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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma proposta didática, relacionado à construção de um objeto e 

atividade, que visa contribuir no processo de ensino e aprendizagem da disciplina de 

cálculo diferencial e integral utilizando o software Geogebra. Temos por objetivo 

apresentar uma proposta de utilização de um Objeto de Aprendizagem, construído com 

o software Geogebra, para o ensino do conceito de Derivada. A partir de uma revisão 

bibliográfica fundamentando-se teoricamente em Moran (2000), Rezende (2003), 

Valente (1993, 1999, 2002), trabalhamos na perspectiva da Educação Matemática 

voltada para o Ensino Superior, elaborando atividades para serem desenvolvidas por 

professores com alunos de Cálculo, referente às noções envolvidas no conceito de 

derivada. Durante a elaboração desta proposta, constatou-se que o recurso escolhido 

apresenta diversas ferramentas que possibilitam e facilitam explorar de uma forma mais 

dinâmica os aspectos geométricos e algébricos envolvidos no tema a ser abordado. 

 

Palavras-chaves: Objeto. Didática. Atividades. Software Geogebra. Derivada. 
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ABSTRACT 

 

This paper presents a didactic proposal related to the construction of an object and 

activitie aimed at contributing in the process of teaching and learning the discipline of 

differential and integral calculus using Geogebra software. We aim to present a proposal 

for the use of a Learning Object, built with Geogebra software, for the teaching of the 

concept of derivative. From a literature review on the ground of theory in Moran (2000), 

Rao (2003), Valente (1993, 1999, 2002), working from the perspective of mathematics 

education facing higher education, produce activities to be developed by teachers with 

Calculation of students, referring to the notions involved in the concept of derivative. 

During the preparation of this proposal, it was found that the chosen resort features 

numerous tools that enable and facilitate exploring a more dynamic form geometric and 

algebraic aspects involved in the issue being addressed.   

 

Keywords: Object. Didactic. Activities. Geogebra software. Derived. 
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MEMORIAL ACADÊMICO 

 

  Sou Antunes Leite Pinto de Menezes, nascido na cidade de Jacaraú
1
 - Paraíba em 

12/02/1986. Moro atualmente na cidade de Mamanguape
2
 - PB, mas tive algumas 

mudanças para outras cidades, porém é nesta que estou vivendo maior parte da minha 

vida. Sou filho do Comerciante Sr. Ivaldo e da Sra. Tereza Cristina. Venho de uma 

classe média onde meus pais sempre me deram respeito e carinho, e me colocaram em 

bons  colégios. Sempre estudei em Escolas particulares, estas localizavam-se na cidade 

de Mamanguape - PB, onde cursei todo Ensino fundamental I e II, e outra na cidade de 

João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, onde cursei todo Ensino Médio. Meus Pais 

sempre se esforçaram para me manter em Escolas particulares para que eu tivesse um 

futuro bem melhor do que o deles. Eles acreditavam que por ser muito esforçado e 

dedicado eu teria um ótimo futuro acadêmico, e é o que estou buscando nessa minha 

fase acadêmica. 

 Quando conclui o Ensino Médio, foi a realização de um sonho, este que foi 

realizado com a aprovação em uma Universidade. Meu primeiro vestibular passei para 

Ciências Contábeis em uma Universidade particular, estava muito feliz com a conquista, 

conseguindo logo após outra aprovação em outra Universidade, também particular. 

Com o decorrer do curso notei que essa não seria minha área de atuação, pois eu estava 

muito ligado a área de ciências exatas, gostava muito de novas descobertas, de 

tecnologia, de fazer cálculos, gostava por sinal de transmitir conhecimentos aos outros. 

E num momento posterior, após 1 ano e meio de curso, fiz o trancamento da matrícula 

na Universidade, onde a partir daí passei a trabalhar com meu pai e esqueci um pouco 

os estudos. 

 Cerca de 2 anos depois, por incentivo do meu pai, me matriculei no Processo 

Seletivo Seriado (PSS) para o curso de Matemática, já que era a matéria que mais 

gostava e por ter uma grande facilidade de aprendizado na mesma. Obtive aprovação no 

ano de 2009, onde estou até hoje, e será esse o caminho que vou percorrer pelo resto da 

minha vida, ser um licenciado em Matemática e poder ajudar não só na educação, mas 

também me aprofundar nos conceitos existentes e ser um bom profissional na área. 

                                                           
1

Município no Estado da Paraíba (Brasil), localizado na microrregião do Litoral Norte. Tem 

aproximadamente 101 km de distância da Capital do Estado da Paraíba. 
2
 Município brasileiro, sede da Região Metropolitana do Vale do Mamanguape, no Estado da Paraíba. 

Tem aproximadamente 55 km de distância da Capital do Estado da Paraíba. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_do_Litoral_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_Mamanguape
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
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 Na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) já matriculado e cursando 

Licenciatura em Matemática, percebi que esse seria um curso que iria até o fim. 

Cursando o 1° período estudei disciplinas que me chamavam muito atenção, comecei a 

conhecer uma Matemática mais abstrata, uma Matemática recheada de símbolos e 

teoremas. Com o passar do curso obtive aprovação em Projetos na área de educação, 

onde pude conviver com alunos do Ensino Médio de uma escola pública por 2 anos. 

Nesse projeto, os bolsistas tinham a obrigação de auxiliar os alunos, como uma forma 

de reforço escolar, para que eles conseguissem aprender Matemática fora da sala de 

aula. Além desse reforço pós aulas, nós bolsistas, fazíamos apresentações de seminários 

relatando problemas e soluções encontradas no ensino básico como também fazíamos 

atividades extracurriculares como Jogos, Oficinas, Gincanas etc., com os alunos da 

escola pública.  

No Curso de Matemática aprendi várias aplicabilidades como até encontrar outros 

métodos de resoluções de questões. O curso me propiciou momentos agradáveis onde 

pude fazer viagens, estudar um pouco mais sobre outros métodos de ensino e 

aprendizagem, conhecer novos softwares matemáticos aplicadas na educação e estudo 

de alguns assuntos matemáticos. Dentre essas viagens ganhei alguns certificados e um 

prêmio sobre uma Oficina pedagógica, onde foi aplicada numa rede pública de ensino. 

Além de participações em Oficinas, tive participações em apresentações de seminários 

sobre tecnologia e minicursos oferecidos sobre o uso de novas tecnologias no ensino de 

Matemática.  

Com o decorrer do tempo fui monitor voluntário da Universidade na disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral II, onde pude aprender um pouco mais sobre a disciplina 

tanto ajudando os alunos, como também me ajudou a perder a timidez e aprender a se 

expressar em público. Os alunos tinham um grande atendimento por minha parte, pois 

vivia interligados com eles não só na universidade, mas vivia sempre em contato via e-

mail, via plataforma Moodle e outros meios de comunicação (telefone, facebook, 

Messenger, etc.). 

 Em Março de 2012, fui chamado para ensinar em uma Escola Particular da minha 

cidade, em turmas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, havia recebido propostas 

anteriores quando tinha ingressado no curso, mas por me manter focado no curso, não 

queria outra preocupação para me desgastar mentalmente. Quando aceitei esse "desafio" 

eu não sabia o que fazer, perdi peso e costumava me tremer de nervosismo mesmo sem 

ao menos entrar em sala. Foi uma coisa instantânea, recebi uma ligação da diretora do 
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colégio pedindo para ir até la conversar com ela, não sabia que seria essa proposta que 

ela tinha a me oferecer, pois eu já havia estudado nessa mesma escola quando ainda 

criança, pensava que seria só alguma conversa qualquer ou alguma coisa sobre minha 

vida. 

