
O GEOGEBRA: UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES AFINS.

GEVERSON DE JESUS MOURA
CLEWILSON SOARES SOBRINHO
WELLINGTON ALVES DE ARAÚJO

EIXO: 20 EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

O GEOGEBRA: UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES AFINS.

Eixo Temático: Educação e Ensino de Matemática, Ciências Exatas e Ciências da Natureza.

Resumo: Este artigo apresenta o resultado do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)[1] de nível médio integrado, no qual desenvolvemos uma pesquisa que tem como objetivo geral investigar possibilidades de situações de aprendizado da Matemática de conceitos relativos às funções polinomiais do 1º grau (Função Afim) com alunos da 1ª série do Ensino Técnico
de Nível Médio Integrado do IFS – Campus São Cristóvão fazendo uso de uma Sequência Didática mediada pelo uso do software matemático GeoGebra. Para tanto, foi realizado um estudo, pautado nas ideias de Pietro e Schneuwly (2006), embasados na Engenharia Didática discutida por Artigue. Ao término da experiência ficou constatado que aplicação do
software matemático Geogebra no processo de ensino da função polinomial do primeiro grau se constituiu como um item motivador para a aprendizagem, sendo este utilizado como meio para e não como fim.
Palavras-Chave: Ensino de funções afim, Software matemático GeoGebra, Sequência Didática.

Abstract: This article presents the results of the Work Course Conclusion (TCC) integrated average level, which developed a research that has as main objective to investigate possibilities for mathematics learning situations concepts relating to polynomial functions of the 1st degree (Affine Function) with students from 1st grade of Technical Education Medium
Integrated IFS Level - Campus São Cristóvão making use of a Teaching Sequence mediated by the use of mathematical software GeoGebra. To this end, a study was conducted, based on the ideas of Pietro and Schneuwly (2006), based on the Didactic Engineering discussed by Artigue. At the end of the experiment it was found that application of mathematical
software Geogebra in polynomial function of the educational process of the first degree was constituted as a motivational item for learning, which is used as a means and not an end.
Keywords: Functions of teaching order, mathematical software GeoGebra, Didactic Sequence.

INTRODUÇÃO
O uso de computadores está cada vez mais presente na vida de jovens, por isso é comum que algumas escolas já tenham associado tal recurso às suas práticas pedagógicas, trazendo, consequentemente, um novo olhar para dentro da sala de aula e uma postura mais dinâmica, a fim de tornar atraente o aprendizado da matemática, em particular, das funções afins.
Na condição de trazer melhorias e praticidade do estudo das funções afins, o software matemático GeoGebra foi utilizado como ferramenta no processo de aprendizado, abordando somente o conteúdo das funções afins, sendo empregado em alunos da primeira série do Ensino Médio Integrado ao curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto
Federal de Sergipe, Campus São Cristóvão.

As funções afins surgiram a partir de uma análise semelhante à da natureza. Esse tipo de função é escrito como equações do primeiro grau com duas incógnitas, sendo definida pela lei uma formação , onde a e b são números reais,  uma variável independente e  uma variável dependente, ambas diferentes de zero. Toda função afim pode ser
representada por uma reta, que traçada num plano cartesiano dá origem a um gráfico.

É importante o estudo das funções, uma vez que elas podem ser aplicadas em diferentes circunstâncias. O significado de função é essencial à matemática, permanecendo o mesmo para qualquer tipo de função. Portanto, a função é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável (
 assume.
 
O USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO DE FUNÇÕES.
Atualmente se usa a informática como intermediária na aprendizagem da Matemática. Segundo professores e pesquisadores ela é mais um recurso para que ocorra uma aprendizagem significativa por parte dos sujeitos envolvidos na situação didática, ou seja, não só nós alunos aprendemos, mas o professor também, (BONOTO; SOARES; MERLUGO, 2011. p.2).
Scheffer e Sachet (apud BONOTO; SOARES; MERLUGO, 2011, p.2-3) destacam que o uso da informática não é uma receita pronta para equacionar os conflitos em relação ao processo de aprendizagem, mas se caracteriza como uma possibilidade de agregar professores e alunos em um ambiente investigativo que torne capaz a geração de conhecimentos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999) apontam para a importância do ensino da Matemática integrada às novas tecnologias de informação e comunicação, principalmente, com o uso dos computadores como instrumento para nos levar a testar nossas possibilidades e construirmos conhecimento por meio da interação com a máquina. Assim, a informática
deve ser vista na educação como um novo campo e os professores devem ser estimulados e valorizados na criação e condução das situações de aprendizagem que utilizam destes recursos.
À vista disso, o que interessa é o modo como estas tecnologias estão sendo utilizadas nas salas de aulas, pois sabemos que elas proporcionam o desenvolvimento de novas competências e habilidades. Dentre os utilitários para a aprendizagem da Matemática podemos destacar o software matemático GeoGebra, em uso especial no estudo do conceito de função
afins.
Vale destacar que o conteúdo de funções é um elemento fundamental, pois serve para articular diferentes conteúdos matemáticos e é também utilizado para representar relações entre grandezas de outras áreas do conhecimento, favorecendo assim abordagens interdisciplinares, assim como transdisciplinares. (BRASIL, 1999).

