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Resumo 

Às vezes, alguns alunos não conseguem vislumbrar a relevância do Cálculo Diferencial para 

seu andamento no curso de Licenciatura em Matemática. Para isso, contando com uma boa 

abordagem inicial sobre o conteúdo, pode-se ajudar a dirimir a evasão dos alunos na 

disciplina e trilhar um caminho favorável em sua graduação. Face ao exposto, a proposta 

deste trabalho aparece evidenciando o software GeoGebra como um recurso computacional 

para o auxílio ao professor no ensino da Derivada, especificamente na sua interpretação 

geométrica. O objetivo principal, além de recapitular o assunto, foi analisar se o programa tem 

uma expressiva colaboração na interpretação geométrica da Derivada e assim, favorecer uma 

aprendizagem posterior com maior clareza. Ao professor de cálculo, sugerir uma proposta de 

atividade que traga ludicidade, dinamismo e que se torne um grande aliado no sucesso de sua 

docência. Dessa forma, foi aplicada aos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista, uma sequência 

didática com três metodologias diferentes de abordar geometricamente a derivada utilizando 

somente o GeoGebra, pautando sempre a sua definição e o significado de sua interpretação 

para que, posteriormente, possam julgar a metodologia utilizada. Os resultados da avaliação 

mostraram que com a ajuda da visualização dos objetos geométricos, a capacidade de 

movimentá-los e a possibilidade de animá-los no GeoGebra, proporcionaram ao aluno a 

capacidade de observar com mais nitidez as variações geométricas, algébricas e numéricas, 

permitindo uma maior clareza na obtenção das informações.  

 

Palavras-chave: Interpretação Geométrica da Derivada, Recursos Computacionais, GeoGebra. 



   

Abstract 

Sometimes some students fail to discern the relevance of differential calculus for its progress 

in Licentiate course in Mathematics. For this, with a good initial approach to content, can help 

resolve the evasion of students in the discipline and walk a favorable way in their graduation. 

Taking this into account, the purpose of this work appears showing the GeoGebra software as 

a computational resource to aid the teacher in teaching derivative, specifically in its geometric 

interpretation. The main objective, in addition to recapitulate it, was to analyze if the program 

has a significant assistance in geometric interpretation of the derivative and thus favor a 

further learning more clearly. The professor of calculus, suggest a proposed activity that 

brings playfulness, dynamism and become a great ally in the success of their teaching. Thus, 

it was applied to students of Degree in Mathematics from the State University of Southwest 

Bahia, Vitoria da Conquista campus, a didactic sequence with three different methodologies 

of geometrically address the derivative using GeoGebra, always based on its definition and 

the meaning of their interpretation, so that later, can judge the methodology used. The 

assessment results showed that with the help of the geometric objects viewing, the ability to 

move them and the ability to animate them in GeoGebra, provided the student with the ability 

to observe more clearly the geometric, algebraic and numerical variations, allowing greater 

clarity in obtaining information. 

 

Keywords: Geometric Interpretation of the Derivative, Computing Resources, GeoGebra. 
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1 Introdução 

A utilização de recursos computacionais, tanto para o ensino quanto para a 

aprendizagem dos conteúdos de Matemática, tem como um dos pontos positivos o auxílio na 

aquisição acelerada do conhecimento e tendo como consequência um aproveitamento máximo 

na fixação de ideias. 

A minha graduação em Licenciatura em Matemática na Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – UESB teve início no primeiro semestre de 2012 e finalizada no segundo 

semestre de 2015. Durante os primeiros semestres pouco se via falar e até mesmo utilizar os 

recursos computacionais para facilitar o ensino. 

O primeiro contato com esses recursos foi durante a disciplina de Informática na 

Educação Matemática I, no quarto semestre, a partir daí tive o interesse e a curiosidade de 

estudar um pouco mais sobre as potencialidades dos softwares educacionais e, para que tudo 

fosse possível, me integrei ao GPERCEM
1
 (Grupo de Pesquisa e Extensão em Recursos 

Computacionais no Ensino de Matemática). Assim, como atividade de extensão do referido 

grupo, monitorei uma oficina ministrada pelos coordenadores da equipe de pesquisa.   

Posteriormente, elaboramos e realizamos uma oficina utilizando o GeoGebra no 

ensino de Funções e Geometria básica para os alunos recém-ingressos no curso de matemática 

da UESB, turma 2014.1, no qual fui um do ministrantes. Para este curso, objetivamos analisar 

como estavam os seus conhecimentos sobre os assuntos abordados e como era possível 

auxiliá-los a superarem as dificuldades trazidas do Ensino Fundamental e Médio em relação a 

esses conteúdos. 

A opção pelo GeoGebra é por este software matemático ser livre e reunir a 

possibilidade de trabalhar geometria (2D e 3D), álgebra e cálculo de forma dinâmica. 

Podendo ser utilizado em todos os níveis de ensino.  

Com o sucesso na realização dessas oficinas, me despertou o interesse de pesquisar 

                                                 
1
 Grupo de pesquisa do CNPQ, certificado pela UESB desde 2013 e liderado pela professora adjunta da UESB 

Drª Maria Deusa Ferreira da Silva. 

Código de campo alterado

Código de campo alterado
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um pouco mais sobre a utilização deste programa. Porém, nesta ocasião seria trabalhado um 

conteúdo abordado no Ensino Superior, daí então que elaboramos as atividades metodológicas 

para o ensino da noção de derivadas. 

Deste modo, abordaremos um tópico sobre o Cálculo Diferencial, que envolve o 

conceito de inclinações de retas e está ligado à reta tangente a uma curva. Já existem 

pesquisas que envolvem este tema, mas devida a constante atualização dos programas, 

trazendo novos recursos e também o grande desenvolvimento tecnológico, uma nova 

investigação com diferentes abordagens são sempre importantes. Diante disso, segue a 

seguinte pergunta diretriz: “Quais potencialidades existentes no software GeoGebra podem 

desenvolver melhor a noção de derivada?”  

Portanto, pretendemos sugerir o uso do software matemático GeoGebra como um 

recurso computacional no ensino de Derivadas, fazendo com que seja um aliado dentro da 

sala de aula, com o objetivo de explorar os recursos disponíveis no programa, sendo ele então 

um coadjuvante na aprendizagem da Matemática e  contribuindo na formação dos alunos. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Recursos computacionais 

A utilização da tecnologia como computadores, calculadoras, entre outros, no âmbito 

educacional, podem propiciar aos alunos um processo de aprendizagem diferenciada. Estas 

tecnologias contribuem bastante com a comunicação e interação entre as pessoas, em especial 

entre alunos e professor na sala de aula. Daí se espera que seja natural a inserção da 

informática em propostas pedagógicas de ensino, particularmente no ensino de matemática.  

Em relação ao uso de tecnologias, as “pesquisas apontam que os computadores terão 

pouco efeito prático nas escolas se os professores não estiverem preparados para incorporar 

seu uso às práticas pedagógicas” (DOSCIATI; et al, 2009). Assim, nota-se que uso das 

tecnologias nas aulas ainda está um pouco incipiente, apesar dos avanços ocorridos nas 

últimas décadas e da disseminação dos recursos computacionais na sociedade. Percebendo 

isso veio o incentivo de estudar as potencialidades disponíveis no GeoGebra para as aulas de 

cálculo, auxiliando não somente a determinar valores, mas também a interpretar e visualizar 

com precisão o que está sendo pedido nas questões de cálculo diferencial. 

 

 As tecnologias em suas mais variadas formas acabam ampliando as 

capacidades intelectuais dos seres humanos, colocando a disposição uma 

gama de informação e acesso de formas distintas com ambientes e 

ferramentas também distintos e, juntamente com toda a evolução os 

educandos e as instituições de ensino acabam sendo afetados e acompanham 

estas mudanças. (SILVA, 2010, p.01). 

 

A partir disso, podem-se apontar diversas discussões sobre o uso de recursos 

computacionais e toda sua importância, pois já vivemos imersos num meio tecnológico, e 

devemos explorar ao máximo o que estes recursos podem proporcionar ao aprendizado e, em 
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particular, alguns conteúdos de matemática, como é o caso do conceito de Derivada, 

conforme proposto nesse trabalho.  

Porém, para entrar nesta discussão, é necessário analisar o lado de quem não abraça o 

uso de recursos computacionais nas aulas de matemática. Para Rocha (2008) “a grande 

dificuldade do professor reside em ter clareza das razões da utilização de recursos didáticos 

diferentes do livro e do caderno de matemática”.  

Entretanto, quando se trata do uso das tecnologias sempre surgem questionamentos, 

tais como: “De que forma o aluno vai aprender fazer contas utilizando a calculadora?”, “De 

que forma o aluno aprenderá a esboçar um gráfico se o computador já dá ele pronto?” E, 

ainda consideram que o modo “tradicional” de ensino pode ser mais efetivo, como ressalta 

Carretta (2011, p.102), 

 

Parece ser este o aspecto que causa o obstáculo no processo de adequação do 

professor com o momento histórico-social que vive; a dificuldade em 

desprender-se das aulas expositivas e das intermináveis listas de exercícios 

como se estas fossem as únicas formas de agir como professor de 

Matemática. Por mais que tente inovar apresentando alguns jogos ou 

rompendo com os livros didáticos encontram um ambiente hostil onde 

predomina o desinteresse e o baixo nível de conhecimento por parte dos 

alunos. (CARRETTA, 2011). 