 No Colégio, meu primeiro dia de aula foi de muito nervosismo, não sabia o que 

iria encontrar dentro da sala de aula, pois a educação dos alunos de hoje se encontra 

totalmente diferente do que existia antigamente. Minha primeira aula foi no 9º ano do 

Ensino Fundamental, uma maravilha de turma, me apaixonei quando terminei a aula, 

notei que isso era o que eu queria. Gostava de transmitir conhecimentos de uma forma 

que eu não havia recebido, de uma forma que os alunos pudessem entender a disciplina, 

esta de Geometria, como eu também gostaria de ter apreendido na minha época do 

Ensino básico. Meu horário semanal era de 20 horas tendo que dividir essas tarefas de 

professor juntamente com os estudos da Universidade que por sinal estaria começando a 

complicar, ou seja, as disciplinas requeriam um pouco mais de estudo e concentração, 

coisa que eu passei a não ter nessa minha época, pois tinha mais ou menos 500 alunos 

para dar conta. No entanto foi uma grande conquista para mim, lecionar no ensino 

básico, uma vez que tenho mais facilidade em lidar com pessoas mais velhas. Até hoje 

recebo mensagens e ligações de alunos pedindo o meu retorno, isso é gratificante para 

mim, ser reconhecido e ter marcado a vida dos meus alunos como um bom professor.  

Termino aqui este meu memorial acadêmico onde pude relatar um pouco sobre 

minha história acadêmica e profissional, e também uma felicidade em estar terminando 

a graduação em Licenciatura em Matemática, mas não pretendo parar por aqui, pretendo 

seguir em frente com os estudos e pesquisas buscando algo de melhor tanto para minha 

vida social como também para minha vida acadêmica, e tendo fé em Deus e, se Ele 

permitir, lutarei por isso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) é uma opção 

muito favorável para o aprendizado dos alunos. Porém, o uso delas em sala de aula 

necessita de estudos e análises.  

Estamos vivendo um tempo em que a sociedade passa por várias mudanças em 

todos os segmentos. Como no seu próprio trabalho, pessoas são exigidas cada vez mais 

saber ler e entender configurações básicas referente à tecnologia. O problema disso tudo 

não é apenas, enquanto aluno, na educação básica, o professor empregar a tecnologia 

em sala, mas também ele estar capacitado em fornecer acesso às tecnologias, como 

saber selecionar, interpretar e usá-las de forma correta. 

Favarin (2003) destaca que o papel do educador não se restringe a transmitir 

informações, mas auxiliar o aluno a desenvolver a capacidade de aprender a aprender, 

para que ele seja capaz de manter-se atualizado com as demandas de seu tempo, e esteja 

apto às exigências do mercado de trabalho. 

Diante disso, procurou-se desenvolver uma experiência para um conteúdo da 

Matemática, aprofundando seu estudo com aplicação de aulas dinâmicas, buscando o 

desenvolvimento de novas práticas pedagógicas para o ensino em relação às tecnologias 

atuais. 

A partir do uso das TIC como ferramenta de ensino e aprendizagem do aluno, 

buscamos nesta pesquisa criar através do uso das tecnologias, objetos de aprendizagem 

para serem aplicadas em sala, na educação dos alunos, com o intuito de verificar o 

potencial desta ferramenta na compreensão dos conteúdos. 

De acordo com Santos e Amaral (2012, p. 84), “o surgimento e a utilização dos 

objetos virtuais de aprendizagem estão cada vez mais presentes no cotidiano dos 

estudantes, sejam eles nos espaços formais, como escolas e cursos, como também em 

outros espaços, tais como museus e sites de entretenimento.” 

Logo, no intuito de tornar o ensino de Derivada mais atrativo, proporcionando 

condições talvez eficazes de aprendizagem, sugerimos a utilização de software aplicado 

em um conteúdo da Matemática como alternativa de ensino. 

Este trabalho contém quatro capítulos, separados como: Introdução, 

Considerações Teóricas, O Recurso Didático e Utilização o Software Geogebra no 

Estudo da Derivada de uma Função. Esse último capítulo contem algumas subdivisões, 
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onde em uma delas esta apresentada uma proposta de estudo do conceito de derivada 

baseado em um vídeo utilizado pelo meu professor José Elias dos Santos Filho, onde ele 

utiliza o software geogebra para trabalhar com seus alunos na plataforma virtual 

moodle, no período de 2013.2, o conceito de derivada. No entanto, através desse vídeo 

procuramos aprimorar o desenvolvimento dos objetos de aprendizagem criados no 

software para uma maior visualização do conceito. O vídeo para acesso está disponível 

no Youtube, cujo link é: <https://www.youtube.com/watch?v=I7nVMkDogS0>, 

acessado em Julho/2014. 

 

1.1 Justificativa 

 

 A pesquisa aqui apresentada traz uma proposta de um objeto de aprendizagem 

que pode ser utilizado, por professores e alunos, nas aulas sobre o Conceito de Derivada 

na disciplina de Cálculo Diferencial ou em qualquer outra disciplina em que necessite 

de uma compreensão mais geométrica da Derivada. 

 A escolha desse tema se deu por perceber que os alunos têm baixo rendimento 

escolar referente à disciplina de Cálculo, particularmente no estudo da Derivada, como 

também a desmotivação desses alunos em sala de aula diante de uma apresentação do 

conceito de Derivada utilizando apenas a lousa, sem a utilização de recursos 

computacionais em sala de aula. Tal escolha se deu também por perceber que grande 

parte dos alunos demonstra interesse pela tecnologia, facilitando o seu uso na sala de 

aula e causando algum impacto satisfatório na aprendizagem. 

 Como nossa experiência enquanto futuro docente é sempre melhorar o processo 

de ensino buscando uma melhor qualidade, procurou-se desenvolver uma nova 

experiência no estudo da Derivada, através da utilização do software Geogebra visando 

a uma maior interação com os alunos através de aulas dinâmicas, buscando assim, novas 

práticas educacionais para serem introduzidas em sala de aula. 

 Assim, defendemos nesta pesquisa a necessidade do professor introduzir em suas 

aulas algo mais dinâmico e atraente, que possa ajudar no desenvolvimento e 

compreensão do aluno na temática que envolve o estudo da Derivada. Desta forma, 

consideremos que o Geogebra é um meio capaz de melhorar a motivação do aluno em 

aprender, o que facilitaria o trabalho do docente numa respectiva abordagem dos 

conteúdos. 

https://www.youtube.com/watch?v=I7nVMkDogS0
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 Contudo, acreditamos também que esta pesquisa sirva como incentivo a 

pesquisadores, estudantes e futuros professores ou até mesmo os próprios professores de 

Cálculo para que pensem/reflitam sobre suas práticas docentes e a inserção da utilização 

das tecnologias como aprendizagem significativa. 

 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo Geral: 

 

Apresentar uma proposta de utilização de um Objeto de Aprendizagem, 

construído com o software Geogebra, para o ensino do conceito de Derivada visando 

contribuir na aprendizagem significativa dos alunos nas disciplinas de Cálculo 

Diferencial. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Discursar a utilização de tecnologia no ensino da derivada; 

 Criar um Objeto de Aprendizagem com o software Geogebra como uma 

proposta para auxiliar professores no processo de ensino e aprendizagem do 

conceito da Derivada;  

 Criar atividade orientada para professores da disciplina de Cálculo, relacionadas 

ao conteúdo de derivada. 

