
O Uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação na 

Aula de Cálculo 1 a Distância 

 

Helber Rangel Formiga Leite de Almeida1 

 

GD6 – Educação Matemática, Tecnologias Informáticas e Educação à Distância. 

RESUMO: Neste artigo busco apresentar as ideias que permeiam meu projeto de doutorado, cujo 

objetivo principal é compreender a utilização das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC) no ensino de Cálculo Diferencial e Integral 1 (Cálculo 1) em cursos de Licenciatura em 

Matemática, na modalidade a Distância, oferecidos  no âmbito da Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

A metodologia empregada no projeto será de cunho qualitativo e se dará através de entrevistas com 

professores, alunos e tutores da disciplina, além de um acompanhamento de uma sala de aula da 

disciplina. A análise seguirá os pressupostos teóricos da reorganização do pensamento de Tikhomirov 

(1981) e do construto seres-humanos-com-mídias de Borba e Villarreal (2005). Neste momento encontro-

me realizando uma revisão da literatura, buscando compreender o que vem sendo pesquisado sobre os 

temas, permitindo assim situar a minha pesquisa dentro deste cenário. Esse levantamento e a busca por 

um referencial teórico que dê apoio à análise de dados desta pesquisa é o que esse artigo se propõe a 

apresentar. 

Palavras-Chave: Educação a Distância Online. Universidade Aberta do Brasil. Licenciatura em 

Matemática. 

 

Introdução 

As discussões em torno do ensino de Matemática já não são mais novidade no meio 

acadêmico. Talvez essas discussões sejam geradas pelos mais diversos problemas que a 

disciplina apresenta em todas as fases do ensino, problemas que vão desde a forma com 

que a disciplina é apresentada, gerando desconforto e desmotivação nos alunos, até as 

dificuldades características de seus conteúdos.  

Segundo D’Ambrosio (2005) a sociedade passa por grandes transformações, com 

grandes reflexos na educação e corroborando essa discussão, professores e 

pesquisadores em Educação Matemática vêm trabalhando na perspectiva de mudar esse 

quadro, ou de pelo menos, contribuir com essa mudança. 

Nesse contexto, se insere o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 

(TDIC) como suporte às aulas de Matemática. O uso das TDIC como suporte às aulas 

pode tornar o aprendizado mais dinâmico, possibilitando uma interação maior entre os 
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atores envolvidos no processo, haja vista que o aluno pode deixar de desempenhar um 

papel apenas de “coadjuvante” para exercer um papel de “colaborador” em todo o 

processo. 

Seguindo esse pensamento, entendo que as possibilidades apresentadas pelo uso das 

TDIC no cenário da educação tornaram possível o desenvolvimento da Educação a 

Distância online (EaD online), além disso, no meu modo de ver, as possibilidades de 

interação presentes nas TDIC relativizam até mesmo o conceito de “Distância” na 

definição, tornando-a em uma distância física apenas.  Podemos perceber ainda que, 

devido à popularização da internet, o número de Instituições de Ensino Superior e a 

quantidade de cursos oferecidos no modelo à distância por essas Instituições 

aumentaram. Esse aumento permitiu o desenvolvimento dessa modalidade de ensino. 

Um desses modelos utilizados hoje é o programa Universidade Aberta do Brasil2 (UAB) 

do Governo Federal. 

O projeto tem como objetivo principal compreender a utilização das TDIC no ensino de 

Cálculo Diferencial e Integral 1 (Cálculo 1) em cursos de Licenciatura em Matemática, 

na modalidade à Distância, oferecidos no âmbito da UAB. O projeto encontra-se 

vinculado a dois projetos maiores financiados pelo CNPq, sob os Nº 304915/2011-4 e 

471758/2012-4, coordenado pelo Prof. Dr. Marcelo de Carvalho Borba.  

