fortalecer por meio das práticas tecnológicas, conteúdos básicos para os estudantes da 

pesquisa, visto que eram fragilidades apontadas pelo professor da disciplina como background 

necessário para a aprendizagem de CDI I. 

Como conclusões da investigação, Alves e Reis (2010) apontaram que a utilização de 

tecnologias digitais para reforçar a aprendizagem de CDI I teve um impacto positivo no 

desempenho discente, de modo que ressaltaram a importância da implementação de práticas 

pedagógicas neste estilo para aumentar o sucesso discente. 

Corroborando com Alves e Reis (2010), Kessler (2010) ao realizar sua investigação 

sobre o uso de tecnologias digitais para o ensino de Cálculo, apresenta uma proposta de 

ensino voltada para a utilização de hipertexto pela turma, de modo a significar a 

aprendizagem discente. Teve por objetivo revisitar o conceito e aplicações de derivada de 

uma função, de modo que pudesse significar o processo de entendimento dos acadêmicos. 

Para Kessler (2010), a utilização de hipertextos consistiu como uma prática positiva 

para a aprendizagem dos acadêmicos. Os sujeitos envolvidos na pesquisa da autora eram 

oriundos dos cursos de engenharia pertencentes ao Departamento de Ciências Exatas da 

Universidade do vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)  



 

 

Como resultados da pesquisa, Kessler (2010) destaca que a experimentação 

desenvolvida com os acadêmicos possibilitou a construção de conhecimentos inerentes e 

necessários para a aprendizagem de derivada, como por exemplo, funções. Ademais, destaca 

que foi possível ampliar o campo conceitual discente por meio de atividades práticas voltadas 

para o ensino de CDI I. 

Gonçalves e Reis (2012), seguindo na mesma lógica de trabalho de Alves e Reis 

(2010), realizaram um estudo com alunos do Departamento de Matemática da UFOP para 

desenvolver – em horário extraclasse – atividades de investigação voltadas para a aplicação de 

derivadas de funções de uma variável para facilitar a aprendizagem de CDI I. Os autores 

também utilizaram o software Geogebra. Contudo, ao invés de dezesseis, foram quinze 

estudantes. 

Como resultados emergentes, Gonçalves e Reis (2012) apontam que a atividade de 

experimentação com os sujeitos partícipes da pesquisa foi produtiva, de modo que 

potencializou o raciocínio dos mesmos e também, fortaleceu a aprendizagem de aplicações de 

derivadas. Por conseguinte, destacam que a docência por meio das tecnologias digitais 

facilitou a aprendizagem e aumentou o interesse pela disciplina de CDI I. 

Por fim, Jover (2013) propôs em sua investigação uma atividade de ensino voltada 

para a utilização de tecnologias digitais para a aprendizagem de derivadas por meio do 

Geogebra e Graphmatica – software semelhante ao anterior. Para tanto, o autor realizou tal 

atividade para alunos do curso de Sistemas de Internet do Instituto Federal Sul Rio-Grandense 

(IFSul) na cidade de Charqueadas/RS. 

Para tanto, o autor desenvolveu atividades de análise e construção gráfica para funções 

polinomiais e aplicações de derivadas de primeira e segunda ordem. Como resultados, Jover 

(2013) destaca que a proposta facilitou a aprendizagem dos estudantes e contribui para o 

sucesso discente, de modo que ficou evidente durante a efetivação da pesquisa os discursos 

sobre as potencialidades das tecnologias digitais utilizadas na disciplina. 

Na sequência, apresentamos as considerações finais e referências deste artigo. 

 

Considerações finais 

 

A docência universitária na educação superior está revestida de uma complexidade no 

âmbito das práticas pedagógicas, que impulsiona as discussões teórico-científicas no campo 

da educação e da educação matemática (ZABALZA, 2004; SANTOS, 2018). No caso da 

disciplina de CDI I – foco analítico-discursivo desta investigação –, a docência está envolta de 

desafios que transcende a sala de aula, na qual exige do professor uma maior associação dos 



 

 

conteúdos programáticos com a realidade contemporânea, deixando de apenas desenvolver 

uma práxis pedagógica tradicional e enciclopédica, para uma práxis docente direcionada para 

a tecnologia (REIS, 2013; SANTOS, 2014; BARBOSA, 2004). 

Uma sugestão é que a postura do professor contemporâneo se transforme, ou seja, que 

ele possa integrar as tecnologias no ambiente escolar e universitário. O professor não é 

descartado neste processo tecnológico, pelo contrário, é convidado para mediar à relação entre 

informação e conhecimento, de modo a gerar o segundo item a partir do primeiro, por meio de 

práticas pedagógicas significativas ao corpo discente.  

Ademais, o docente também é convidado a elaborar e refletir formas de se utilizar as 

novas tecnologias para resolução de problemas do mundo contemporâneo, visando inserir 

metodologias que contemplem estas realidades para a aprendizagem da disciplina, associando 

tais conhecimentos para com o CDI I. Entretanto, uma constante preocupação apontada pelas 

investigações analisadas, é a preparação e formação dos profissionais que atuam e/ou atuarão 

na educação superior, em especial, para no que tange ao uso do computador e da internet em 

sala de aula. Trata-se de romper o padrão repetitivo – o professor ensina e o aluno aprende – 

para um cenário no qual o docente/estudante/tecnologia/instituição/comunidade trabalham 

cooperativamente na construção do conhecimento. 

À guisa de uma conclusão, percebemos a presença das TIC’s voltadas à disciplina de 

CDI I, como aporte pedagógico ou complementar a prática pedagógica do professor/educador 

na atualidade. A proposta e explorá-las a fim de trabalhar as variadas representações de um 

objeto matemático, favorecer a visualização, permitir a interação e o dinamismo, a construção 

de conjecturas, a construção por meio de imagens e sons, dentre outras potencialidades 

oferecidas pelas TIC’s nos pareceu importantes para os processos de ensino e aprendizagem, 

de modo a refletir sobre o papel do professor de CDI I na contemporaneidade. 

Por fim, esperamos que a efetividade de práticas pedagógicas voltadas para as 

tecnologias no ambiente universitário, especialmente na disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral I, sejam realidades cada vez mais evidentes no cenário brasileiro. Ademais, 

esperamos que nosso trabalho contribua para as discussões no campo da Educação e da 

Educação Matemática. 
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