 

1.3 Questão de Investigação 

 

 Através da nossa experiência, como aluno na disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral II, no curso de em Licenciatura em Matemática, pude vivenciar certas 

dificuldades na compreensão de determinados conceitos do cálculo, principalmente 

daqueles conteúdos que exigem do aluno uma capacidade de visualização e 

compreensão geométrica de tais conceitos. Como base numa experiência vivenciada 

pelo professor José Elias, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I do curso de 

Licenciatura em Matemática a distância, onde foi utilizado um vídeo aula sobre o 
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conceito de derivada construído com os softwares Camtasia e o Geogebra, chegamos a 

seguinte questão de investigação: 

 

 Como o uso do software Geogebra e de atividades elaboradas, na perspectiva da 

aprendizagem, pode contribuir para o ensino e aprendizagem na disciplina de Cálculo, 

relacionado ao conceito geométrico da Derivada? 

 

1.4 Metodologia da Pesquisa 

 

Esta seção tem como finalidade apresentar os procedimentos metodológicos que 

serão utilizados no estudo sobre a temática. Logo, a metodologia de pesquisa aplicada é 

uma pesquisa descritiva com revisão teórico-bibliográfica, onde estudaremos diferentes 

contribuições cientificas sobre o tema abordado. Nessa pesquisa procuramos estudar um 

pouco sobre o Ensino de Cálculo, Tecnologias de Informação e Comunicação, 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Objetos de Aprendizagem Virtual e a utilização 

de computadores no ensino, o que resultou em nossa breve revisão escrita 

posteriormente. 

Com a utilização do software para construção de atividades relacionada à 

temática, com fins de avaliar a potencialidade desse programa no ensino, podemos 

considerar essa pesquisa também como metodológica. Segundo Moresi (2003, p. 09), a 

pesquisa metodológica é “o estudo que se refere à elaboração de instrumentos de 

captação ou de manipulação da realidade. Está, portanto, associada a caminhos, formas, 

maneiras, procedimentos para atingir determinado fim.”  

Acreditamos que a nossa proposta incentiva as discussões sobre o uso da 

tecnologia e dos meios de comunicações atuais ao ensino da Matemática ao refletirmos 

sobre as mudanças e sugestões que ocorrerão ao utilizarmos novas práticas e métodos 

de ensino. 
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2. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

2.1 O Ensino de Cálculo 

 

 Nos últimos anos tem-se verificado, não só em cursos de Licenciatura em 

Matemática como também em outros cursos superiores, inúmeras reprovações e índices 

de desistência nas disciplinas de Cálculo, devido às dificuldades encontradas por muitos 

alunos em relação a alguns conteúdos inseridos nessas disciplinas. Para explicação 

desses acontecimentos, procuramos fazer um breve estudo bibliográfico acerca do tema 

para desvendar possíveis causas deste problema. 

 O que se vê hoje em dia, nos cursos de cálculo, retrata o que Melo (2002) diz 

com relação à disciplina de cálculo diferencial e integral que, na maioria das vezes, o 

conceito estudado tem sido “ensinados e aprendidos” por meio de aulas decorativas, 

aplicação de técnicas e regras. 

 Rocha (2010) aponta algumas possibilidades para superação desses problemas: 

 

“Os pesquisadores acenam com algumas possibilidades de 

contribuição para um ensino de Cálculo que alcance os objetivos 

esperados. Podemos destacar, baseados em nossa revisão 

bibliográfica, a modelagem matemática, o uso da história e a 

informática como algumas dessa perspectivas de abordagem do 

Cálculo.” (ROCHA, 2010, p.31) 

 

 Fazendo uma breve comparação aos estudos abordados no ensino de Cálculo, 

podemos destacar o trabalho de Rezende (2003) que tem como título “O ensino de 

Cálculo: dificuldades de natureza epistemológica”. Nessa pesquisa o autor mostra os 

altos índices de reprovação na disciplina de Cálculo na Universidade Federal 

Fluminense (UFF). 

 

O índice de não-aprovação em cursos de Cálculo Diferencial e 

Integral oferecidos, por exemplo, aos alunos da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP), no período de 1990 a 1995, varia 

de 20% a 75%, enquanto que no universo dos alunos do Instituto de 

Matemática e Estatística o menor índice não é inferior a 45%, isto é, 

não se aprova mais do que 55% em uma turma de Cálculo. 

(REZENDE, 2003, p. 1) 
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 Rezende (2003, p. 2) destaca que na UFF: “a variação do índice de não-

aprovação se encontra na faixa de 45% a 95%, sendo que, para o Curso de Matemática, 

este não é inferior a 65%”. Estes dados coletados fazem parte de sua pesquisa de 

doutorado, no período de 1996 a 2000. Segundo o próprio autor essas taxas de não-

aprovação são muito mais catastróficas se forem ser comparados com as taxas da USP. 

 Na tentativa de melhorar esses índices de reprovação, como também a 

defasagem de conteúdos matemáticos em estudantes vindos do Ensino Médio, como a 

“grade” curricular existente nessa disciplina, muitas Instituições de Ensino Superior 

(IES) tem distribuído esses conteúdos em outras disciplinas, com outras nomenclaturas, 

como podemos destacar as disciplinas de cálculo I, II, III. Dessa forma elimina-se o 

acúmulo de conteúdos por semestre. (REZENDE, 2003) 

 Ainda segundo os autores Barufi (1999) e Rezende (2003), o que tem se visto é 

que, nessas IES tem-se eliminado a própria disciplina de Cálculo em alguns cursos de 

graduação. O que se justificam pelos dados obtidos com a grande taxa de não-aprovação 

na disciplina, como foi destacado logo acima. 

 O que vemos a seguir é destacado ainda na pesquisa de Rezende (2003), onde na 

UFF, ocorre a eliminação da disciplina de Cálculo 5, e também é inserida a disciplina de 

Matemática básica no curso de Arquitetura, querendo assim, dar um suporte teórico aos 

estudantes nas disciplinas de Cálculo, como destacamos abaixo: 

 

“A partir de 1998 a disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 5 não 

faz mais parte da grade curricular do curso de Arquitetura; e, por 

último, a disciplina de Matemática Básica, introduzida na grade 

curricular do curso de Matemática / Niterói da UFF a partir do 

segundo semestre de 1997, tem por objetivo auxiliar e dar um 

embasamento à disciplina de Cálculo 1. O relato desses dois fatos 

serve para dar a dimensão exata da gravidade do problema do ensino 

de Cálculo.” (REZENDE, 2003, p. 2-3) 

  

 Ainda para o autor, essas ações realizadas pela instituição, na eliminação ou 

redução dos conteúdos, mostram que o ensino de Cálculo tem passado por enormes 

dificuldades, causando um aumento linear nos problemas que as circulam. 

 O que notamos é uma grande dificuldade no ensino de Cálculo que atinge 

diversas Universidades Brasileiras. O “fracasso no ensino de Cálculo” contribuiu 

bastante para o aumenta da evasão, como seus baixos rendimentos na disciplina e as 

metodologias aplicadas no ensino, chamadas de metodologias mecânicas. (MIRANDA, 

2010) 
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 Em relação a esse “fracasso” e as dificuldades dos estudantes, relacionado à 

aprendizagem dessa disciplina de Cálculo, o autor defende que: 

 

“As dificuldades de aprendizagem no ensino de Cálculo têm sido 

estudadas através de projeções de natureza psicológica do problema 

de aprendizagem de um ou mais conceitos específicos do Cálculo. A 

fonte de nossas ações de mapear é bem outra: a epistemologia. Nessa 

perspectiva, o aluno não aprende não é porque não possui “estruturas 

cognitivas” apropriadas ao desenvolvimento de determinados 

conceitos, mas, isto sim, porque ainda não construiu os nós e os feixes 

de relações de conhecimentos necessários para se estabelecer novas 

conexões e a incorporação de novos nós à rede já construída.” 