Os objetivos dessas pesquisas são investigar como a Internet está sendo utilizada para 

propiciar a interação entre docentes e alunos de licenciaturas em matemática a distância 

da UAB, além de compreender a dinâmica dos polos presenciais desses cursos por meio 

do estudo do papel que as TIC exercem na formação de professores de matemática e 

analisar as potencialidades que se abrem quando as TIC são utilizadas como parte de um 

coletivo pensante que inclua docentes universitários e futuros professores. Nesse 

sentido, meu projeto pode contribuir diretamente com essa pesquisa, já que os objetivos 

mencionados aqui, se cumpridos, podem apresentar um mapa da utilização dessas TIC 

no processo de ensino-aprendizagem de Cálculo 1 online., disciplina que é lecionada em 

praticamente todos os cursos da área de Ciências Exatas. 

Pretendo inicialmente identificar quais TDIC estão sendo utilizadas por professores, 

tutores e alunos de Licenciatura em Matemática da UAB e em seguida observar de que 
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forma esse uso está ocorrendo. Em particular, voltarei minha visão para a disciplina de 

Cálculo 1, buscando também entender de que maneira a Internet pode contribuir com a 

produção de conhecimento do aluno nesta disciplina. Para isso, tenho a intenção de 

realizar entrevistas com os atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de 

Cálculo 1 à distância: coordenadores, professores, tutores e alunos, além de um 

acompanhamento de uma sala de aula virtual da disciplina.  

 

Situando a pesquisa 

TDIC na Educação 

A utilização das TDIC tem sido discutida em vários níveis da sociedade, em particular 

no meio acadêmico, principalmente depois da “popularização” do computador. Nas 

pesquisas sobre o ensino e a aprendizagem de Matemática as discussões costumam girar 

em torno da busca por melhorias na qualidade do ensino, principalmente pela busca de 

métodos capazes de transformar a forma que o aluno enxerga a disciplina, permitindo 

um maior aproveitamento dos conteúdos apresentados e diminuindo o número de 

reprovações.  

As TDIC dentro do contexto educacional provocaram mudanças na forma de se 

trabalhar com Matemática. Segundo Hargreaves (1998), as regras do mundo estão 

mudando, logo está na hora das regras de ensino e do trabalho docente também 

mudarem. 

No meio acadêmico é cada vez mais comum a discussão sobre a inserção de tecnologias 

digitais, mesmo observando que essa inserção está ocorrendo de forma gradual. O uso 

das tecnologias é recomendado em algumas pesquisas (SCHEFFER, 2002; 

SCHEFFER; DALLAZEN, 2005) como fortes aliadas ao ensino de Matemática. Em 

geral, essas pesquisas defendem o uso como componente empírico e ênfase na 

visualização, passando a fazer parte do processo de descoberta, incentivando a 

compreensão e a significação Matemática.  

O acesso às TDIC e sua utilização pode ser considerado ainda uma situação nova para 

muitos professores, e pode representar uma zona de risco para esses futuros professores. 

Borba e Penteado (2001) utilizam essa expressão para descrever situações que os 

professores enfrentam e que envolvem, entre outras coisas, incertezas, 

imprevisibilidade, perda de controle e a necessidade de avaliar constantemente as 

consequências das ações propostas.  



Um dos principais fatores que corroboram o uso das TDIC na sala de aula de 

Matemática é o de trabalhar com o “visual” do aluno, proporcionando um feedback mais 

rápido e possibilitando a manipulação de conceitos matemáticos de forma simples e 

rápida. Segundo Miskulin et al (2006): 

“a informática possui uma ação positiva para o desenvolvimento da 

capacidade cognitiva e provoca um rompimento da relação vertical entre 

professor e alunos da sala de aula tradicional, desta forma os autores 

acreditam que a informática torna a aprendizagem mais cooperativa.” 

(MISKULIN et al, 2006, p. 8). 

 

O uso da informática no ensino de Matemática pode se constituir em um importante 

ator no trabalho pedagógico, aprimorando nossas formas de ministrar aulas, tornando-

as mais dinâmicas  

Marin e Penteado (2011) escrevem que na presença das TDIC dentro do cenário 

educacional, o professor se sente desafiado a rever e a ampliar seus conhecimentos, 

provocando demandas que vão além da organização e da rotina de sala de aula, mas que 

também geram dificuldades, principalmente no que diz respeito ao uso dessa ou daquela 

tecnologia. Mussolini (2004) alerta para o processo que envolve a utilização de um 

software em uma aula de Matemática, ela afirma que: 

O professor deve refletir sobre aspectos como a escolha do conteúdo e dos 

softwares adequados à atividade que irá desenvolver na aula, a disposição dos 

alunos frente a esta nova situação e a maneira de utilizar tal software. 

