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Resumo. O tratamento algébrico dado ao longo dos anos nos cursos de 

Cálculo Diferencial e Integral (CDI) em muitas situações não priorizou 

tratamentos gráficos/ numéricos ou explorações investigativas em função das 

dificuldades que estes métodos gerariam em sala de aula devido a ausência de 

equipamentos e programas adequados a este tipo de abordagem. Contudo, 

atualmente o computador com programas de interfaces "amigáveis" e 

possuidor de inúmeros recursos gráficos, numéricos e algébricos, assume o 

papel de construtor do conhecimento, proporcionando a possibilidade de 

representações múltiplas de um mesmo problema. Assim, objetivamos com 

esta oficina trabalhar em uma perspectiva de exploração matemática com o 

Software GeoGebra conceitos de CDI. 

 

1. Introdução 

De acordo com Miskulin, Escher e Silva (2007), a implementação de atividades que 
levem em conta a utilização de recursos tecnológicos, resgata a exploração de conceitos 
matemáticos por meio de uma abordagem metodológica diferenciada que auxilia no 
processo de exploração, visualização e representação do conceito matemático.  

O Cálculo caracteriza-se como umas das grandes realizações da humanidade 
cujas idéias foram desenvolvidas há aproximadamente 350 anos. Ao longo desses três 
séculos, o estudo de Cálculo foi enriquecido por novas metodologias, apresentação de 
abordagens teóricas e pelas estruturas da opinião de gerações sucessivas, começando 
com as concepções originais de Leibniz e de Newton sobre infinitesimais e limites. 
Atualmente temos uma variação de métodos formais modernos, a partir de abordagens 
intuitivas que caminham para abordagens numéricas, simbólicas e gráficas, culminando 
nas teorias que vão desde a análise formal do epsilon-delta, que “expulsam” 
infinitesimais, à análise não padronizada. O resultado é uma larga escala de pontos de 
vista a respeito de como o Cálculo deve ser concebido e ensinado (TALL, SMITH e 
PIEZ, 2008; RICHIT, 2010).  



  

 Igualmente, esses autores asseguram que a utilização de um software permite ao 
estudante que, por meio de comandos, este explore ativamente determinado conceito ao 
invés de escrever cálculos meramente processuais e sem sentido para o estudante. Além 
disso, possibilita uma abordagem completamente diferente para a aprendizagem, 
marcando a transição entre a ação física (interação do estudante com a tecnologia) e a 
representação matemática.  

Ao sugerirmos que o processo de ensino e aprendizagem de Cálculo necessita 
ser modificado, não estamos sugerindo que os cursos de Cálculo devam simplesmente 
ser modernizados no sentido de utilizar calculadoras gráficas, computadores, softwares 
ou quaisquer recursos das tecnologias informáticas de representação gráfica. 
Entendemos que em um curso moderno de Cálculo, os CAS (Computer Algebra 
System) ou demais recursos tecnológicos não transformarão estudantes com grandes 
dificuldades em matemática em grandes matemáticos, mas estes podem proporcionar 
melhores entendimentos acerca dos conceitos estudados. 
 Ademais, ao utilizarmos a Informática no âmbito educacional, o foco dos 
processos de ensino e aprendizagem não está somente nos procedimentos utilizados para 
solucionar determinado problema, mas, também, na aprendizagem visto que a utilização 
dos recursos das tecnologias digitais pode conduzir os estudantes a modos diferentes de 
pensar e produzir conhecimentos. Esses conhecimentos podem ser favoráveis à 
compreensão destes e envolvem aspectos como a visualização, a simulação, o 
aprofundamento do pensamento matemático, conjecturas e validações por parte dos 
alunos, entre outros. 
 Scucuglia (2006) aponta que o processo de experimentação e investigação é mais 
evidente em contextos que se fazem presentes recursos informáticos e que, além disso, a 
utilização de tais recursos pode redefinir a abordagem tradicional dada aos conceitos de 
Cálculo. A este respeito, o autor supracitado evidencia que 

Pautando-se nessa abordagem de caráter experimental, condicionada por 
potencialidades das tecnologias informáticas, estudantes podem investigar 
temas matemáticos com base em argumentações que privilegiam as 
inferências abdutivas, isto é, um enfoque que potencializa a abordagem dos 
conceitos a partir desses diversos tipos de inferências e que é ressonante com 
disciplinas de caráter empírico, sendo assim indicada a estudantes de cursos 
de física, ciências biológicas, química, ecologia, etc (p.109). 

 
Nesse sentido, entendemos que a utilização de recursos tecnológicos (como o 

software GeoGebra, entre outros) na abordagem de conceitos de Cálculo permite que a 
natureza geométrica e dinâmica do Cálculo seja resgatada, e que seja menos enfatizada a 
abordagem algébrica. Podemos observar, que ao longo dos anos, não houveram 
mudanças substanciais na forma como grande parte dos conceitos de Cálculo são 
abordados. A abordagem de tais conceitos, ainda pauta-se em tecnicalidades, 
formalismo e rigor, aspectos estes que distanciam e muito da forma como estes 
conceitos foram constituídos e formalizados. As ideias iniciais do Cálculo são de origem 
geométrica, mas o que vemos hoje é a ênfase no aspecto algébrico.  É nesse sentido que 
entendemos a necessidade do resgate geométrico do Cálculo, por meio de recursos 
tecnológicos.  



  

2. Particularidades Metodológicas da Oficina 
A proposta de oficina aqui apresentada será desenvolvida no âmbito do laboratório de 
informática (devidamente equipado com 20 computadores, data show e software 
GeoGebra instalado) e no máximo 20 participantes serão aceitos, podendo ser estes 
alunos da Licenciatura/Bacharelado em Matemática, professores da Educação Básica ou 
Ensino Superior. 

A oficina iniciará com a apresentação do software e suas respectivas 
funcionalidades. Na sequencia da oficina, desenvolveremos junto aos participantes uma 
atividade para familiarização dos mesmos com o Software GeoGebra e prosseguiremos 
com atividades envolvendo diferentes conceitos inerentes ao Cálculo Diferencial e 
Integral como Funções, Limites, Derivadas e Integrais. Assim, durante o 
desenvolvimento da oficina trabalharemos numa perspectiva de exploração de tais 
conceitos lançando mão do software livre GeoGebra. Ressaltamos ainda, que a presente 
oficina se insere nos Tópicos de Interesse relacionados as Tecnologias emergentes 
aplicadas a educação e também a Formação de Professores para  a era digital. 

As atividades a serem desenvolvidas no decorrer da presente oficina foram 
elaboradas pela primeira autora em sua dissertação de Mestrado intitulada “Aspectos 

Conceituais e Instrumentais do Conhecimento da Prática do Professor de Cálculo 

Diferencial e Integral no Contexto das Tecnologias Digitais”, concluída junto ao 
Programa de Pós-graduação em Educação Matemática da UNESP – Campus de Rio 
Claro, no ano de 2010. 
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