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Com  os  avanços  tecnológicos,  é  necessário  conhecer  e  aprender  as  novas 
tecnologias.  Elas estão em toda parte  e as pessoas estão envolvidas com suas 
praticidades, com as transformações sociais e culturais. Assim, a dinâmica da sala 
de aula não deve ficar indiferente a estas mudanças, as tecnologias podem e devem 
ser  utilizadas  no  cotidiano  escolar  como instrumento  pedagógico  para  promover 
maior  interação  dos  alunos  com  os  conteúdos  abordados,  estimular  diferentes 
maneiras de entendimento e interpretação, diversificar e aperfeiçoar as formas de 
resolução de problemas, avaliar os resultados obtidos, entre outros. Nesse sentido,  
a presente pesquisa fará um estudo do uso das novas tecnologias na disciplina de 
Cálculo  I,  do  Ensino  Superior,  em  relação  ao  conteúdo  de  Derivadas.  Com  a 
finalidade de que esse conteúdo seja melhor compreendido pelos acadêmicos do 
Curso  de  Ciência  da  Computação  do  Instituto  Federal  Catarinense  -  Câmpus 
Videira. Tem como objetivo geral investigar os fatores que favorecem/desfavorecem, 
com o uso de tecnologias a compreensão da Matemática, na disciplina de Cálculo I, 
do Ensino Superior,  em relação ao conteúdo de Derivadas,  de modo que possa 
torná-lo mais significativo para os acadêmicos do Curso de Ciência da Computação. 
A metodologia utilizada será baseada em alguns autores que citam a possibilidade 
do  uso  de  tecnologias  no  ensino  da  Matemática  como  importante  instrumento 
pedagógico, como Moran (2000), Ponte (2009). A pesquisa caracterizar-se-á como 
quantitativa  e  qualitativa,  do  tipo  descritiva,  pois  envolverá  dados  estatísticos  e 
análise  de  questionário.  A  ferramenta  a  ser  utilizada  na  implementação  será  o 
aplicativo  LibreOffice  Calc,  que  é  um software  livre,  em  que  inicialmente  serão 
aplicados exercícios básicos sobre as planilhas eletrônicas para averiguar o nível de 
conhecimento dos alunos sobre o uso de tecnologias. Depois, apresentar-se-á aos 
alunos  os  procedimentos  necessários  para  as  atividades  práticas  envolvendo  o 
assunto  de  Derivadas,  primeiramente  ensinar  a  desmembrar  cada  fórmula  da 
Derivada para o aplicativo LibreOffice Calc e após estruturar a fórmula normal da 
Derivada. O  resultado  esperado  desta  pesquisa  é  desenvolver  e  ampliar  o 
conhecimento  dos  discentes  em relação  a  aplicação  de  práticas  com o  uso  de 
tecnologias, em relação ao conteúdo de Derivadas.
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