(MUSSOLINI, 2004, p. 13) 

Entendo o uso das TDIC na educação, como sendo aquele em que o processo de ensino-

aprendizagem difere do método de ensino que se resume à utilização de papel e lápis, o 

que trataremos aqui como “ensino tradicional”, desde o uso de calculadoras (simples ou 

gráficas) até o uso de softwares matemáticos e/ou uso de internet (não apenas como uma 

fonte de pesquisa). Borba (2011) lembra que as possibilidades experimentais dessas 

mídias podem ser exploradas, podendo-se chegar à elaboração e verificação de 

conjecturas, levando os estudantes a desenvolverem suas ideias a ponto de criarem 

novas conjecturas.  

Segundo Valente (1999) a aprendizagem pode acontecer basicamente de duas maneiras: 

a informação pode ser memorizada ou processada pelos esquemas mentais, neste último 

caso o autor afirma que o conhecimento é construído. 

Alunos e professores em contato com as TDIC tornam-se investigativos e não apenas 

receptivos, eles encontram novas fontes de ideias que vão além dos seus próprios 

pensamentos, começam a observar, refletir e atribuir significados, criando suas próprias 



conjecturas. Ou seja, a inserção das TDIC quebra paradigmas, podendo modificar 

qualitativamente  a qualidade do ensino, tornando as aulas mais criativas, motivadoras e 

dinâmicas.  

O ensino de Cálculo 1 

Em se tratando do ensino superior de Matemática, não apenas cursos de Licenciatura em 

Matemática, mas cursos da Grande Área de Ciências Exatas têm em sua grade curricular 

disciplina de Cálculo Diferencial e Integral (Cálculo) em seu Núcleo Básico e em 

particular o Cálculo 1 é considerada a disciplina de apresentação destes cursos.  Koga 

(1998), Nasser (2004) e Palis (1995) apud Marin e Penteado (2011) listam algumas 

razões para se preocupar com a disciplina de Cálculo 1: 

 O cálculo é uma disciplina de transição entre o ensino médio e o ensino superior; 

 O cálculo, por ser uma disciplina lecionada no início dos cursos superiores, 

conta com muitos alunos em suas turmas; 

 A grande quantidade de matéria a ser exposta, faz com que a aula siga um ritmo 

acelerado, havendo pouco espaço para o aluno investigar, perguntar e 

questionar. 

Os motivos acima talvez respondam a perguntas repetidas quase que diariamente pelos 

atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem de Cálculo 1: “Por que Cálculo 

1 reprova tanto? Por que a evasão em Cálculo 1 é tamanha?”. Ou seja, torna a disciplina 

motivo de queixas e preocupações de alunos e professores. 

De acordo com Souza Júnior (2000), a partir do início dos anos 1990 é que começou o 

interesse pelo uso de computadores em Cálculo 1. Em sua pesquisa o autor chama a 

atenção para a preocupação dos professores pesquisados em integrar os conteúdos da 

disciplina com aplicações. Pesquisas em Educação Matemática relacionadas ao uso das 

TDIC no ensino de Cálculo 1 e disciplinas afins vêm surgindo de forma gradativa 

(JÚNIOR, 2006; SCUCUGLIA, 2006; BARBOSA, 2009) e desperta cada vez mais o 

interesse de pesquisadores e de instituições de Ensino Superior. Estes autores abordam 

diversas possibilidades para o ensino de Cálculo 1 e todos ressaltam o impacto positivo 

no interesse e na aprendizagem dos alunos a partir da utilização das TDIC por parte de 

professores e alunos da disciplina, mas assim como outros, não realizaram investigações 

acerca dessa utilização em ambientes online. 

A EaD online 

A Educação a Distância não é algo relativamente novo no Brasil. Essa modalidade de 

ensino é conhecida desde o século XIX, mas foi a partir do advento da Internet que esse 



modelo de Educação ganhou mais ênfase, nascendo assim a Educação a Distância 

online (EaD online). 