 

Concordamos com Carreta (2011), uma vez que percebemos que os professores têm 

muita dificuldade em se depreenderem das aulas tradicionais e incorporarem as novas 

tecnologias, ficando com receio de perder a autoridade na sala de aula. 

Analisando sobre esse ponto de vista, sugerimos o uso dos recursos computacionais 

como ferramentas que vão auxiliar as aulas de matemática, onde o professor deve saber fazer 

uso dessas ferramentas no ensino contribuindo com a aprendizagem dos alunos. Nesse 

sentido, como apontam Borba e Penteado (2001, p.46):  

 

Devemos entender a informática. Ela é uma nova extensão de memória, com 

diferenças qualitativas em relação às outras tecnologias da inteligência e 

permite que a linearidade de raciocínios seja desafiada por modos de pensar, 

baseados na simulação, na experimentação, e em uma “nova linguagem” que 

envolve escrita, oralidade, imagens e comunicação instantânea. (BORBA; 

PENTEADO, 2001). 

 

Neste caso, ao utilizar o software, o aluno transmite seus dados ou ideias para o 

programa e o mesmo realiza a tarefa pedida, por exemplo, ao escrever uma fórmula é possível 
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plotar gráficos, além disso, é possível desenhar figuras, daí então, de certa maneira, o aluno 

“ensina” o computador como deve ser feita a tarefa. 

Este processo de certa forma se encaixa com um conceito elaborado por Vygotsky, 

que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que tem a ideia de desenvolver a oportunidade 

de fazer surgir o prazer e a alegria de aprender e também de ensinar. 

 

A zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um 

instrumento através do qual se pode entender o curso interno do 

desenvolvimento. Usando esse método podemos dar conta não somente dos 

ciclos e processos de maturação que já foram completados, como também 

daqueles processos que estão em estado de formação, ou seja, que estão 

apenas começando a amadurecer e a se desenvolver. (VYGOTSKY, 1999, p. 

58). 
 

Ou seja, é possível desenvolver capacidade de aprender o que ainda não completou o 

seu processo ou conhecimentos que estão fora de sua abrangência atual, mas que são 

potencialmente alcançáveis. O uso dos recursos computacionais, neste caso, tem a influência 

de intensificar o contato com o conteúdo através de softwares específicos, dando assistência 

visual de uma maneira que uma aula expositiva não guarnece, proporcionando o acesso não 

somente ao que já foi atingido. 

Ao contrário da forma de aprendizagem sem entendimento, a exploração de 

softwares matemáticos pode ser uma grande arma para favorecer a aquisição de 

conhecimento, habilidade e compreensão dos conceitos. 

Um dos princípios para a educação matemática que aparece em Principle and 

Standard for School Mathematics (Princípio e Padrões para a Matemática Escolar) 

apresentado, publicado em 2000 pelo The National Council of Teachers of Mathematics 

(Conselho Nacional de Professores de Matemática), dos Estados Unidos da América, é o 

princípio da aprendizagem e diz que os “estudantes devem aprender matemática e 

compreendê-los ativamente a construção de novos conhecimentos a partir da experiência e 

conhecimento prévio.” (NCTM, 2000). 

Este é um princípio que salienta a importância da aprendizagem matemática com 

entendimento, sabendo que é um processo resultante de uma série de atividades e atos 

intelectuais que facilita uma aprendizagem posterior, o que trás uma aprendizagem com 

autonomia como consequência. 
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É importante o professor dominar e utilizar a tecnologia como instrumento de ensino, 

uma vez que elas dispõem de potencialidades que vão ajudar na fundamentação dos conceitos 

matemáticos. Assim Coscarelli (1998, p. 5) relata que: 

 

É importante deixar claro que os bons resultados da nova tecnologia 

dependem do uso que se faz dela, de como e com que finalidade ela está 

sendo usada. Não se pode esperar que o computador faça tudo sozinho. Ele 

traz informações e recursos, cabe ao professor planejar a aplicação deles em 

sala de aula. (COSCARELLI, 1998). 

 

Atualmente, os inúmeros tipos de recursos tecnológicos disponíveis, e também as 

facilidades que os alunos têm em ter contato com eles, podem facilitar o trabalho do 

professor, desde que ela saiba utilizá-los. Existem muitos softwares ou aplicativos 

matemáticos, onde podem ser executados em computadores, tablets, smartphone, etc.  

 

O uso inteligente dos softwares computacionais em sala de aula é dado como 

uma forma de possibilitar mudanças no sistema atual de ensino, podendo ser 

um recurso no qual o aluno possa criar, pensar e manipular as informações 

obtidas pela ferramenta computacional.(SIGUENÃS, 2009, p. 8). 

 

Dessa forma, torna-se necessário que o incentivo ao ensino com uso de tecnologias 

no ambiente escolar seja fortalecido, pois os projetos pedagógicos podem ser eficientes, mas 

demandam dedicação e tempo para elaborá-los e aplicá-los. “O uso de softwares educacionais 

permite o desenvolvimento de habilidades cognitivas” (SIGUENÃS, 2009, p. 8), tais como 

criar, analisar, aplicar, compreender, memorizar, etc., que são os diferentes tipos de aptidões 

que devem ser tratadas pela educação. Sendo assim, é possível tratar os programas 

matemáticos como um elo a essas habilidades, integrados ao processo de ensino 

aprendizagem.  

No Ensino Superior, a utilização de recursos computacionais nas aulas de 

matemática é, muitas vezes, restrito às disciplinas que envolvam o tema, como por exemplo: 

Informática na Educação Matemática. Em disciplinas de cálculo, por exemplo, esse uso é 

restrito, poucos professores fazem uso desses recursos. Desse modo, os alunos saem da 

licenciatura tendo feito pouco uso das novas tecnologias nas aulas de matemática, nas 

disciplinas específicas. Portanto, esse trabalho se torna relevante, uma vez que utilizaremos o 

software GeoGebra como um recurso computacional útil à interpretação e compreensão 

geométrica do conceito de Derivada, conteúdo  presente em diversas áreas de conhecimento. 
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Muitos tópicos de cálculo podem ser explorados de maneira fácil, simples e 

rápida usando-se a tradicional abordagem expositiva, mas outros tópicos que 

envolvem um estudo de movimento e da variação podem ser explorados com 

o auxílio de um software. (SIGUENÃS, 2009, p. 9). 

 

O domínio deste conteúdo, quando for interpretada como uma taxa de variação, é 

muito significativo devido as suas diversas aplicações em diferentes ramos da ciência. Então, 

“[...] é fundamental explorarmos não somente os recursos inovadores de uma tecnologia 

educacional, mas a forma de uso de suas potencialidades com base em uma perspectiva 

educacional” (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 49).  

Desse modo, o interesse maior deste trabalho é trazer ao aluno alguns métodos 

diferenciados de abordar o conteúdo, uma mediação com mais ludicidade e desatando das 

aulas expositivas, mudando um pouco o panorama de ensino que, segundo Gravina e 

Santorosa (1998, p. 10),  

 

Historicamente, os sistemas de representação do conhecimento matemático 

tem caráter estático. Vê-se isto observando os livros ou assistindo uma aula 

„clássica‟. Este caráter estático muitas vezes dificulta a construção do 

significado, e o significante passa a ser um conjunto de símbolos e palavras 

ou desenho a ser memorizado. Assim sendo, não deve ser surpreendente 

quando os alunos não conseguem transferir um conceito ou teorema para 

situação que não coincide com a prototípica registrada a partir da 

apresentação do livro ou do professor. (GRAVINA; SANTOROSA, 1998). 

 

Considerando esta ideia, foi elaborado um projeto de minicurso com 6 horas aula 

para, através do software GeoGebra, desenvolver a interpretação geométrica da Derivada. O 

objetivo deste minicurso foi o de auxiliar os alunos no estudo da disciplina de cálculo, 

proporcionando um olhar diferente para a seção geométrica do conteúdo, podendo manipular 

e visualizar as características da Derivada com mais precisão, o que não é tão possível numa 

aula com o método tradicional. 

O minicurso foi divido em três metodologias diferentes, nas quais foi possível 

abordar a interpretação geométrica da Derivada utilizando o referido programa. 

Especificamente na primeira atividade iremos determinar a Derivada de uma função   num 

ponto   , que pode ser interpretada como a inclinação (coeficiente angular), ou declive, da 

reta tangente à   no ponto           . Com o auxílio do software GeoGebra, podemos 
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encontrar o declive da reta tangente, ou seja, o coeficiente angular, ao gráfico de uma dada 

função para qualquer ponto através de comandos do programa. 

Na segunda atividade, iremos interpretar geometricamente o conceito de Derivada, 

ou seja, visualizaremos como uma sequência de aproximações dos coeficientes angulares das 

retas secantes à reta tangente com a precisão da visualização do GeoGebra. 

Na última atividade, com a ajuda da Janela CAS, vamos animar a reta tangente sobre 

a curva (gráfico da função   )) visualizando as alterações provocadas no coeficiente angular 

desta reta tanto na Janela de Álgebra quanto na Janela CAS, ou seja, iremos explorar as 

alterações geométricas, algébricas e numéricas de forma simultânea. 