(REZENDE, 2003, p.56) 

 

 Para o autor, as fontes do fracasso estão além de métodos ou das técnicas. Para 

ele, a ausência de conhecimentos prévios e problemas construtores do Cálculo, revelam 

o maior obstáculo de natureza epistemológica para a disciplina. 

 O que se nota, de acordo com Rezende (2003), é que, os professores continuam 

sendo meros reprodutores do ensino tradicional, quando verificamos que eles continuam 

utilizando-se dessas metodologias, meras repetitivas, utilizando-as ao longo da sua 

carreira docente. 

 Portanto, para que o ensino de Cálculo não seja uma mera aplicação de fórmulas 

e técnicas para servir como memorização deste estudo, optamos por usar o computador 

como fonte de ensino e aprendizagem auxiliar. Como diz Valente (1993), quando o 

computador é visto como ferramenta, então ele não é caracterizado como um 

instrumento que ensino o aprendiz, mas uma ferramenta com o qual o aluno desenvolve 

seus próprios conhecimentos, onde a partir daí o aprendizado ocorre pelo fato do aluno 

estar executando uma tarefa através do computador. 

 

2.2 O Uso de Computadores no Ensino 

  

 No que se trata ao uso de computadores no ensino, Valente (2002) diz que a 

utilização deles na educação inicia-se na década de 50, com propósito de resolução de 

problemas em cursos de pós-graduação.  

 Nesta década de 50, os computadores eram chamados de máquinas de ensinar. 

Essas máquinas tinham como propósito o armazenamento de informações de forma 

sequenciada para ser transmitida ao aluno, como destaca Valente (2002): 
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“Quando o computador transmite informação para o aluno, o 

computador assume o papel de máquina de ensinar, e a abordagem 

pedagógica é a instrução auxiliada por ele. Essa abordagem tem suas 

raízes nos métodos tradicionais de ensino, porém, em vez da folha de 

instrução ou do livro de instrução, é usado o computador. Os 

softwares que implementam essa abordagem são os tutoriais e os de 

exercício-e-prática. 

Quando o aluno usa o computador para construir o seu conhecimento, 

o computador passa a ser uma máquina para ser ensinada. [...] o aluno 

usa o computador para resolver problemas ou realizar tarefas como 

desenhar, escrever, calcular, etc. A construção do conhecimento 

advém do fato de o aluno ter que buscar novos conteúdos e estratégias 

para incrementar o nível de conhecimento que já dispõe sobre o 

assunto que está sendo tratado via computador.” (Ibid, p.2) 

  

 O autor defende que esses computadores deixam de ser máquinas de ensinar e 

passam a ser máquinas para ensinar, com intuito dos alunos construírem seu próprio 

conhecimento ao utilizarem tal mecanismo. 

 Logo depois, como mostra Miranda (2010), na década de 70, várias discussões 

foram feiras com relação à utilização do computador como um meio promissor na 

educação e no ensino do Cálculo. Esse fato ocorreu tanto no Brasil como em vários 

países do mundo. Assim, desde essa década até os dias atuais, tem-se feito no Brasil 

várias pesquisas sobre as TIC no ensino de Matemática e do Cálculo. Isto é 

conseqüência do aumento das utilizações dessas tecnologias informáticas nas escolas e 

em diversos espaços educacionais. 

Neste mesmo panorama, autores como Viana (2004) defendem a idéia de Valente 

(2002), quanto à substituição de máquinas de ensinar por máquinas para ensinar, como 

vemos abaixo: 

 

O que não se pode perder de vista é que os pacotes computacionais 

não devem ser vistos como máquinas de ensinar, mas como, por 

exemplo, possibilidade de visualizar curvas e superfícies no espaço, 

construir gráficos de funções, além de auxiliar na resolução de 

problemas, permitindo a reflexão crítica e o desenvolvimento de 

idéias. (VIANA, 2004, p.133) 

 

Os dois autores, tanto Valente (2002) como Viana (2004), enfatizam que o 

computador não deve mais ser visto como ferramenta que venha apenas reforçar o 

ensino e a aprendizagem dos modelos tradicionais atuais. 
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Ainda, segundo Borba (1996, 2003), cada vez mais se vê a tecnologia sendo 

inserida no ensino de Matemática. Os autores acreditam que as tecnologias mudarão 

intensamente a educação brasileira, principalmente no ensino da Matemática. 

Viana (2004) exalta as mudanças que as tecnologias podem causar no ensino da 

Matemática, principalmente no ensino de Cálculo, como ele destaca abaixo: 

 

Na verdade, já está ocorrendo uma verdadeira revolução no ensino de 

Cálculo, Geometria, Álgebra Linear e de Matemática em 

universidades brasileiras e existem softwares utilizados como apoio 

eficaz também no ensino de outras disciplinas, facilitando a 

compreensão e despertando maior interesse nos alunos pela 

aprendizagem. (VIANA, 2004, p.132) 

 

No que diz a autora acima em relação a acreditar em uma revolução no ensino 

superior, com a existência de diversos softwares, Miranda (2010) enfatiza que não 

podemos esquecer o papel do professor enquanto usuário e aplicador dessas mídias em 

suas aulas. 

Portanto, nesse pensamento dos autores, utilizaremos suas ideias quando se tratam 

da importância dos alunos, através do uso do computador, formular seus conhecimentos 

e não apenas, utilizar o computador como uma mera máquina de ensinar. 

 

2.3 Tecnologia e Educação Matemática 

 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) é um meio muito importante 

nos processos de ensino-aprendizagem, e cabe a nós docentes aplicarmos esses métodos 

educacionais em sala de aula. Com a integração dessas tecnologias em sala, aumentam 

os estudos que englobam esta realidade. 

Observamos que, em grande parte das universidades brasileiras muito se fala de 

inclusão digital, mas pouco se utiliza dessas ferramentas tecnológicas nas disciplinas 

das áreas de ciências exatas. Consideramos então de grande importância a 

implementação do uso de tecnologias no ensino da matemática nos cursos de graduação. 

Portando, isso requer que o educador matemático esteja preparado para compatibilizar 

os métodos de ensino e teorias de trabalho com as tecnologias, tornado-as parte 

integrante da realidade do acadêmico (MISKULIN, 2010, p.107). 
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 “A introdução das novas tecnologias nas salas de aula facilita as 

trocas interindividuais. As informações se tornam mais acessíveis, os 

professores deixam de ser o mestre “sabe tudo” e os materiais 

pedagógicos evoluem de livros-textos para programas e projetos mais 

amplos.” (RIBAS, 2008, p.6) 

 

Atualmente existem diversos tipos de softwares para serem utilizados no ensino 

da Matemática, e cabe aos educadores questionarem se essa aplicação em sala traria 

algum beneficio ao aprendizado do aluno. 

Na busca por propostas metodológicas que facilitem o desenvolvimento e o 

entendimento dos estudantes estão às novas tecnologias que podem ser uma alternativa 

metodológica muito importante na atualidade. Porém, o ensino tradicional vem 

dificultando essas transformações educacionais que vem ocorrendo atualmente.  