Em relação a outros países, o Brasil tem uma história diferenciada com relação à 

implantação da Educação Superior à distância.  Segundo Vianney, Torres e Silva 

(2003), até o final do século XX, muitas instituições de Ensino Superior no país não 

tinham qualquer tipo de envolvimento com Educação a Distância passando por alguns 

modelos até chegar ao modelo Online que temos hoje.   

A EaD online foi regulamentada pela Portaria 2.253 de 18 de outubro de 2001 que 

faculta o desenvolvimento de disciplinas não presenciais oferecidas para cursos de 

graduação presenciais no limite de 20% da carga horária total prevista para o curso. 

Baseado nisso, O MEC, através das Diretrizes Curriculares Nacionais, recomenda às 

instituições introduzir, na sua organização pedagógica e curricular dos cursos 

Superiores, a oferta de disciplinas integrantes do currículo que utilizem a modalidade 

semipresencial.  

Neves (2002) lembra que, em cursos de graduação à distância, a avaliação tem duas 

importante vertentes: a do aluno e a do curso como um todo. Ela conclui que: 

[...] para muitos, parece ser fácil estudar a distância. Na verdade não é. 

Estudar a distância exige perseverança, autonomia, capacidade de organizar o 

próprio tempo, habilidade de leitura, escrita e interpretação (mesmo pela 

internet) e, cada vez mais frequente, domínio de tecnologia. (NEVES, 2002, 

p. 5).  

As universidades estão, cada vez mais, voltando-se ao uso da internet para oferecer 

cursos à distância bem como buscando ampliar a oferta de seus cursos e seguindo essa 

tendência, o Ministério da Educação, em parceria com os Estados, Municípios e 

Universidades Públicas lançou em junho de 2006, através do Decreto 5.800, um projeto 

intitulado Universidade Aberta do Brasil (UAB) com o intuito de oferecer o Ensino 

Superior (Graduação, Pós-Graduação e Extensão Universitária) para o maior número 

possível de pessoas, promovendo principalmente a formação inicial e continuada de 

professores. Os primeiros polos foram instalados em 2007 e hoje a UAB conta com 750 

polos3 distribuídos em todas as regiões do País.   

Inicialmente as discussões acerca da EaD online giravam em torno das possibilidades 

que as tecnologias poderiam propiciar, basicamente sobre a utilização de softwares 

como auxílio às “aulas tradicionais”. Hoje, entendo a Educação a Distância como sendo 

uma modalidade de ensino e aprendizagem com a ausência do contato físico professor-
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aluno, no caso da EaD online esse modelo é dado através da utilização de tecnologias, 

principalmente a internet.  

Borba e Villareal (2005) argumentam que o avanço das mídias acarretou mudanças no 

processo de produção do conhecimento. Essas mudanças tornam-se ainda mais 

evidentes quando tratamos da EaD online, devido ao fato da velocidade na captação e 

desenvolvimento das informações e dos novos conceitos. 

Nesse contexto, a utilização das TDIC desempenha importante papel na EaD online, não 

apenas no que diz respeito ao uso dos softwares como suporte às aulas, mas como 

também o uso de chats, fóruns de discussão, videoconferências, etc. As TDIC 

trouxeram novas possibilidades para o Ensino a Distância, principalmente devido à 

velocidade na emissão e distribuição de informações, essas tecnologias têm como 

função principal diminuir a distância física entre os atores do processo.  

A internet possibilitou uma abordagem investigativa qualitativa, causando um maior 

envolvimento por partes dos alunos, levando-os a investigar conceitos e tornando-os 

“mais próximos” de seus professores. Segundo Borba, Malheiros e Zulatto  (2008) o 

fazer matemática é transformado pela tecnologia. O uso de ferramentas como chat e 

videoconferências facilitam o desenvolvimento de ideias, principalmente pela 

velocidade nos feedbacks, ou seja, produzimos conhecimento com internet e softwares 

educacionais. 

É importante ressaltar que quando desejamos utilizar as TDIC em cursos online, temos 

que refletir de que forma iremos propor uma atividade e de que forma será conduzida a 

discussão e a socialização dos resultados dessa atividade. 