O Diagnóstico das atividades será feito através de questionários aplicados 

periodicamente, de acordo com o andamento das etapas. A elaboração das atividades que rege 

este trabalho, foi baseada na relação do uso das potencialidades do GeoGebra assim 

estabelecidas por Borba, Silva e Gadanidis (2014): 

 

Assim, potencialmente, a atividade: (a) permite variados caminhos na busca 

por soluções; (b) admite diferentes soluções; (c) permite que, a cada 

investigação, sejam exploradas novas estratégias de resolução; (d) é 

qualitativamente diferente de uma atividade baseada no uso de lápis e papel; 

e (e) é exploratória do ponto de vista educacional. (BORBA; SILVA; 

GADANIDIS, 2014, p. 55). 

 

Até então, discutimos alguns princípios que pautam a utilização do recurso 

computacional nas aulas de matemática e também as potencialidades do GeoGebra dentro do 

estudo do Cálculo Diferencial. “Essas possibilidades emergentes com a realização da 

atividade oferecem caminhos propícios para processos como a formulação de conjecturas, 

realização de testes, refinamento de conjecturas, familiarização com notações, dentre outros.” 

(BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 55). 

Portanto, através deste trabalho, irei analisar estas metodologias, se elas realmente 

podem oferecer ao aluno uma abordagem diferenciada sobre a derivada e também quais são as 

maiores virtudes e os pontos fracos da utilização deste recurso computacional. Além disso, 

será discutido sobre a adequação do professor para se harmonizar com os recursos 

computacionais, em especial o GeoGebra, que tem um caráter inovador para abordagem de 

conteúdos matemáticos. 
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2.2 Uma breve análise sobre a história do Cálculo 

Diferencial e Integral 

Para prosseguir com este trabalho, é necessário ter uma visão histórica do Cálculo 

Diferencial e Integral, pois é fundamental para aliar a teoria às aplicações, tanto em ciências 

quanto na engenharia. “Antigas questões suscitaram ideias que deram origem ao cálculo, a 

concepção básica, que consiste em usar o processo de limite para derivar resultados finitos, 

remonta aos antigos gregos” (BATISTA; 2010, p. 42), vieram de problemas como: 

 Delimitação de terrenos para o plantio; 

 Calcular o volume de recipientes irregulares; 

 Quadratura de figuras planas; 

 Questões financeiras como empréstimos ou financiamentos. 

Devida à geometria elementar ser insuficiente para resolver estes problemas, veio à 

necessidade de desenvolver cálculos que tornassem possíveis sua solução. “Arquimedes de 

Siracusa (287 – 212 a.C) teria sido um dos primeiros a usar o conceito de limite para calcular 

a área e o volume de várias formas planas e sólidas” (BATISTA; 2010, p. 42). 

Os matemáticos antigos sempre se preocuparam com a dificuldade de como 

determinar a área de uma figura plana. “O procedimento mais usado foi o método da 

exaustão, que consiste em aproximar a figura dada por meio de outras, cujas áreas são 

conhecidas.” (FLEMMING; GONÇALVES. 2007, p. 256). 

Segundo Menezes (1964, p. XV e XVI), 

 

Os Geômetras antigos, fascinados pelo rigorismo das suas demonstrações, 

como de resto convinha aos superiores objetivos da Matemática, no estudo 

que faziam das linhas e superfícies curvas, assim como do cálculo das áreas 

e volumes que essas figuras geométricas delimitam, não iam ao ponto de 

considerar as curvas como polígonos de um grande número de lados. 

Preferiam julgar as curvas como o alvo de uma tendência dos perímetros de 

polígonos inscritos e circunscritos nelas, à medida que o número de lados 

desses polígonos ia duplicando incessantemente, (MENEZES; 1964). 

 

Para poder exemplificar este método, vamos determinar a área de uma circunferência 

de raio  , utilizando o método da exaustão. Logo, seja    um polígono regular de   lados 
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inscrito nesta circunferência (Figura 1(a)). Seja também,    a área deste polígono. Portanto, 

      , tal que    é a área do triângulo de altura    e base    (Figura 1(b)). 

 

 

Figura 1: Ilustração do método de exaustão. 

Fonte: Livro Cálculo A – Diva Flemming e Mirian Gonçalves. 

 

Desta forma, para    suficientemente grande, temos que a área do polígono se 

aproximará da área da circunferência. Temos também que, o perímetro do polígono se 

aproxima de     e a altura    se aproxima do valor do raio  . Portanto, utilizando este 

método, tornava possível determinar área de figuras com formatos irregulares. 

 

Em largas pinceladas, essa é a imagem do Método de Exaustão, que já trazia 

no seu bojo a semente da Análise Infinitesimal, pois que proporcionava, por 

exemplo, na abordagem das propriedades de uma curva, a introdução 

oportuna de um sistema de quantidades auxiliares, no caso constituído pelos 

polígonos inscritos e circunscritos cujo número de lados aumenta 

progressivamente. (MENEZES; 1964, p. XVI). 

 

Outro método desenvolvido para o cálculo de área de figuras planas foi o método de 

quadratura, que consistia em expressar a área em termos, ou seja, utilizavam quadrados para 

encontrar a área de figuras planas fechadas.  

 

Entre os principais matemáticos envolvidos com essa questão, destacaram-se 

Pierre de Fermat (1601–1665) e René Descartes (1596–1650). Fermat estava 

interessado na quadratura de curvas cuja equação geral é      onde n é 

um inteiro positivo. (BATISTA, 2010, p. 46). 
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Com a intenção de tornar possível fazer com que os cálculos geométricos se 

tornassem algébricos, ou seja, estudar analiticamente as fórmulas que relaciona as variáveis 

em estudo, 

 

(...) René Descartes, introduziu as coordenadas cartesianas. Com isso se 

estabelece que todo problema de geometria pode ser facilmente reduzido a 

termos, tais que o conhecimento dos comprimentos de certos segmentos 

bastava para a construção. (SIGUENÃS, 2009, p. 10).   

 

A partir dos interesses de Fermat nos estudos das quadraturas de curvas cuja equação 

geral é     , tal que     , o mesmo “(...) fez a aproximação da área sob cada curva 

através de uma série de retângulos, cujas bases formam uma progressão geométrica 

decrescente” (BATISTA, 2010, p. 46), este método se assemelha com o Método de Exaustão, 

como demonstra a Figura 2. 

 

 

Figura 2: Método de quadratura sob uma curva. 

Fonte: Uma breve introdução à história do Cálculo Diferencial e Integral – Roberto Batista. 

 

Diante seus estudos na análise desse método, Fermat mostrou que o método é válido 

também para    , e assim chegou à seguinte expressão: 

 

∫       
      

   
 , tal que     

(2.1) 

 

Porém, a fórmula (2.1) apresentava um problema para calcular quando tivéssemos  

    , pois no resultado obteríamos um denominador nulo. Coube a um de seus 

contemporâneos, Grégore de Saint-Vicent (1584-1667), a resolver este problema. 
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Seu principal trabalho, Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum 

coni (1647), mostra que ele observou que quando n = – 1, os retângulos 

usados na aproximação da área sob a hipérbole possuem todos áreas iguais. 

Isto significa que, à medida que a distância de zero cresce geometricamente, 

as áreas correspondentes crescem em incrementos iguais. Por sua vez, isso 

implica que a relação entre a área e a distância é logarítmica. (BATISTA, 

2010, p. 47). 

 

Sendo assim, tivemos como o resultado para       um valor logarítmico, tornando 

possível calcular a área sob uma curva      . Este trabalho apresentou quadratura não 

somente para uma única curva, mas também para uma família de curvas e, mais tarde, tem-se 

chamado como cálculo integral. 

Isaac Newton é considerado um dos descobridores do cálculo, pode ter sido o 

primeiro a reconhecer que o limite deve ser o ponto de partida para problemas de tangência e 

quadraturas.  

 

A concepção de Newton consiste em adotar como quantidades auxiliares os 

limites ou últimas razões das relações dos acréscimos simultâneos das 

grandezas primitivas, sendo que esses limites ou últimas razões possuem 

valores finitos e determinados. (...) Por isso mesmo, na determinação da 

tangente a uma curva, a tangente é concebida no Método de Newton como 

equivalendo a uma secante que tem um dos seus pontos de secância se 

aproximando indefinidamente do outro, de modo que a secante vai tendendo 

para uma posição limite que será a tangente. (MENEZES, 1964, p. 21). 

 

“Em meados do século XVII, as principais ideias por trás do cálculo já eram 

razoavelmente bem conhecidas pela comunidade matemática” (BATISTA, 2010, p. 48), 

diante dos problemas abordados, destacam-se: 

 Em uma dada curva, determinar a reta tangente em um de seus pontos; 

 Cálculo da área delimitada por uma curva. 

“Newton observa que na verdade, esses dois problemas são inversos um do outro.” 

(BATISTA, 2010, p. 48). Atualmente, poderíamos dizer que o cálculo da tangente é a 

Derivada e o cálculo da área é a Integral. Inicialmente, os processos de derivação e integração 

eram estudados separadamente, sendo associados apenas a partir deste momento.  

Uma das formas usuais de interpretação e entendimento da derivação vem da 

inclinação (declive) da reta tangente em um ponto de uma curva que se constitui no gráfico de 

uma função, assim como diz Menezes (1964, p.163) 
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 O valor da derivada de      em um ponto de abscissa   conhecida, 

representa a tangente trigonométrica do ângulo formado com a direção 

positiva do eixo dos   pela tangente geométrica à curva representativa da 

função, no referido ponto (MENEZES, 1964, p. 163). 