Valente (1993) diz que o uso do computador como máquina de ensinar consiste na 

informatização dos métodos de ensino tradicional. Estamos numa época que os 

professores serão exigidos a se adaptarem, como também a estarem adeptos a utilização 

dessas novas formas de ensino, procurando cada vez mais aprimorarem-se a essas novas 

ferramentas tecnológicas, e assim, deixar um pouco de lado a utilização de lápis, papel e 

quadro negro.  

 Os usos de recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem 

acarretam mudanças de comportamentos, tanto nos professores quanto nos alunos. No 

entanto, Moran (2007) ressalta que o professor além de conhecer a área específica, 

precisa aprender a ensinar a partir da organização de ações para facilitar a aprendizagem 

do aluno. 

 No mesmo contexto, Moran (2000) enfatiza que o aluno nesse processo assume 

papel de aprendiz ativo e participante (não mais passivo e repetidor), de sujeito de ações 

que levem a aprender e a mudar seu comportamento.   

 Portanto, cabe as organizações educacionais rever seus processos de 

organização, como também flexibilizarem seus currículos, estarem adeptos as novas 

situações, formar seus docentes no gerenciamento da aprendizagem com tecnologias 

(RIBAS, 2008). 
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2.4 Ambientes e Objetos Virtuais de Aprendizagem  

 

 Os ambientes virtuais de aprendizagem (AVA) são meios encontrados pelos 

professores atualmente para facilitar a administração dos conteúdos à distância, 

principalmente para os alunos que as procuram na internet.  

 Segundo Maia (2010), “o AVA é uma plataforma que facilita a criação de um 

ambiente educacional baseado na web. Automatiza a administração de eventos de um 

curso, e tem por objetivo possibilitar a criação de ambientes para que haja um 

aprendizado real.” 

 Esses sistemas são muitos utilizados, pois através dos AVA podem-se gerenciar 

cursos, oferecer conteúdos e atividades aos alunos, como também avaliar os resultados 

obtidos com essas aplicações. 

 O AVA permite que os usuários planejem suas etapas de educação e colaborem 

para construção do seu conhecimento. Este ambiente busca proporcionar a construção 

do conhecimento individual dos alunos através de discussão, reflexão e colaboração 

(LOBATO, 2008). 

 Os AVA facilitam muito a interação entre os alunos e professores, através da 

disponibilização de conteúdos na web e acompanhamento do desenvolvimento do 

aprendizado do aluno. No entanto, o uso do AVA está cada vez mais generalizado, não 

só para como alternativa de enfrentar as dificuldades de aprendizagem a distancia, mas 

também para servir como alternativa para acrescentar mais riqueza aos conteúdos 

(TORRENTE, 2009). 

 A utilização de tecnologias aliadas a essas formas virtuais de aprendizagem 

favorecem o melhor aprendizado, onde se utiliza de recursos que promovem um melhor 

entendimento do assunto, ocasionando uma maior aproximação do aluno e o 

computador. É nesta linha que os Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA) trazem 

uma perfeita ligação entra a organização da informação e o conhecimento. 

 Santos e Amaral (2012, p.85), definem os OVA como “recursos digitais que 

podem ser reutilizados para dar suporte ao aprendizado. Sua principal idéia é "quebrar" 

o conteúdo educacional disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados em 

vários ambientes.” 

 Temos que, segundo Santos (2007), todo material digital que forneça 

informações para uma construção do conhecimento, sejam essas informações em forma 
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de imagens ou em formas de animação, podem ser considerados objetos de 

aprendizagem. Essas possibilidades de testar diferentes caminhos, de visualizar 

conceitos de diferentes formas e pontos de vistas, de comprovar hipóteses, fazem dos 

objetos de aprendizagem poderosas ferramentas para despertar dos alunos novas idéias, 

despertar a curiosidade na investigação e para ajudar na resolução dos problemas. 
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3. RECURSO DIDÁTICO 

 

O recurso didático aplicado nessa proposta será o software GeoGebra que servirá 

para criação das atividades e como ferramenta motivadora para futuras aplicações 

metodológicas no ensino e aprendizagem da disciplina de Cálculo. 

A utilização desta prática em sala envolve algumas mudanças que o professor 

deve obter como profissional e educador. O software vem como uma nova ferramenta 

de aprendizagem para tentar trazer ao aluno uma motivação necessária para que ele 

possa buscar soluções para os problemas. 

 

3.1 Apresentando o software GeoGebra 

 

Segundo Valente (1993, p.01) “para a implantação dos recursos tecnológicos de 

forma eficaz na educação são necessários quatro ingredientes básicos: o computador, o 

software educativo, o professor capacitado para usar o computador como meio 

educacional e o aluno”. 

Neste caso, por sermos capacitados em utilizar tal mecanismo, utilizaremos em 

nosso trabalho um software de geometria dinâmica de fácil manuseio e também por ser 

um software gratuito,  baixado livremente pelo site:  

<http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/>, acessado em Junho/2014. 

O Geogebra é um software gratuito que combina conceitos de geometria dinâmica 

e álgebra. Este software é escrito em linguagem Java, o que lhe permite estar disponível 

em várias plataformas.  

O GeoGebra é um sistema de Geometria dinâmica, com a qual podemos usar 

diversas construções na Matemática, como por exemplo construções de: pontos, vetores, 

segmentos, linhas, funções e alterá-los dinamicamente depois. Como também equações 

e coordenadas podem ser digitadas diretamente na linha de comando. Este software é 

uma poderosa ferramenta que aliada ao ensino da Matemática no ambiente escolar pode 

proporcionar inúmeras possibilidades de visualização e de construção, principalmente 

no estudo de derivada, foco de nosso estudo.   

http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/
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Este software possui uma interface simples de fácil manuseio, o que facilita a 

interação entre os alunos e o programa. Na figura abaixo esta destacada a interface do 

software Geogebra: 

 

Figura 1 – Interface do software Geogebra

 

Fonte: http://www.cpscetec.com.br/adistancia/geogebra/1_aula.htm, acessado em Maio/2014 

 

Observamos na figura 1 a interface do GeoGebra que é composta por várias 

partes, como por exemplo, do lado esquerdo iremos obter todos os dados algébricos que 

será digitada no Campo de Entrada, assim também, do lado direito que será vista a 

forma obtida da função digitada. A barra de ferramentas é composta por 11 caixas, onde 

são indicadas por um quadrado e uma figura dentro delas, e neles são compostas por 

várias ferramentas que podemos selecionar de acordo com o que for pedido, basta 

selecionar na parte inferior da caixa e deslizando selecionar o comando desejado. 

Uma grande vantagem desse software é a forma dinâmica com que podemos 

trabalhar com animações dinâmicas através de determinadas ferramentas, como por 

exemplo, a ferramenta “seletor”,em que é possível a criação e variação de uma função a 

ser definida no Campo de Entrada. Com essa ferramenta podemos determinar os 

intervalos de variação e incremento desejado. 

Um exemplo de um Objeto de Aprendizagem utilizando a ferramenta “seletor” 

pode ser verificado na figura 2, onde foi criado os seletores “a” e “b”, com variação no 

http://www.cpscetec.com.br/adistancia/geogebra/1_aula.htm
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intervalo de -5 a 5 e incremento igual a 1. A função digitada no campo de entrada foi 

escrita da forma f(x) = ax^2 + b, onde “a”, “b” são as variantes. 