O que é possível perceber é que quando se decide utilizar um software, seja 

ele gráfico, geométrico ou algébrico, em um curso a distância online, é 

importante que se reflita sobre como propor uma atividade considerando o 

contexto e visando contemplar os objetivos educacionais, sempre apoiado nas 

concepções teóricas a cerca da temática. (BORBA, 2011). 

Com a EaD online o professor é capaz de acompanhar de “mais perto” seus alunos, 

podendo esclarecer dúvidas fora do seu ambiente escolar, bastando que o professor e o 

aluno encontrem-se online no AVA ou em redes sociais4. Para isso é preciso romper 

com paradigmas, dar autonomia aos alunos sem comprometer a investigação além de 

garantir que o trabalho fluirá e terá significância do ponto de vista da Matemática. 

Segundo Almeida (2002), a educação a distância em ambientes virtuais permite romper 
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com as distâncias espaço-temporais e viabiliza a interatividade, recursividade, múltiplas 

interferências, conexões e trajetórias, não se restringido à disseminação de informações. 

Ou seja, podemos considerar uma maior proximidade entre alunos e professores na EaD 

online. 

O que podemos observar é que, assim como no ensino presencial, a evasão nos cursos 

de Licenciatura em Matemática a distância apresentam índices elevados. Os motivos 

alegados são os mesmos de cursos presenciais, acrescidos pela dificuldade na adaptação 

à metodologia de ensino e de aprendizagem, as dificuldades no uso dos Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem e a dificuldade na assimilação de conceitos sem a 

intervenção presencial do professor. 

O que pude observar até o momento é que na literatura existente ainda é pouco o 

número de publicações que tratem do uso das TDIC no ensino de Cálculo à distância, é 

preciso investigar de que forma professores (e tutores) que estão à frente das disciplinas 

de Cálculo 1 nos cursos a distância utilizam as TDIC, quais conteúdos da disciplina 

estão sendo trabalhados a partir ou com as TDIC? De que forma as TDIC podem 

contribuir para a produção do conhecimento dos alunos de Cálculo 1 na modalidade à 

distância. 

CONSTRUINDO UM REFERENCIAL TEÓRICO 

O projeto aqui proposto tem como objetivo compreender o uso das TDIC em cursos de 

Licenciatura em Matemática oferecidos na modalidade à distância, mais precisamente, 

compreender esse uso em uma disciplina de Cálculo 1. Assim, iremos nos orientar pelas 

ideias de algumas pesquisas que tratem fragmentos dessa temática. 

Estamos vivenciando uma sociedade mutante nas suas formas de organização, 

produção, comercialização, diversão e, também, no ensinar e aprender. “O campo da 

educação está muito pressionado por mudanças” (MORAN, 2008, p. 137). A educação 

é vista como peça fundamental na mudança dessa sociedade, abrindo um mercado 

gigantesco em torno de si, atraindo grupos econômicos privados dispostos a gastar e 

ganhar dinheiro nesse mercado, além de políticas públicas governamentais que buscam 

o seu aprimoramento, como a Educação a Distância online. 

Moran (2008) afirma que ensinar e aprender exigem hoje mais flexibilidade, mais 

organização, menos conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de 

comunicação. Nesse sentido, a aquisição de informação vem dependendo cada vez 

menos do professor. A internet possibilita acesso a dados, imagens e resumos de forma 



mais rápida e atraente, cabendo ao professor auxiliar seus alunos na interpretação e 

contextualização destes objetos. 

Tikhomirov (1981) propõe que a informática e suas interfaces não substituem ou apenas 

complementam os humanos, na verdade essa mídia e os processos por ela mediados 

reorganizam nosso modo de pensar, ou seja a informática reorganiza o pensamento 

humano. 

Lévy (1993) ao escrever sobre as tecnologias da inteligência: oralidade, escrita e 

informática, lembra que no passado a oralidade era usada para produzir conhecimento e 

estender nossa memória. Ele afirma que a oralidade primária se remete ao papel da 

palavra anteriormente à adoção da escrita por uma sociedade. A internet e suas 

possibilidades têm atuado como uma nova extensão da memória, assim como a 

informática apresentada por Lévy (1993), já que altera significantemente o raciocínio 

linear a partir de simulações e/ou experimentações envolvendo escrita, oralidade, 

imagens, vídeos, comunicações síncronas e/ou assíncronas, tudo ao alcance de um 

simples clique. 