 

 Quem definiu o conceito de reta tangente foi Fermat, como sendo uma reta que toca 

a curva em apenas um ponto, houve algumas limitações neste processo. “Tornou-se assim 

importante reformular tal conceito e encontrar um processo de traçar uma tangente a um 

gráfico num dado ponto, esta dificuldade ficou conhecida na História da Matemática como o 

‟Problema da Tangente‟.” (SIGUENÃS, 2009, p. 10).  

“A ideia de tangente usada pelo método é a de posição limite de uma secante quando 

os dois pontos de intersecção com a curva tendem a coincidir” (ALVES, 2008, p. 10). 

Simplificando esta ideia, seria da seguinte maneira, dada uma curva e os pontos P e Q 

pertencentes a ela, assim considere a reta que passa por P e Q secante à curva. Seguidamente 

faça com que o ponto Q deslize pela curva em direção a P, obtendo assim, outras retas 

secantes. No momento em que o ponto P se iguale a Q, encontraremos a reta t, que será a reta 

tangente à curva neste ponto. 

A partir desta ideia, podem-se estudar outros problemas, como os pontos máximos e 

mínimos, neles a inclinação da reta tangente é zero, ou seja, a reta é horizontal. Todavia, 

sabemos que a inclinação I de uma reta, é a tangente do ângulo   que a reta forma no sentido 

positivo do eixo das abscissas, ou a taxa de variação da distância vertical relativa à distância 

horizontal, assim como mostra a Figura 3. 
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Figura 3: Variação da distância vertical e horizontal. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Então, chegamos a seguinte equação: 

 

       
    

    
 

  

  
    (2.2) 

 

As diferenças         e         são chamadas de acréscimos ou 

incrementos de   e   relativo à    e   respectivamente. Logo, chamamos de taxa média de 

variação ou razão incremental o quociente 
  

  
 relativo a     

Algebricamente, para encontrarmos a derivada de uma função ƒ em um ponto   , 

calculamos o limite: 

 

   
    

 
          

    

    
    

 
  

  
         

(2.3) 

 

Decorre do exposto na equação (2.3), que corresponde inclinação da reta tangente ao 

gráfico de ƒ no ponto de coordenadas            e tem por equação: 
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                        (2.4) 

 

A compreensão desses conceitos e significados é necessária em diversas disciplinas, 

como em contextos econômicos, físicos e biológicos. A derivada e seus significados nos dão a 

chance de mostrar ao aluno que a matemática possui muitas aplicações, e a compreensão 

desse significado nos dá um grande potencial para o estudo de vários problemas em varias 

áreas do conhecimento. 

Estes conceitos e outros mais constituem o Cálculo Infinitesimal ou Cálculo 

Diferencial e Integral, formando um conjunto de operações que, hoje em dia, são 

indispensáveis em todos os ramos da ciência. 

 

2.3 O GeoGebra 

O GeoGebra é um software matemático livre, dinâmico e de fácil utilização para 

qualquer nível de ensino, pois reúne em um único pacote a geometria (2D e 3D), álgebra, 

gráficos, planilha de cálculos, cálculos simbólicos, estatística e probabilidade. Disponível para 

download em: www.geogebra.org/cms/pt_BR.  

Segundo Campos (2006, p. 1), dizemos que é um,  

 

Software Livre, ou Free Software, conforme a definição de software livre 

criada pela Free Software Foundation, é o software que pode ser usado, 

copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. A forma usual 

de um software ser distribuído livremente é sendo acompanhado por uma 

licença de software livre (como a GPL ou a BSD), e com a disponibilização 

do seu código-fonte (CAMPOS, 2006). 

 

Devido à ampla utilização do software livre GeoGebra, foram criados em todo o 

mundo os Institutos Internacionais do GeoGebra – IGI, sendo que em cada instituto, 

professores e pesquisadores trabalham em conjunto para desenvolver o ensino e a 

aprendizagem da matemática através deste programa. Estes institutos, são organizações sem 

fins lucrativos e, atualmente, estão presentes em todos os continentes. 

Segundo o Instituto GeoGebra da PUC-SP, o GeoGebra é o líder na área de 

http://www.geogebra.org/cms/pt_BR


25 

 

softwares de matemática dinâmica, apoiando o ensino e a aprendizagem em Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e Matemática, onde os objetivos são:  

 Desenvolver materiais gratuitos para oficinas de GeoGebra; 

 Oferecer oficinas para professores e para futuros formadores sobre o 

GeoGebra; 

 Desenvolver e programar novas funcionalidades do software GeoGebra; 

 Desenvolver um sistema de apoio on-line para professores; 

 Avaliar e melhorar as atividades de desenvolvimento profissional e materiais; 

 Projetar e programar projetos de pesquisa com o GeoGebra e para os IGI; 

 Comunicações em conferências nacionais e internacionais. 
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3 Metodologias 

A investigação se caracteriza numa pesquisa qualitativa, através de atividades 

exploratórias que foram desenvolvidas com 25 (vinte e cinco) alunos do curso de Licenciatura 

em Matemática da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus de Vitória 

da Conquista – BA.  Os alunos que participaram do desenvolvimento das atividades são 

provenientes a partir do IV semestre do curso, logo se pressupõe que eles já tenham visto o 

conteúdo Cálculo Diferencial, pois o mesmo já é abordado no II semestre na disciplina de 

Cálculo I.  

O diagnóstico das atividades foi feito através de questionários abertos aplicados 

periodicamente, de acordo com o andamento das etapas. Durante a análise, os participantes 

serão identificados por uma letra e um número, como por exemplo: G7.  

Após a coleta, todos os dados foram analisados e agrupados de acordo com as 

respostas. Os que tiveram o mesmo sentido e objetivo foram colocados em um mesmo grupo 

exibindo aquela mais se destaca e caracteriza bem o conjunto. Para me auxiliar na análise, fiz 

uso de algumas palavras de Borba, Silva e Gadanidis (2014) para referenciá-la. 

3.1 Alguns Recursos e Ferramentas do GeoGebra 
 

O software GeoGebra é de fácil instalação, a versão mais recente é a 5.0.212, está 

disponível em vários idiomas e compatível com diversos sistemas operacionais, sendo eles o 

Windows, Linux, Mac OS X e também é possível utilizá-lo numa versão on-line no Chrome 

App. Já existe a possibilidade de utilizar o GeoGebra em Tablets e atualmente foi criada uma 

versão compatível com Smartphones, mas ainda está em fase de testes. 

 Com uma interface simples e objetiva, a área de trabalho do GeoGebra, contém 7 

menus em sua barra de menu, que estão destacados na Figura 4. O primeiro deles é o menu 

“Arquivo”, através dele é possível abrir novas janelas e documentos salvos no formato do 

programa, gravar documentos desenvolvidos, entre outros. O segundo é o menu “Editar”, com 
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ele, assim como em diversos programas, é possível desfazer ou refazer ações, copiar, colar e 

inserir figuras. O terceiro é o menu “Exibir”, que, como o nome já diz, é possível exibir ou 

ocultar opções da área de trabalho. O quarto menu é o de “Opções”, nele pode-se escolher o 

tamanho da fonte, idioma, arredondamentos, etc. O quinto menu é o “Ferramentas”, onde é 

possível configurar e gerenciar a barra de ferramentas ou até mesmo criar uma nova barra de 

ferramentas. O sexto menu é o “Janela”, que serve somente para criar uma nova janela, opção 

que também tem no primeiro botão. E, por fim, o menu “Ajuda”, onde o programa fornece um 

tutorial do software, manual, informações sobre o software, a licença, etc.. 

Na barra de ferramentas, estão disponíveis 12 botões, onde cada um deles possui uma 

subdivisão, descritos a seguir 

 No botão 1, é possível selecionar e mover objetos, ou girá-los em torno de um ponto; 

 O botão 2 contém opções de criar pontos em diversas situações, como um ponto livre, 

intersecção, ponto médio e até ponto em coordenadas complexas; 

 O botão 3 dispõe de várias opões de criar retas, semirretas e segmentos de retas, 

também é possível criar vetores definido por dois pontos ou a partir de um ponto; 

 O botão 4 fornece opções de criar retas perpendiculares, paralelas, mediatriz, bissetriz, 

tangente, etc., todas a partir de pontos já fornecidos; 

 No botão 5, é possível criar polígonos regulares e irregulares; 

 No botão 6, é possível criar circunferências e arcos de diversas maneiras; 

 O botão 7, fornece opções de criar parábola, elipse e hipérbole através de pontos 

referenciais; 

 O botão 8 permite exibir ou criar ângulos e também expor a distância, comprimento ou 

perímetro de um objeto ou de dois pontos e a área de uma figura; 

 O botão 9, contém as opções de criar uma simetria ou reflexão de um objeto dado a 

uma reta ou um ponto, também tem opções de fazer inversão, transladar, ampliar e 

reduzir objetos; 

 No botão 10, é possível inserir textos, figuras, função a mão livre, entre outros; 

 No botão 11, a ferramenta mais importante é a de criar um segmento que possui um 

ponto com controle deslizante sobre ele. Também tem opções de inserir caixa de exibir 

ou ocultar objetos, inserir um botão, etc.. 

 O botão 12 possui opções de deslocar os eixos da Janela de Visualização, ampliar ou 

reduzir, exibir e ocultar objetos e rótulos, copiar estilo e apagar objetos. 
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Na Figura 4 a seguir, temos a imagem da área de trabalho do GeoGebra com as 

opções citadas acima já indicadas. No Campo de Entrada, é possível trabalhar com grande 

parte das funcionalidades do GeoGebra através de comandos. Alguns objetos inseridos, pelo 

campo de entrada, são exibidos na Janela Gráfica e suas propriedades algébricas ficam na 

Janela Algébrica. 