 

Figura 2 – Função f(x) = ax² + b, com a e b variando 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 No estudo de Cálculo muito se trabalha com aproximações, onde a partir daí 

torna-se difícil a compreenção dos alunos quando os professores, ou não estão 

preparados, ou possuem dificuldades nas construções geométricas, para mostrá-los no 

quadro as modificações ocorridas pelas funções. Com o software GeoGebra, tornamos 

essa visualização geométrica mais clara e dinâmica, dentro do possível. Como no 

exemplo simples dado acima, podemos mover os seletores e verificar o que de fato 

acontece com o gráfico da função quando variamos os parâmetros. O mesmo processo 

se dará para o ensino da derivada, onde através da construção feita no GeoGebra, 

poderemos verificar por exemplo, o deslocamento das retas secantes ao gráfico da 

função, até a obtenção da reta tangente ao gráfico. 

 

 “É possível trabalhar em sala com diferentes representações usando 

os recursos tradicionais, mas atividades como as de traçado de 

gráficos são prejudicadas, uma vez que nessas mídias (quadro/giz e 

papel/lápis) os objetos construídos são estáticos e em número 

limitado. Com a utilização de um software que faz as construções e 

permite modificá-las é possível dar o sentido dinâmico, permitindo a 

experimentação e a transição entre as representações.” (ROCHA, 

2010, p. 51) 
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A facilidade e velocidade de construção utilizando o software faz com que aluno 

utilize de mais tempo para estudar o conteúdo do que perder grande parte do tempo 

realizando construções a mão. Neste mesmo sentido, o uso dessas construções 

favorecem ao aluno pela importância da verificação e confirmação de hipóteses criadas 

para serem verificadas através dessas construções. Portanto, o uso do software segundo 

Monteiro (2011), “pode ser anterior à sistematização de um conteúdo, trabalhando a 

ideia para o melhor entendimento deste, posterior para aprimorar, refinar, explorar o seu 

conhecimento.” 
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4. UTILIZANDO O GEOGEBRA NO ESTUDO DE DERIVADA  

 

4.1 Uma reflexão sobre o conceito de derivada  

 

 Muito vemos, hoje em dia, nos cursos de Cálculo, professores habituados a 

utilizarem alguns conceitos, às vezes repetitivos, relacionados ao conteúdo de derivada. 

Podemos destacar para explicar o conceito de derivada, alguns livros que trazem a sua 

definição. 

 Utilizaremos alguns livros tais como, o de Lima (2011), Iezzi (2005), Coelho 

(2005), Ávila (1997) e Guidorizzi (2001) para compararmos tais conceitos que os 

autores trazem para explicar derivada. 

 No livro de Iezzi (2005), utilizado como bibliografia recomendada por alguns 

professores em cursos que contem a disciplina de Matemática, traz a definição de 

derivada da seguinte forma descrita na figura abaixo: 

 

 

Figura 3 - Derivada no ponto, segundo Iezzi (2005) 

 

Fonte: Iezzi (2005, p.127) 

 

A definição da derivada no ponto como destacada pelo autor acima, é apenas 

enunciada, onde logo após é praticada com alguns exemplos, como vemos abaixo:  
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Figura 4 – Exemplo do cálculo de derivada no ponto, segundo Iezzi (2005) 

 

Fonte: Iezzi (2005, p.128) 

 

 No livro de Lima (2011), este por sua vez pouco usado pelos professores para 

administrarem aulas de Cálculo, mostra a noção de derivada da seguinte forma:  

 

Figura 5- Noção de derivada, segundo Lima (2011) 

 

Fonte: Lima (2011, p. 91) 
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Nesse caso do autor, ele apenas enuncia a definição fazendo com que o professor 

através de seus estudos e aprimoramentos, tente mostrar ao aluno através dessa 

definição exposta, uma interpretação geométrica da definição da derivada apresentada 

em que o autor quis retratar. O livro não traz nenhuma atividade exemplificando, como 

também não existe nenhuma parte geométrica para visualização do conceito. 

O livro de Coelho (2005) traz como introdução de derivada três tipos de 

motivações para iniciar o assunto abordado. Nesses três exemplos “motivadores” o 

autor quer chegar a um cálculo de limite para, a partir daí, iniciar o conteúdo de 

derivada. A noção do conceito de derivada é destaca dessa forma abaixo: 

 

Figura 6 - Noção de derivada, segundo Coelho (2005) 

 

Fonte: Coelho (2005, p. 167) 

 

Como também no livro de Iezzi (2005) o autor acima destaca o conceito de 

derivada e logo após inicia uma série de exemplos para o aluno consolidar o conceito, 

como podemos verificar também na figura acima.  

Guidorizzi (2001) trata o conceito de reta tangente pelo cálculo do limite do 

coeficiente angular da reta secante. A figura abaixo mostra o esboço de um gráfico de 
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uma função 𝑓 sendo cortada pela reta 𝑠𝑥 , que é a reta secante, explicando assim que 

quando 𝑥 tende a 𝑝, o coeficiente angular da reta secante 𝑠𝑥  tende a derivada de 𝑓 no 

ponto. 

 

Figura 7 - Noção de derivada, segundo Guidorizzi (2001) 

 

Fonte: Guidorizzi (2001, p. 136) 

 

Logo, após, demonstrado o conceito acima, o autor traz diversos exemplos 

seguidos de exercícios nas páginas seguintes do seu livro. 

É importante verificar no livro de Ávila (1997), onde o autor trata na introdução 

de reta tangente com uma situação da reta tangente na circunferência que é dessa ideia 

que partiremos para criação de nossa discussão em um momento posterior do nosso 

trabalho. Mas, verificamos que o autor apenas enuncia a definição do conceito de reta 

tangente numa circunferência mostrando através de figura, relatando o problema de se 
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utilizar esse mesmo conceito para uma reta tangente numa curva qualquer. Como vemos 

na figura abaixo: 

 

Figura 8- Noção de reta tangente, segundo Ávila (1997) 

 

Fonte: Ávila (1997, p. 48) 

 

É interessante que o autor trate de discussões como essa, para que os alunos 

tentem entender o real conceito de uma reta tangente ao gráfico de uma função no 

ponto. O que propomos aqui nesse trabalho se verificou nesse livro de Ávila (1997), 

uma discussão do conceito através da comparação entre a reta tangente a uma 

circunferência num ponto com o conceito de reta tangente a uma curva qualquer 

𝑦 = 𝑓 𝑥 . 
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Enfim, o que notamos, na maioria dos casos, é a forma repetitiva e mecânica 

com que alguns autores seguem na explicação do conteúdo, por meio de definição, 

seguidos de exemplos e logo após exercícios, fazendo com que os alunos absorvam 

métodos de resolução e se sobrecarreguem com a enorme quantidade de atividades. 

 Gostaríamos de salientar que através da utilização do software Geogebra, 

poderemos expor consideravelmente a construção desse conceito da derivada de forma a 

favorecer ao alunado uma visualização geométrica do conceito discutido. 

 Agora, partindo da construção de um objeto de aprendizagem construído com o 

software GeoGebra, iremos descrever nossa proposta metodológica para o ensino do 

conceito de Derivada, e para isso, partiremos de uma das interpretações da Derivada, 

que é a obtenção da equação da reta tangente ao gráfico de uma função 𝑦 = 𝑓 𝑥  num 

ponto qualquer 𝑃 = (𝑎, 𝑓 𝑎 ). 