Borba e Villarreal (2005), a partir das ideias de tecnologias da inteligência de (LÉVY, 

1993) e de reorganização do pensamento de (TIKHOMIROV, 1981) estruturam a ideia 

do construto seres-humanos-com-mídias (BORBA, 1993; 1999) olhando para a 

produção do conhecimento a partir da ação conjunta de atores humanos e não humanos. 

Na EaD online os atores (humanos) estão em permanente contato com as mídias 

presentes no Ambientes Virtuais de Aprendizagem, bem como em outros ambientes 

online no desenvolvimento de atividades propostas e na comunicação entre si. Pensando 

em conjunto com essas mídias, entendo que temos uma configuração do processo de 

produção de conhecimento e assim, durante este processo, o coletivo de seres humanos 

e mídias atua na reorganização do pensamento (TIKHOMIROV, 1981; BORBA e 

VILLARREAL, 2005). 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem desempenham importante papel dentro do 

universo da EaD online, já que se configuram como o elo de ligação entre professor e 

alunos nesta modalidade de ensino. Os AVA são repletos de Tecnologias da Informação 

e Comunicação que podem ser utilizadas para: a comunicação entre professores, tutores 

e alunos; disponibilização de materiais didáticos; e a administração da disciplina. 

As ferramentas presentes nos AVA utilizados em cursos à distância, em particular o 

curso de Licenciatura em Matemática, têm como um de seus objetivos atuarem juntos 

na produção do conhecimento matemático colaborativo dentro de uma sala de aula 



virtual, dados seus potenciais interativos de comunicação e a troca de informações 

(KENSKI, 2002). 

Borba, Malheiros e Zulatto (2008) ressaltam que os alunos sofrem mudanças em seu 

papel quando em contato com as mídias presentes na EaD online. Os autores destacam 

suas dificuldades iniciais com os chats e as videoconferências, além disso, mencionam 

que: 

A familiarização dos participantes com as interfaces utilizadas é 

condicionada também pela natureza das discussões...No caso dos problemas 

matemáticos, percebemos que os alunos sentem outros tipos de dificuldades, 

como a visualização ou manipulação de uma construção geométrica 

(BORBA; MALHEIROS; ZULATTO, 2008, p. 95). 

Com relação ao papel do professor frente ao contato com essas mídias, os autores 

sugerem que passa também por uma transformação já que passam a desenvolver novas 

atividades e interagirem de maneiras distintas daquelas encontradas em uma sala de aula 

presencial.  

Neste momento, o projeto aqui proposto ainda encontra-se em uma fase inicial e o 

referencial teórico a ser seguido em construção. De toda forma, entendo que o 

aprofundamento nesse sentido se dará a partir de leituras futuras que se aprofundem na 

temática do projeto. 

 

METODOLOGIA 

Pretendemos neste projeto fazer uso da pesquisa qualitativa e quando tratamos de 

pesquisa qualitativa é importante ressaltarmos a não existência de um modelo pronto e 

único. Segundo Goldenberg (2007) a pesquisa científica exige criatividade, disciplina, 

organização e modéstia.  

Em se tratando de pesquisa qualitativa a preocupação não deve girar em torno de 

números e sim de uma investigação de como os envolvidos no processo vivenciam uma 

determinada tarefa, “a ênfase não se dá na medida de uma quantidade, mas sim na 

compreensão de um fenômeno” (BORBA; MALHEIROS; SCUCUGLIA, 2012).  

Dessa forma, a pesquisa buscará compreender a utilização das TDIC nos cursos de 

Licenciatura em Matemática oferecidos por Universidades Públicas em parceria com 

UAB, em particular na disciplina de Cálculo 1, e essa compreensão se dará através de 

entrevistas com os atores envolvidos nesse cenário: professores, tutores, alunos e a 

coordenação do curso. Como ideia inicial, buscarei analisar entre três e cinco 



instituições que atendam os pressupostos da pesquisa e estas instituições ainda serão 

escolhidas mediante envio de solicitação e aceitação por parte das mesmas. 
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