 

 

 

Figura 4: Área de trabalho. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Clicando no botão “Exibir” e depois em “Janela CAS”, é exibida uma janela que 

permite que você use o CAS do GeoGebra (Sistema de Álgebra Computacional) para cálculos 

simbólicos, ou seja, permite realizar cálculos numéricos e/ou expressões numéricas.  Ao 

exibir esta janela, a Barra de Ferramentas será modificada, com 11 botões que permitem 

realizar tarefas assim descritas: 

 O botão 1 permite que avalie se a expressão digitada está exata; 

 O botão 2 permite que avalie se a expressão digitada está exata numericamente; 

 O botão 3 verifica e mantém a entrada; 

 O botão 4 serve para fatorar ou decompor uma expressão em fatores; 
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 O botão 5 serve para expandir uma expressão; 

 O botão 6 permite que substitua uma parte de uma expressão; 

 O botão 7 permite que resolva uma ou mais equações; 

 O botão 8 permite que resolva uma equação ou sistema numericamente; 

 O botão 9 calcula a derivada primeira ou a primitiva; 

 O botão 10 exibe uma calculadora de probabilidades; 

 O botão 11 serve somente para apagar uma linha. 

As linhas da Janela CAS são enumeradas, permitindo uma melhor organização 

quando incluir grande número de expressões ou dados. A Figura 5Figura 5 a seguir, mostra a 

área de trabalho do GeoGebra com a Janela CAS e suas funções indicadas. 

 

 

Figura 5: Janela CAS. 

Fonte: Elaboração própria. 

3.2 A inclinação da reta tangente a   através do 

GeoGebra.  

Queremos determinar a derivada de uma função   num ponto   , que pode ser 

interpretada como a inclinação (coeficiente angular), ou declive, da reta tangente à   no ponto 

Formatado: Fonte: (Padrão) Times
New Roman
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          . Portanto, dada uma função  , vamos considerar os pontos            ) e 

               ), como ilustra a Figura 6 a seguir. 

 

 

Figura 6: Gráfico da função   com os pontos   e     
Fonte: Elaboração própria. 

  

A reta  , destacada na Figura 6 é denominada reta secante ao gráfico de   pelos 

pontos   e   . Seu coeficiente angular é dado por: 

 

   
  

  
 

             

       
 

             

 
                (3.1) 

 

Admitindo-se agora que   se move ao logo da curva em direção a  , ou seja, 

fazendo h tender a zero, podemos observar que coeficiente angular da reta secante vai sendo 

modificado, até uma posição limite, na qual a reta secante coincide com a reta t, tangente à 

curva no ponto  , como ilustra a Figura 7. 



31 

 

 

Figura 7 Sobreposição da reta secante s à reta tangente t. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Logo, aplicando o conceito de limite em (3.1), ou seja, fazendo h tender a zero, 

temos que: 

         
             

 
                   (3.2) 

onde    é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de   no ponto  . 

Ou ainda, se escrevermos       , logo, quando fizermos h tender a zero, 

implicará em   tende a   , portanto chegamos a seguinte expressão: 

          

          

    
 (3.3) 

Agora, com o auxílio do software GeoGebra, podemos encontrar o declive da reta 

tangente ao gráfico de uma dada função para qualquer ponto. Assim, vamos determinar a taxa 

de variação instantânea em um ponto fixo. Vamos então seguir os seguintes passos: 

1º Passo- Para facilitar a identificação dos valores na janela de visualização, vamos 

primeiramente exibir a malha. Para isso, basta clicar no botão de exibir ou ocultar malha, 

assim como mostra a Figura 8. 
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Figura 8 Exibir ou ocultar malha da Janela de Visualização. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2º Passo- Agora vamos inserir a função na qual vamos trabalhar. No campo de 

entrada digite a função          e pressione o botão ENTER do teclado. Assim, estaremos 

inserindo a função         cujo seu gráfico será exibido na janela gráfica, exatamente 

como mostra a Figura 9. 

 

 

Figura 9: Gráfico da função     . 

Fonte: Elaboração própria. 
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3º Passo- Vamos agora inserir um ponto A sobre o gráfico na coordenada (2,4). Na 

segunda janela da barra de ferramentas, escolha a opção Ponto e depois clique sobre o gráfico 

na coordenada pedida (Veja Figura 10).  

 

 

Figura 10: Inserir novo ponto. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4º Passo- Devemos agora criar uma reta tangente ao gráfico no ponto A. Assim, basta 

clicar no quarto botão da barra de ferramentas e escolha a opção Reta Tangente (veja Figura 

11). Escolhida esta opção, basta agora clicar sobre o gráfico e depois clicar sobre o ponto A. 
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Figura 11: Botão de Reta Tangente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5º Passo- Após ter criado a reta tangente do gráfico sobre o ponto A, vamos agora 

configurar esta reta, clicando com o botão direito do mouse sobre ela e escolhendo a opção 

Propriedades (veja Figura 12), daí vai abrir uma janela onde é possível mudar a cor, 

espessura, estilo, etc..  

 

 

Figura 12: Botão propriedades da reta tangente da função     . 

Fonte: Elaboração própria. 
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6º Passo- Agora para exibir o coeficiente angular da reta tangente, digite no campo 

de entrada o seguinte comando: I=inclinação[a]. Depois de digitar o comando, basta apertar o 

botão Enter do teclado. A Figura 13 a seguir, mostra como o comando deve ser digitado no 

campo de entrada. 

 

 

Figura 13: Comando para exibir a inclinação I da reta tangente a no ponto a. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após este ultimo passo, podemos observar que o coeficiente angular ou declive da 

reta tangente a no ponto A é 4. Note que a taxa de variação instantânea é positiva, desta forma 

temos que a função      é crescente no ponto    . 

 

 

Figura 14: Coeficiente angular da reta tangente a no ponto A. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Desse modo, podemos dizer que o limite existe e que a função      é diferenciável 

no ponto A, no qual este limite chama-se Derivada. A partir da Figura 14, podemos explanar a 

derivada        de uma função      no ponto qualquer A, através da inclinação da reta 

tangente em relação ao gráfico. Podemos também, interpretar como a taxa de variação 

instantânea no ponto.  

Escolhendo o primeiro botão da barra de ferramentas do GeoGebra, é possível 

movimentar o ponto A sobre o gráfico da função     . Ao fazer isso, podemos notar que o 

coeficiente angular I muda de acordo alteramos o valor ponto A, onde tais movimentos serão 

trabalhados a seguir. 

3.3 Aquisição da reta tangente a uma curva através do 

GeoGebra 

Nesta etapa, iremos interpretar geometricamente o conceito de derivação, conforme 

foi mostrado pela Figura 7, ou seja, será notada como uma sequência de aproximações dos 

coeficientes angulares das retas secantes à reta tangente com a precisão da visualização do 

GeoGebra.. Agora, para construir esta interpretação, devemos seguir os seguintes passos. 

1º passo: retrate graficamente a função        
 

  
    . Neste caso, elegemos 

uma parábola com a concavidade voltada para baixo no primeiro quadrante com a intenção de 

facilitar a interpretação. 

 

 

Figura 15: Função a ser digitada. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Digitando o comando no campo de entrada, basta pressionar Enter para exibir o 

gráfico da função  . 
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Figura 16: Gráfico da função  . 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2º passo: no botão 2, selecione a opção novo ponto, crie dois pontos A e B sobre a 

parábola, em seguida, escolha o botão 1 e arraste o ponto A para as coordenadas (1, 0.9) e o 

ponto B para as coordenadas (9, 0.9). 

Estamos escolhendo estes pontos para a implementação equivalente com a da Figura 

7 neste caso, podem ser escolhidos dois pontos distintos quaisquer pertencente a    

 

 

Figura 17: Pontos sobre a curva  . 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

3º passo: agora deve-se renomear os pontos, na janela de Álgebra, clique com o 

botão direito do mouse sobre o ponto A escolha a opção renomear, conforme a Figura 18 a 

seguir, e renomeie o ponto   por   e o ponto   por  . 

 

 

Figura 18: Renomear objetos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 19: Pontos   e   renomeados por   e  . 

Fonte: Elaboração própria. 
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4º Passo: trace uma reta que passe pelos pontos   e  , para isto, escolha a opção reta 

definida por dois pontos no botão 3. Em seguida, renomeie a reta secante   por  . Clicando 

com o botão direito do mouse sobre a reta, escolha a opção propriedades e altere a cor da reta 

secante. 

 

 

Figura 20: Reta secante   passando por   e  . 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5º passo: deve-se traçar uma reta tangente a   passando por  , então escolha no 

botão 4 a opção reta tangente, em seguida clique sobre a curva e em seguida no ponto    Logo 

após, renomeie a reta tangente   por  .  

Clicando com o botão direito do mouse sobre a reta tangente, escolha a opção 

propriedades e altere a sua cor e espessura.  
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Figura 21: Reta tangente a   passando por  . 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6º passo: agora, vamos fazer o ponto   tender a  , de maneira que   fique o mais 

próximo possível de    No entanto, deve-se traçar retas secantes passando por   e outro ponto 

acima de  , sendo que   é fixo. 

Portanto, refaça 4º passo e escolha um ponto    mais próximo de   e em seguida 

trace uma reta secante    e altere a sua cor. 

 

 

Figura 22: reta secante   . 