 

4.2  Um Objeto de Aprendizagem virtual para o ensino do conceito de Derivada  

 

 Nesta seção iremos descrever como um professor deve proceder 

metodologicamente, para a utilização de nosso objeto de aprendizagem sobre derivada 

de uma função, para que possa ser abordado em sala de aula. Partindo de uma discussão, 

a cerca da relação entre as retas secantes de uma circunferência com a reta tangente 

dessa própria circunferência para que, a partir daí, tirarmos todas nossas conclusões 

sobre o real conceito de derivada numa função.  

A construção do objeto proposto no software Geogebra é composto por duas 

janelas de visualização, onde poderemos verificar, na figura abaixo, que na janela 1 (à 

direita) que será exibida a derivada da função no ponto P, partindo da construção da 

definição na janela 2 (à esquerda) que será visualizada o conceito através de uma 

circunferência: 
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Figura 9 – Janela de visualização do objeto 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 Deve-se inicialmente, partir da janela de visualização 1, para que se possa expor 

como objetivo principal ao estudar a derivada de uma função no ponto, a determinação 

da equação da reta tangente ao gráfico de uma função 𝑦 = 𝑓 𝑥  num ponto qualquer 

𝑃 = (𝑎, 𝑓 𝑎 ). Clicando no botão de visualização “A Derivada” da janela 1 e na caixa 

1º, logo abaixo, verificará o esboço da função no software e o objetivo da aula. 

 

Figura 10- Função 𝑦 = 𝑓(𝑥) e um ponto 𝑃 no gráfico 

 

Fonte: Produção do autor 
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Como vemos na figura 10, temos uma função e um ponto qualquer no seu 

gráfico. Esse ponto contém os componentes 𝑎  e 𝑓(𝑎) , onde iremos determinar a 

equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto P. Mas, inicialmente, 

precisaremos entender o que significa uma reta tangente ao gráfico da função num 

ponto. Então como discussão, verificaremos a seguir o caso que temos uma 

circunferência e um ponto P. Como sabemos, através de estudos feitos no Ensino 

Médio, na disciplina de Geometria que, dada uma circunferência e um ponto P, 

podemos determinar a reta tangente a essa circunferência no ponto P. Esta definição 

também pode ser encontrada na figura 8. Então, marcaremos no software na janela 2, as 

caixinhas para visualização da circunferência e da reta tangente no ponto P a essa 

circunferência. 

 

Figura 11- Reta tangente em uma Circunferência 

 

Fonte: Produção do autor 

  

Lembrando que a reta tangente a uma circunferência no ponto P é a reta que 

intercepta  a circunferência apenas no ponto P, como vemos na figura 11. 

Note que, se definirmos a reta tangente no gráfico de uma função no ponto P 

como a reta que intercepta o gráfico da função apenas no ponto P. Logo, teremos um 

enorme problema, quando tratamos de reta tangente numa função, pois na definição de 

reta tangente numa circunferência, sabemos que não existe nenhuma outra reta que 

intercepta a circunferência no ponto P, como vimos nas figuras 8 e 11. Por outrora, no 

caso do gráfico da função 𝑓(𝑥), podemos construir mais de uma reta que intercepta a 
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função no ponto P. Na verdade, podemos construir infinitas retas que interceptam esse 

gráfico da função f(x) no ponto P. Neste caso, o professor poderá construir através da 

ferramenta “Reta”, localizada no software, diversas retas que passem pelo ponto P, 

mostrando ao aluno que existem infinitas retas que podem passar pelo ponto P no 

gráfico. 

 

Figura 12- Retas secantes ao gráfico no ponto P e M, P e O, P e L, P e N 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 Desta forma, não poderemos associar a definição de reta tangente utilizado na 

circunferência com a definição para se utilizar com funções. No entanto, verificaremos 

outra forma de definir reta tangente ao gráfico de uma função no ponto P. 

 Tomando por base a figura 11, explicaremos através dela a verdadeira definição 

de reta tangente ao gráfico de uma função no ponto P. Note que, qualquer reta que 

intercepta o ponto P, e seja diferente da reta tangente encontrada, necessariamente 

iremos obter uma reta secante. Esta nova reta, chamada reta secante, passa por dois 

pontos distintos. Chamaremos esses dois pontos de Q e P. Verifique também que, essa 

reta secante possuí coeficiente angular dado por, 

 

𝑚𝑅𝑆 =
𝑦𝑄 −  𝑦𝑃

𝑋𝑄 −  𝑋𝑃
 

como esta destacada na figura abaixo, clicando na caixa III, na janela de visualização 2. 
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Figura 13 – Reta Secante que passa por Q e P 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 No caso da circunferência, o professor poderá discutir com o aluno que, quanto 

mais o ponto Q se aproxima do ponto P, observamos que o limite das retas secantes 

quando Q tende a P, é a reta tangente. Ou seja, quando Q se aproxima de P, as retas 

secantes geradas por Q e P se aproximam cada vez mais da nossa reta tangente. Observe 

abaixo, quando clicamos e arrastamos o ponto Q ao encontro de P: 

 

Figura 14 – Reta secante bem próxima da reta tangente 

 

Fonte: Produção do autor 
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 Isso nos leva a perceber que o limite das retas secantes quando Q tende a P é 

igual à reta tangente. Por sua vez, como cada reta secante obtida possui um novo 

coeficiente angular, e quando Q tende a P, observamos que os limites dos coeficientes 

angulares das retas secantes valem exatamente o coeficiente angular da reta tangente. 

Verifique clicando nas caixas IV e V, onde o coeficiente da reta secante, quando 

aproximamos da reta tangente, vai obtendo um valor cada vez mais próximo do 

coeficiente angular da reta tangente. 

Agora, partindo do conceito obtido acima, poderemos definir uma reta tangente 

ao gráfico da função no ponto P. A janela de visualização 2 foi fechada para dar uma 

maior visualização na demonstração. No entanto, novamente, o professor ao clicar sobre 

a caixa “A derivada”, verificará que o principal objetivo é determinar a equação da reta 

tangente, como vemos na figura 10. 

Então, fazendo de forma análoga ao que foi feito na circunferência, vamos pegar 

um ponto Q qualquer no gráfico. Esse ponto é de fácil percepção clicando na caixa 2º na 

janela de visualização. 

 

Figura 15 - Função 𝑦 = 𝑓(𝑥) e seus pontos P e Q 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 Agora clicando sobre a caixa 3º, iremos construir uma reta secante passando por 

Q e P, e observaremos o que de fato acontece com o limite das retas secantes quando Q 

tende a P.  
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Figura 16 – Construção da reta secante que passa por P e Q 

 

Fonte: Produção do autor 

 

Veja na figura 16 que, a reta secante que passa por Q e P é a reta no gráfico da 

função f(x) cujo coeficiente angular é dado por: 

 

𝑚𝑅𝑆 =
𝑓 𝑥 − 𝑓(𝑎)

𝑥 − 𝑎
 

Note novamente que, quando Q se aproxima de P, obtemos novos pontos Q, que 

podem ser chamados de 𝑄1, 𝑄2,𝑄3, …  , e consequentemente obtemos novas retas 

secantes, o que resulta a novos coeficientes angulares dessas retas secantes. Observe a 

variação do coeficiente angular da reta secante quando arrastamos o ponto Q pelo 

gráfico. 

