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Resumo 

 
Esta pesquisa tem a finalidade de compreender como os professores de Cálculo fazem uso 
da tecnologia de informação e comunicação (TIC) em suas aulas. Seus participantes foram 
professores do ensino superior que utilizam TIC para ensinar Cálculo. Esses professores 
foram localizados pela indicação de colegas, através de listas de discussões eletrônicas, a 
partir da leitura de teses e dissertações, por indicação de outros participantes da pesquisa e 
ainda por visitas a instituições de ensino superior. Não se limitou a examinar a questão 
apenas no âmbito do curso de Matemática, mas abrangeu professores de diferentes cursos 
que apresentam a disciplina em seu currículo. Os dados foram provenientes de entrevistas e 
do preenchimento de um formulário. A análise dos dados, que foi guiada pela pergunta 
“Como os professores de matemática fazem uso da TIC na disciplina de Cálculo?”, 
possibilitou discutir os seguintes temas: perfil dos professores, estrutura oferecida pelas 
instituições, planejamento e gestão da aula, vantagens e desvantagens do uso de TIC na sala 
de aula. As expectativas de contribuição deste trabalho são: apresentar sugestões para o 
professor do ensino superior a respeito de estratégias no ensino e aprendizagem do Cálculo 
através da utilização da TIC e constituir-se num referencial para outras pesquisas em 
Educação Matemática. 
 
Palavras-Chave: Tecnologia de Informação e Comunicação. Ensino Superior. Cálculo 
Diferencial e Integral. Trabalho e Formação Docente. Educação Matemática. 

 
Abstract 

 
This research has the purpose to understand how the calculus teachers use Information and 
Communication Technology (ICT) in their classes. The participants were higher education 
teachers who used ICT. Initially they were located in an e-list. Later, the interviewed 
teacher indicated some colleagues as possible participants. The research involved calculus 
teachers of undergraduation courses in mathematics and other topics. The data originated 
from interviews and a questionnaire. The analysis was guided by the question “How 
mathematics teachers make use of the ICT in the calculus discipline?” and made it possible 
to discuss the following topics: teachers profile, the infrastructure offered by the working 
place, the planning and management of the classes, advantages and disadvantages of the 
ICT use in the classroom. The expected contribution of this research is to offer some 
suggestions for the use of ICT in the teaching of calculus and to be a literature support for 
future research in the field.  
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