Fonte: Elaboração própria. 
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7º passo: repita o passo anterior com os pontos               e encontre as retas 

secantes               alterando a cor de cada uma das retas secantes. 

 

 

Figura 23: Retas secantes              . 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para mostrar como o coeficiente angular de cada reta secante se aproxima do 

coeficiente angular da reta tangente, na janela de álgebra, clique com o botão direito do mouse 

em cada uma das equações das retas e escolha a opção Equação       , conforme a 

Figura 24 a seguir.  
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Figura 24: Mudança na forma de exibição da equação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Desta forma, vai mudar a forma da equação dada de         para       , 

facilitando assim, observar os coeficientes angulares. 

 

 

Figura 25: Gráfico das retas secantes até a obtenção da reta tangente. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observando o gráfico da Figura 25, nota-se que conforme o ponto   tende a   

através de            , o valor do coeficiente angular das secantes se aproxima cada vez 

mais da reta tangente a  . Temos então que existe o limite e é chamado de Derivada da função 

  no ponto    . 

 

 

3.4 Animação da reta tangente e a Janela CAS 

Agora, com a ajuda da Janela CAS, vamos animar a reta tangente sobre a curva e 

visualizando a alteração do coeficiente angular da reta. 

1º passo: Ao abrir o GeoGebra, normalmente não é exibida a janela 

automaticamente, deve-se acessar da seguinte sequência de menus Exibir – Janela CAS. 

 

 

Figura 26: Exibir Janela CAS. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2º passo: na janela de entrada, insira a função      ( 
 

  
)     . A função deve 

ser digitada conforme a Figura 27 a seguir. Em seguida, na linha 1 da Janela CAS, digite 
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    , dessa forma estará exibindo a função no campo desta janela. 

 

 

Figura 27: Função      na Janela de Entrada. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

Figura 28: Função      na Janela CAS. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3º passo: agora, deve-se exibir a função      , ou seja, queremos encontrar a 

derivada de     . Para isto, pode ser feita com das seguintes maneiras: 

i. Na linha 2, digite novamente a função      e em seguida selecione-a e clique 

no botão 9 e escolha a opção derivar. 

 

 

Figura 29: Exibir a derivada da função      pelo botão 9. 

Fonte: Elaboração própria. 
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ii. Na linha 2, digita a função      , o GeoGebra interpreta esta notação como a 

derivada de   em função de  . 

 

 

Figura 30: Exibir a derivada da função      pelo comando. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4º passo: Agora se deve inserir uma variável   que pertença ao intervalo        , 

logo, nos botões da Janela de Álgebra, clique no botão 11 e escolha a opção Controle 

Deslizante. Depois, basta clicar em qualquer parte da Janela de Visualização e crie o ponto   

variando de -1 a 11 e com o incremento 1. 

 

 

Figura 31: Inserir variável   pelo Controle Deslizante. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foi escolhido este intervalo para que visualizar melhor na Janela de Visualização o 

movimento do ponto sobre a curva. 

5º passo: Esta etapa seria para criar um ponto   sobre a função      que dependa 
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derivável  . Para isto, basta inserir na Janela de Entrada o comando            . Desta 

forma, conforme   varia, o ponto P irá se movientar sobre a curva     . 

 

 

Figura 32: Inserir ponto P sobre a curva  . 

Fonte: Elaboração própria. 

 

6º passo: Deve-se exibir na Janela de Visualização a reta tangente a      no ponto  . 

Logo, nos botões da Janela de Álgebra, clique no botão 4 e escolha a opção Reta Tangente, 

em seguida clique sobre a curva de   e em seguida no ponto  . 

 

 

Figura 33: Inserir reta tangente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

7º passo: Com o interesse de visualizar o valor da derivada de      no ponto  , na 

linha 3 da Janela CAS, digite o comando      . 
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Figura 34: Derivada da função   no ponto da variável  . 

Fonte: Elaboração própria.  

 

8º passo: Para poder fazer a animação dos objetos inseridos no software, primeiro 

vamos primeiro ativar o rastro, clicando com o botão direito do mouse no ponto   e depois em 

Habilitar Rastro, de maneira análoga, faça com a reta tangente. E para finalizar, clique com o 

botão direito do mouse sobre a variável   do controle deslizante e depois em Animar. 

 

 

Figura 35: Animar e Habilitar Rastro do ponto   e da reta tangente. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com a animação presente nesta construção, facilita perceber que, a partir da variação 

de  , altera o valor do coeficiente angular da reta tangente a curva   no ponto    É possível 

notar na janela de entrada que, na equação da reta tangente, o valor do coeficiente angular 

desta reta é igual ao valor da derivada da função   no ponto    Na Figura 36 a seguir, temos o 

resultado da construção onde é possível analisar os resultados. 
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Figura 36: Construção da interpretação geométrica da derivada da função   no ponto  . 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 Análise das atividades 

desenvolvidas 

4.1 Sondagem inicial 

Para iniciar as atividades, foi feita uma pequena sondagem para entender qual a ideia 

que os alunos têm sobre o valor numérico e a interpretação gráfica da Derivada. Desta forma, 

fica mais claro avaliar uma possível eficácia da metodologia caso haja um desenvolvimento 

de seus conhecimentos. 

No primeiro questionário, tinham as seguintes questões: 

I. O que corresponde o valor numérico da derivada de uma função em um determinado 

ponto? 

Observamos respostas variadas nas questões, tivemos que: 

 Os alunos B2, C3 e E5 não sabiam, alegaram não terem cursado a disciplina ainda; 

 Já 8 (oito) responderam que o valor numérico da derivada corresponde a taxa de 

variação instantânea num ponto qualquer; 

 Outros 9 (nove) alunos afirmaram que corresponde a inclinação da reta tangente a uma 

função em um ponto; 

 2 (dois) responderam apenas que era a reta tangente;  

 O aluno U3 respondeu da seguinte maneira: “Quando a função se aproxima de zero.”. 

Numericamente o valor da derivada em um ponto corresponde a uma taxa de 

variação instantânea, ou seja, matematicamente calculamos o limite dessa taxa de variação 

quando o elemento variante tende para um valor fixo. Observamos que apenas 8 (oito) dos 

alunos responderam a questão com este pensamento de variação. O aluno U3 tentou 

corresponder com a noção de limite, porém se expressou de forma errada ao afirmar que a 
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função se aproxima de zero, no entanto isto mostra que em algum momento ainda se lembra 

de como é tratada a definição. 

 

II. Qual é a interpretação geométrica da derivada de uma função em um determinado 

ponto? 

 Novamente os alunos B2, C3 e E5 não sabiam por não terem cursado a disciplina; 

 5 (cinco) não responderam esta questão, deixaram em branco; 

 7 (sete) alunos disseram que corresponde a reta tangente neste ponto; 

 9 (nove) afirmaram que é a inclinação da reta tangente à função ou à curva no ponto; 

 S1, respondeu da seguinte maneira: “É a aproximação entre a reta secante e a reta 

tangente em um ponto.”. 

A interpretação gráfica vai exatamente corresponder ao coeficiente angular, ou 

inclinação, da reta tangente à função no ponto definido. Desta vez, 9 (nove) dos alunos 

responderam utilizando esta definição. Destaque para S1 que respondeu como sendo a 

aproximação entre a reta secante à reta tangente num ponto, nota-se que mais uma vez 

associou a noção de limite para definir a derivada. 

No entanto, diante do exposto, é possível notar que os alunos acabam confundindo o 

que corresponde o valor numérico da Derivada e sua interpretação Geométrica. O fato de 3 

(três) alunos não terem cursado a disciplina atrapalhou o andamento das atividades, pois se 

trata da abordagem inicial do conteúdo de Cálculo Diferencial, desta forma poderemos ter um 

olhar diferente diante do que for aplicado.  

 

4.2 Análise da atividade 3.2 

Esta primeira atividade teve como objetivo determinar a derivada de uma função   

num ponto   , interpretando como a inclinação (coeficiente angular), ou declive, da reta 

tangente à   no ponto           . Com o auxílio do software GeoGebra, encontramos o 

declive da reta tangente ao gráfico da função         para qualquer ponto através de 

comandos do programa. 

Dos 25 (vinte e cinco) alunos que participaram 10 (dez) destacaram que com o 

auxílio do software, propõe uma visualização e manipulação dos objetos resultando numa 
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melhor interpretação geométrica e atentar melhor aos detalhes. Um dos participantes, X5, 

detalhou da seguinte forma: 

Alunos X5 -“O uso do software possibilita uma visualização menos abstrata do 

conteúdo. O conceito de derivada às vezes passa despercebido justamente pela ausência de 

metodologias como esta, que favorecem a visualização e manipulação.” 

Já 7 (sete) dos alunos participantes consideraram que os passos até então feitos, 

auxiliam na compreensão da interpretação do conteúdo, proporcionando aos alunos a melhor 

participação nas aulas. O aluno identificado por N5 afirmou o seguinte: 

Aluna N5 - “As aulas de Cálculo I podem ser muito mais dinâmicas, levando o aluno 

a perceber, com mais facilidades, as variações que ocorrem em todo o gráfico. Tal 

metodologia faz com que o aluno perceba, questione e construa o conhecimento de modo 

mais amplo e interessante.”. 