 Destacando a reta tangente no gráfico, clicando na caixa 4º e fazendo essa reta 

secante “andar” por cima do gráfico em direção ao ponto P, verificamos que o limite das 

retas secantes, quando Q tende a P, se aproximam cada vez mais de uma determinada 

reta, esta por sinal será nossa reta tangente ao gráfico da função no ponto P. 
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Figura 17 – Aproximação das retas secante à reta tangente 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 Portanto, podemos perceber, clicando sobre a caixa 5º, que a equação da reta 

tangente dada é destacada também no software como: 

 

𝑦 − 𝑓 𝑎 = 𝑚𝑟𝑡  . (𝑥 − 𝑎),  

onde 𝑚𝑟𝑡 = 𝑓 ′(𝑥) . Onde verificamos também pela equação acima que a reta tangente é 

o limite das retas secantes quando Q tende a P. 

 Portanto, a derivada da função 𝑓(𝑥), vai ser dada da forma, 

 

 f ′ x = lim𝑥→𝑎
𝑓 𝑥 −𝑓(𝑎)

𝑥−𝑎
 , 

caso exista o limite.  

Como vemos na figura 17, onde retrata a reta tangente pela aproximação das 

retas secantes pelo limite do seu coeficiente angular. O que nos leva a perceber que, 

esse limite dado acima, vai ser justamente o coeficiente angular da reta tangente 

destacada. 

O que gostaríamos de levar para o professor é a forma com que podemos 

explicar o assunto manuseando o objeto no software fazendo com que a interação sirva 

como uma fonte de interesse e dinamismo na apresentação do tema, atraindo assim do 

aluno uma maior percepção do que de fato acontece para determinação da derivada. O 

objeto apresentado esta todo estruturado, contendo algumas caixas na tela, onde ao 
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clicar sobre elas iram aparecendo nas janelas de visualização os objetos construídos em 

ordem de maneira que o professor siga com a explicação do conteúdo. 

 Nessa apresentação feita com o software Geogebra, vemos a real importância do 

dinamismo aplicado no software para facilitar a compreensão do conceito de derivada. 

O modo com que movemos as retas secantes, por exemplo, faz com que o aluno nessa 

interação perceba o que realmente acontece nas aproximações dos pontos Q e P. Por 

isso, destacamos aqui a fundamental importância de se utilizar algo dinâmico para fazer 

com que o aluno construa seu próprio conceito. 

 

4.3 Proposta de Atividade utilizando o Geogebra 

 

 Nesta seção iremos expor algumas atividades relacionadas ao conteúdo de 

derivada, para que numa abordagem posterior o aluno possa compreender e construir 

consideravelmente o seu conceito. Gostaríamos de salientar a importância da 

administração do item 4.2, como fonte de atividade para compreensão do estudo, já que 

o item citado anteriormente traz de forma eficaz uma atividade que pode ser tratada em 

sala como fonte de discussão pelos professores. 

Aqui iremos expor consideravelmente os manuseios com o software Geogebra 

para encontrar o valor da inclinação da reta tangente, como também a derivada no ponto 

e a equação da reta tangente. 

  

Atividade: Construção de uma função 𝑓 𝑥 = 𝑥2 e determinação da derivada no ponto e 

sua equação. 

  

 Nesta atividade gostaríamos que o professor utilizasse a lousa para 

administração do conteúdo e a partir daí, para visualização da derivada utilizasse o 

software para construção do gráfico, onde poderia questionar os alunos com a 

construção de uma reta secante ao gráfico e verificar a aproximação da mesma, a reta 

tangente encontrada. Uma vez que, na lousa, a aproximação dessas retas não seria bem 

visualizada pelos alunos, perdendo assim, o dinamismo encontrado no software. 

 

Passo 1: Construção da função 𝑓 𝑥 = 𝑥2 no software, de modo que se encontre dessa 

maneira abaixo.  
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Figura 18 – Função 𝑓 𝑥 = 𝑥2 

 

Fonte: Produção do autor 

 

Passo 2: Ao clicar sobre as caixinhas a esquerda da tela, poderemos visualizar a 

derivada no ponto 𝑥 = −2 e a equação da reta tangente neste ponto.  

 

Figura 19 – Derivada da função 𝑓 𝑥 = 𝑥2 no ponto 𝑥 = −2 

 

Fonte: Produção do autor 
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 Proponha a construção de outro ponto, por exemplo, o ponto Q no gráfico da 

função 𝑓 𝑥 = 𝑥2, e a construção de uma reta secante que passe por esses dois pontos. 

Mostre aos alunos o que acontece quando aproximamos esse ponto “Q” do ponto que se 

encontra a reta tangente.  

 

Passo 3: Ao clicar sobre as caixinhas a direita da tela, poderemos visualizar a derivada 

nos pontos 𝑥 = 2 𝑒 𝑥 = 1 e a equação da reta tangente neste ponto, nas figuras 25 e 26, 

respectivamente. 

 

Figura 20 – Derivada da função 𝑓 𝑥 = 𝑥2 no ponto 𝑥 = 2 

 

Fonte: Produção do autor 
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Figura 21 – Derivada da função 𝑓 𝑥 = 𝑥2 no ponto 𝑥 = 1 

 

Fonte: Produção do autor 

 

 Proponha ao aluno a mesma construção do “Passo 2”. Verifique se os alunos 

descobriram a equação da reta tangente nesses pontos através da fórmula destacada no 

item 4.2 do nosso trabalho. 

É importante que os professores ao administrarem as atividades, possam seguir 

questionando os alunos com a construção, fazendo com que eles desenvolvam essa 

habilidade.  

 Os objetos construídos acima foram criados especialmente para os professores 

administrarem suas aulas. Os objetos contêm algumas caixas de seleção na tela onde, o 

professor, ao clicar verificará a construção, mostrando aos seus alunos os resultados 

esperados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nesta pesquisa observou-se que o software Geogebra, pode ser considerado uma 

grande ferramenta na construção do conhecimento dos alunos, em relação ao ensino e 

aprendizagem, relacionados ao conteúdo de derivada. 

 Após algumas revisões bibliográficas, verificou-se a grande importância do uso 

de tecnologias na aprendizagem dos alunos. Notamos que, uma grande parte dos 

pesquisadores acredita nessa nova modalidade de ensino, que é o uso de tecnologias no 

ensino, servindo como uma grande potencialidade no ensino da Matemática. 

 Apesar desse trabalho não ter sido implementado nas salas de aulas, percebe-se 

que em trabalhos nos moldes desse, como podemos destacar, por exemplo, o trabalho de 

(MIRANDA, 2010) e (ROCHA, 2010), onde podemos verificar que os resultados 

obtidos favoreceram numa maior aprendizagem dos alunos. 

 No entanto, não propusemos aqui nessa pesquisa “extinguir” o uso da lousa nas 

aulas de Matemática, mas pretende-se que esta pesquisa sirva como fonte de reflexão 

para professores de Matemática, principalmente aos professores da disciplina de 

Cálculo Diferencial e Integral, destacando o conteúdo de derivada, que as atividades 

propostas sirvam como uma fonte de motivação e estímulo para que possam incluir nas 

suas praticas docentes, algum recurso tecnológico elaborado com fins nos seus próprios 

métodos e conceitos. 

Portanto, esperamos que este trabalho sirva também para estudantes que 

ingressem no curso de Matemática, para que eles possam ser mais investigadores e 

críticos, desenvolvendo habilidades geométricas para construções, servindo para criação 

de hipóteses e buscando através delas soluções. 

Como sugestões de pesquisas futuras, indicamos a execução de uma sequência 

didática em uso da ferramenta em questão, para apurar dados que servissem de 

investigação para os reflexos que o uso do Geogebra podem trazer no ensino de 

Derivada. 
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