Estas afirmações em destaque vão de encontro com o que Borba, Silva e Gadanidis 

(2014) disseram em seu trabalho, 

A construção permite a manipulação de objetos, os quais podem ser 

visualizados em movimento. A manipulação e a visualização oferecem 

caminhos para que possamos perceber que existem relações de dependência 

entre os objetos. Tais relações podem ser identificadas ao percebemos 

padrões ou similaridades entre o movimento dos objetos e as variações dos 

números que compõem as representações algébricas dos objetos. Há pelo 

menos dois níveis de relações: (i) entre o movimento de cada objeto 

geométrico e a variação numérica de sua respectiva representação algébrica e 

(ii) entre o movimento conjunto dos objetos geométricos e as variações 

numéricas. (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 70). 

 

Do total, apenas 6 (seis) participantes destacaram situações da inclinação da reta 

tangente através do comando do software e relacionaram com a derivada sendo ela o 

coeficiente angular da reta. Nesta etapa, apenas dois alunos não opinaram sobre a 

metodologia. 

Para investigar de forma mais profunda esta etapa, foi passada duas questões onde o 

aluno teria como o auxílio à construção feita para respondê-las. O objetivo era que eles 

fizessem uso do recurso de acordo os seus comentários anteriores. As perguntas foram as 

seguintes: 

I. Se o ponto A estivesse nas coordenadas (-2,4), qual seria o valor do coeficiente 

angular da reta tangente a no ponto A? 

 Apenas 1 (um) aluno não respondeu; 
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 2 (dois) responderam que o coeficiente seria 4 justificando da mesma forma que  

Alunos V4: “Seria o mesmo, pois os triângulos formados seriam iguais.”; 

 6 (seis) alunos responderam que o coeficiente neste ponto seria -2; 

 Os outros 16 (dezesseis) alunos responderam corretamente dizendo que a inclinação 

seria -4. Alguns manipularam o ponto até a coordenada pedida e através da equação da reta 

tangente exibida conseguiram encontrar o valor do coeficiente angular, já outros justificaram 

como diz o participante B8: “O coeficiente angular muda de sinal.”. 

II. Se o ponto A estivesse nas coordenadas (-3,9), então a função   é crescente ou 

decrescente? E se A estivesse nas coordenadas (4,16)? Justifique. 

 Somente 4 (quatro) não responderam esta questão; 

 5 (cinco) responderam que a função será crescente em qualquer ponto, justificando de 

forma semelhante a A7, ele diz que: “Se fosse (-3,9) continuará crescente e se fosse (4,16) 

continuará crescente, pois a função é     ”. 

 16 (dezesseis) participantes responderam corretamente, fizeram o uso do coeficiente 

angular da reta tangente no ponto indicado, manipulando o ponto para determinar se a função 

era crescente ou decrescente, assim como justificou B2: “Se estivesse nas coordenadas (-3,9), 

seria decrescente e (4,16) crescente. Este comportamento se deve ao valor do coeficiente 

angular da reta, caso negativo função decrescente, caso positivo função crescente.”. Note 

que B2 é um dos alunos que não havia cursado a disciplina, assim já podemos perceber um 

bom entendimento do conteúdo. 

Analisando a primeira questão, é possível notar que a maioria fez uso da 

manipulação presente no GeoGebra para definir o valor da inclinação da reta naquele ponto. 

Fazendo o uso das palavras de Borba, Silva e Gadanidis (2014) novamente, podemos perceber 

a importância dessa movimentação e a discussão sobre as potencialidades dessa atividade, e 

eles afirmam que, 

O movimento da reta tangente a cada ponto da parábola está relacionado 

com a variação do ângulo entre a reta e o eixo-x, ou seja, o coeficiente 

numérico é o coeficiente angular da reta. O ângulo mencionado é congruente 

ao ângulo determinado pela construção de um triângulo retângulo de forma 

que a hipotenusa esteja sobreposta à reta e os catetos sejam construídos na 

região abaixo da parábola, tal que seja paralelo e outro perpendicular ao 

eixo-x. O valor da tangente desse ângulo pode ser encontrado ao calcularmos 

BC/AC=e/d (cateto oposto/cateto adjacente), o qual também representamos 

por      . (BORBA; SILVA; GADANIDIS, 2014, p. 69-70) 

 

 A partir dessa ideia, podemos perceber o motivo do qual alguns alunos deduziram 
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que o valor do coeficiente angular da reta tangente seria o mesmo tanto para         quanto 

para         . A justificativa foi que os triângulos retângulos formados sob a curva seriam 

iguais. Provavelmente eles não fizeram o movimento da reta tangente para encontrar a 

inclinação, já que o programa daria o valor exato. 

Seguindo o parâmetro da primeira questão, na segunda houve a mesma quantidade de 

acerto quanto à identificação de crescimento ou decrescimento da função associando com a 

inclinação da reta tangente ao ponto pedido, sendo crescente quando o coeficiente angular for 

positivo e decrescente quando o coeficiente angular for negativo. Mas vale destacar os alunos 

que consideraram a questão como sendo toda crescente, consideraram que pelo fato da função 

utilizada na construção ser toda positiva para     , então ela seria crescente em qualquer 

ponto de seu gráfico. 

4.3 Análise da atividade 3.3 

Nesta etapa o objetivo era interpretar geometricamente o conceito de derivada, ou 

seja, visualizar como uma sequência de aproximações dos coeficientes angulares das retas 

secantes à reta tangente com a precisão da visualização do GeoGebra. Depois da aplicação da 

atividade, foi feito o seguinte questionamento: 

I. O que se pôde observar em relação às retas secantes com a reta tangente? 

 11 (onze) alunos responderam que há uma aproximação das secantes até a tangente, 

assim os valores dos coeficientes angulares vão se aproximando, tentaram usar a noção de 

limite, como fez o participante F6: “Observei que ao variar a reta secante, ela tende a reta 

tangente, ou seja, o limite tende a reta tangente.” 

 3 (três) alunos responderam que a reta secante tende a zero. 

 O participante G7 respondeu o seguinte: “A taxa de variação vai tendendo a zero, o 

valor vai se aproximando.”.  

 3 (três) alunos fizeram observações meio confusas como a declaração de X5, por 

exemplo: “O coeficiente angular das retas secantes é inferior aos da reta tangente. Já o 

coeficiente da reta tangente é inferior aos das retas secantes.”. 

 O aluno identificado por N5 afirmou que: “A medida que as retas secantes se 

aproxima no ponto P, o ângulo entre elas diminui”. 
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 2 (dois) participantes observaram que a reta secante toca em dois pontos no gráfico e a 

tangente em apenas um. 

 4 (quatro) não responderam ao questionamento. 

A atividade desenvolvida exigiu um pouco mais da observação do aluno mediante 

aos detalhes, como por exemplo: a aproximação da reta secante à reta tangente como um 

limite. Pode-se dizer que o aluno N5 observou que, conforme o ângulo entre a reta tangente e 

a reta secante diminui, a secante tende a se tornar uma reta tangente, voltado para o caso da 

ideia de limite que neste processo ele é muito bem trabalhado. A partir dessa concepção, ficou 

possível determinar a definição algébrica da Derivada como a noção de limite, dizendo que 

ele existe o limite e este limite é chamado de Derivada da função   no ponto    . 

4.4 Análise da atividade 3.4 

O processo realizado nesta atividade é muito importante, pois nele utilizamos vários 

recursos do GeoGebra. Agora, com a ajuda da Janela CAS, fizemos a animação da reta 

tangente sobre a curva (gráfico da função  ) visualizando as alterações provocadas no 

coeficiente angular desta reta tanto na Janela de Álgebra quanto na Janela CAS. Ao fim da 

atividade, foi feito novamente um questionamento para avaliar o aprendizado e a opinião dos 

participantes. Foram questionados da seguinte forma: 

I. Para qual valor de   a função   deixa de ser crescente e passa a ser decrescente? Qual 

o valor da derivada neste ponto? Como se chama este ponto? 

 9 (nove) alunos fizeram o uso da animação para identificar o ponto crítico e da 

visualização do gráfico para identificar se era de máximo ou de mínimo, o participante R9 

relatou o seguinte: “Quando    , passa de crescente para decrescente. O valor da 

derivada é zero. Ponto de máximo.”. 

 6 (seis) participantes responderam de uma maneira diferente, meio confuso, porém de 

acordo com o que foi discutido, destaque para as seguintes respostas: 

“    a função é decrescente.” L3. 

“Até o ponto 4 ele é crescente, depois do 6 é decrescente. Logo o ponto 5 (   ) é chamado 

de ponto crítico.” C3. Note novamente que este também é um dos alunos que não cursou a 
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disciplina, e já mostra que está atento aos detalhes expostos pela atividade e já consegue 

identificar os pontos críticos de uma função. 

 3 (três) alunos afirmaram que para     a derivada é zero, porém chamou o ponto de 

“ponto tangencial”. 

 7 (sete) participantes não responderam. 

No GeoGebra, os pontos críticos de uma função fica fácil de ser visualizada numa 

construção como esta, pois basta notar para qual valor de   a reta tangente ao gráfico fica 

paralela ao eixo das abscissas, ou seja, o seu coeficiente angular será zero. Nesta construção 

em particular, fica fácil decidir se este ponto é de máximo ou de mínimo através da 

visualização.  

Podemos destacar os 3 (três) alunos que conseguiram identificar para qual valor a 

derivada seria zero, porém chama-lo de ponto tangencial não está errado porque de fato é, no 

entanto não é o nome que particulariza esta situação. A resposta de C3 é devida a construção, 

ele fez o uso da animação do controle deslizante que tinha o valor do incremento igual a 1 

(um). 

 

II. Com a construção feita nesta etapa, quais as conclusões você pode tirar com a 

animação? 

 10 (dez) alunos ressaltaram a capacidade de visualização dos conceitos de derivada 

através da animação da construção, como por exemplo, se a função é crescente ou decrescente 

em um determinado ponto. Destacam-se os seguintes comentários: 

“A animação ns facilita visualizar as relações entre a função, derivada, reta tangente, 

facilita a compreensão do conteúdo.” R9. 

“Com a animação podemos verificar os pontos de máximo e mínimo.” A7. 

 3 (três) participantes ressaltaram a visualização do ponto crítico e também a 

capacidade do software em calcular a derivada e a integral indefinida, assim como afirma E5: 

“Que podemos visualizar o ponto crítico da função, fazer derivada e integral.”. 

 6 (seis) alunos destacaram de como a reta tangente se altera conforme o valor da 

derivada também muda, X5 explanou da seguinte forma: “A inclinação da reta tangente se 

altera com a movimentação dos parâmetros.”. 

 Outros 6 (seis) participantes não responderam. 
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Analisando as respostas dos discentes, é possível notar que a animação é uma 

poderosa arma auxiliadora no entendimento dos conceitos geométricos da Derivada. “O uso 

do controle deslizante traz intensidade dinâmica à construção e ao design, envolvendo uma 

visualização mais nítida e pertinente sobre o movimento (...)” (BORBA; SILVA; 

GADANIDIS, 2014, p. 62). 

O visual da atividade propôs uma dinamicidade na representação dos objetos, apesar 

da construção ser mais intensa que as anteriores, ela provoca uma maior compreensão do 

assunto. Essa ideia de clareza na percepção das imagens faz com que o aluno perceba as 

diferentes representações entre o movimento de inclinação da reta tangente e a variação dos 

coeficientes. “Além disso, há vários tipos de representações de objetos que permitem 

visualizar o movimento de inclinações da reta e a relação de variação simultânea entre os 

objetos representados de forma numérica, algébrica e geométrica.” (BORBA; SILVA; 

GADANIDIS, 2014, p. 62). 

4.5 Análise geral das atividades 

Fica claro que a manipulação dos objetos construídos no software faz com que o 

aluno tenha uma maior atenção aos detalhes. A precisão da visualização e a movimentação 

são pontos positivos que uma aula expositiva no quadro branco não é capaz de proporcionar. 

Veja a opinião do participante F6: “A atividade foi interessante, acredito que métodos como o 

apresentado é importante, pois rompe os meios tradicionais de ensino.”.  

Apesar de ser uma experimentação e investigação, já existem pesquisas semelhantes 

sobre o uso de softwares matemáticos para a exploração da noção de derivadas, Borba, Silva e 

Gadanidis (2014) explicam em um de seus trabalhos neste âmbito, que, 

 

O GeoGebra, que mantém possível o estudo de conteúdos de forma mais 

próxima ao que era feito com lápis e papel, transforma também as 

possibilidades de experimentação, de visualização e de heurística dos 

humanos envolvidos nesse coletivo que aprende” (BORBA; SILVA; 

GADANIDIS, 2014, p. 73). 

 

Foi isso que percebemos durante a construção, não é a necessidade de substituir o 

tradicional, mas aliá-lo com as tecnologias na intenção de obter melhores resultados, assim 

como salientou o participante A1 em sua avaliação: “As atividades ajudaram sim, pois 
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quando vista no quadro com o professor, não dá pra compreender tão claramente quanto 

com o auxilio do software”. 

A movimentação e a animação do controle deslizante foram os momentos de melhor 

entendimento e compreensão ao explorarmos o conteúdo. Através deles, os alunos puderam 

visualizar com mais clareza quando a função era crescente, decrescente e o ponto crítico tanto 

geometricamente quanto algebricamente, pois o software exibe as duas formas 

simultaneamente. Esta potencialidade presente no GeoGebra também foi enfatizada no 

trabalho de Borba, Silva e Gadanidis (2014), que explanaram o seguinte, 

 

“(...) alunos e professores podem – de forma experimental e visual – explorar 

ideias assicuadas às noções de ponto do gráfico de uma função, gráfico de 

uma função, derivada no ponto, derivada de uma função, gráfico de uma 

derivada, coeficiente angular da reta tangente, dentre outros. O GeoGebra 

permite – com o controle deslizante, o rastro e a associação entre função 

derivada e função – que novas correlações visuais e coordenação entre 

expressão algébrica e gráfica sejam estabelecidas.” (BORBA; SILVA; 

GADANIDIS, 2014, p. 73). 

 

Devemos destacar novamente os alunos B2, C3 e E5, que alegaram inicialmente não 

possuírem conhecimento do conteúdo por não terem cursado a disciplina. Mas durante as 

atividades demonstraram uma boa compreensão do que estava sendo exposto, conseguindo 

acompanhar as construções e observando situações importantes para a compreensão do 

conteúdo. 

O aluno B2 explanou o seguinte: “Apesar de não ter feito a disciplina de cálculo, 

percebi que o programa deixa mais claro tudo o que pode ser observado em uma 

interpretação geométrica.”. Já o aluno E5 disse que: “Achei as atividades muito legais, de 

fácil compreensão e permite uma boa assimilação dos conteúdos.”.  

Note que ambos aprovaram o uso do software para abordar o conteúdo, mas 

pensando na ideia de atrelar essas atividades nas aulas de cálculo, podemos fazer o uso do 

comentário do aluno C3, que disse o seguinte: “Interessante! O uso do Geogebra para o 

conteúdo do tipo é necessário. No entanto, eu não possuía conhecimento teórico acerca do 

conteúdo trabalhado. Mas acompanhei todos os passos no Geogebra.”. Observe que, apesar 

da ausência do conhecimento prévio do conteúdo, ele conseguiu acompanhar todos os passos 

e ainda houve um bom aprendizado durante as oficinas. Logo o sucesso na aquisição deste 

conteúdo pode ser ainda maior aliando ele com a aula de cálculo e vice versa. 

Portanto, a noção de Derivada pode ser captada não apenas por procurar a discernir o 
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maior número de associações. Devem-se gerar argumentos que compenetre sobre a estrutura 

de dependência entre os objetos, discutir a variabilidade e as formas dessas dependências. 
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5 Considerações Finais 

O ensino com o uso de recursos computacionais, a quantidade de programas 

educativos e também de atividades voltadas para este âmbito, devem ser diretamente 

proporcionais à compreensão e aproveitamento destas tecnologias digitais nas salas de aula 

pelos docentes. O software livre GeoGebra dispõe de inúmeros recursos capazes de favorecer 

uma ludicidade e dinamicidade nas aulas de matemática, cabe ao professor se adequar às 

novas tecnologias e se enquadrar neste contexto para que este ensino seja fortalecido. 

O objetivo deste trabalho de conclusão de curso foi apresentar algumas metodologias 

diferenciadas para a abordagem da interpretação geométrica da Derivada utilizando o 

software GeoGebra. A questão era se com o auxílio destas metodologias apresentadas 

melhoraria o aprendizado dos alunos perante a disciplina do cálculo diferencial. 

Pôde-se observar nas análises que a precisão da visualização e a manipulação dos 

objetos presentes nas janelas do programa, proporcionaram uma maior compreensão das 

características presentes no desenvolvimento da interpretação geométrica, levando o aluno a 

perceber com mais facilidade as variações e os diversos caminhos disponíveis. 

A grande dificuldade foi em desenvolver a definição da derivada para os alunos que 

não cursaram ainda a disciplina de cálculo, porém foi notável a participação deles, já que 

fizeram todas as construções e opinaram sobre a utilização desta metodologia, considerando 

útil para distender a introdução da derivada.  

A segunda atividade exigiu um pouco a mais da atenção dos alunos, pois a partir 

dela, fazendo uso da noção de limite, foi possível desenvolver a definição algébrica da 

derivada. Esta etapa esclareceu muito as dúvidas presentes nos participantes, pois numa aula 

tradicional onde o professor expõe todas as ideias no quadro, acaba deixando o aluno mais 

confuso com tanta informação exposta de uma só vez e sem organização. 

A última atividade desenvolvida foi a que mais exibiu informações sobre a derivada, 

onde o aluno pôde atentar simultaneamente, através do controle deslizante, as variações 

gráficas, algébricas e numéricas, provocando uma maior dinamicidade na representação dos 
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objetos. É notório que uma boa nitidez na visualização no momento do desenvolvimento da 

definição, traz uma maior clareza na sua interpretação e isso foi comprovado na análise desta 

atividade, onde os participantes ressaltaram a animação feita na construção da atividade. 

Em linhas gerais, foi um saldo positivo na investigação das potencialidades do 

software GeoGebra na interpretação geométrica da Derivada, é notável a sua capacidade de 

exibir com precisão um dos conceitos mais importantes relacionados a este conteúdo. Em 

relação às metodologias apresentadas, atento alguns pontos positivos a exploração da 

visualização precisa, que é a movimentação dos objetos, a animação e a representação 

simultânea dos conceitos gráficos, algébricos e numéricos. 

Considero que estas atividades devam ser aperfeiçoadas e expandidas para outros 

conteúdos pertinentes, isso irá oferecer aos professores métodos diferenciados e persuasivos 

para ensinar o cálculo. Aos alunos, isso poderá oferecer uma construção do conhecimento 

mais sólido, pois uma boa base de ensinamento proporciona uma melhor aprendizagem 

posterior. 
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