O estudo das funções nos permite adquirir a linguagem algébrica como a linguagem das ciências, necessária para expressar a relação entre grandezas e modelar situações-problema, construindo modelos descritivos de fenômenos e permitindo várias conexões dentro e fora da própria matemática. Assim, a ênfase do estudo das diferentes funções deve
estar no conceito de função e em suas propriedades em relação às operações, na interpretação de seus gráficos e nas aplicações dessas funções (BRASIL, 2002 apud BONOTO; SOARES; MERLUGO; 2011. p. 4).

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio o ensino de função “pode ser iniciado diretamente pela noção de função para descrever situações de dependência entre duas grandezas, o que permite o estudo a partir de situações contextualizadas, descritas algébrica e graficamente”. (BRASIL, 2002 apud BONOTO; SOARES; MERLUGO; 2011. p.
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4).
Nesse contexto, verificamos que o uso de novas tecnologias contribui na aprendizagem da matemática desde que seja inserida por meio de uma metodologia adequada para exploração dos conteúdos envolvidos.
A presença da tecnologia em sala de aula é uma realidade irreversível. Há quase duas décadas os computadores fazem parte do ambiente escolar; calculadoras eletrônicas, softwares educativos, lousas digitais, estão cada vez mais comuns nas instituições públicas e privadas, além de outros recursos tecnológicos como televisores, projetores e outros, disponíveis a
alunos e professores cuja aplicação tem como objetivo a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Recentemente, o Ministério da Educação anunciou a compra de 600 mil tablets que serão entregues a professores do ensino médio das escolas públicas municipais, estaduais e federais.
Contudo, segundo Araújo (2014, pág. 27)

[...] disponibilizar esses insumos não assegura a melhoria do processo de ensino, visto que boa parte dos alunos já possui conhecimento acerca da utilização dos mesmos, enquanto que, a maioria dos professores não sabe o que fazer para melhorar o processo de ensino e aprendizagem com esta tecnologia.

Desse modo, cabe uma preocupação com a preparação e com o trabalho de aperfeiçoamento dos professores, neste sentido Zulato (2002) afirma que essa preparação não se trata apenas de um treino técnico de conhecimento e operação de programas e equipamentos, mas sim, propostas metodológicas de aplicações na prática pedagógica que proporcione fazer
com que a tecnologia que já faz parte da vida dos jovens, seja aplicada com fins educativos.
Dentre vários softwares educativos, destacamos o software matemático GeoGebra que, segundo (NÓBRIGA et al., 2012), - é um software de matemática dinâmica, gratuito e multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, entre outros, numa mesma aplicação, “é atualmente um dos softwares educativos de matemática mais
utilizados no mundo”. Os mesmos, ainda, afirmam que várias pesquisas apontam contribuições de programas desse tipo para o ensino de Matemática.
Sheffer et al. (2010) apud (NÓBRIGA et al., 2012) “Dizem que tais recursos podem favorecer a valorização da capacidade argumentativa nas atividades matemáticas, tornando-se, na medida em que a exploração matemática acontece, um terreno vasto para experimentação, observação, demonstração, elaboração e construção de conjecturas”. Episódio que viabiliza
aos alunos momentos de persistência, intercâmbio que despertam maior interesse, uma vez que estes passam a agir como construtores de seu próprio conhecimento. Logo, se faz necessário propostas de integração desse software no ensino de matemática.
A seguir, relataremos as atividades que foram desenvolvidas nos encontros e exploram problemas envolvendo função afim.
 
METODOLOGIA
Adotaremos esta secção para mostrar os recursos metodológicos abordados nesta pesquisa.  Assim destacamos os instrumentos utilizados na coleta de dados, discutimos o fluxo pedagógico e caracterizamos o estudo.
Com auxílio do nosso professor orientador, fomos até a sala da primeira série do ensino médio do Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de Sergipe/IFS– Campus São Cristóvão com o propósito de conseguirmos cinco participantes para desenvolvimento deste trabalho e, fizemos uma breve explanação sobre a nossa proposta
de pesquisa que busca um meio alternativo para a melhoria na aprendizagem de funções afins com auxílio do software matemático GeoGebra. A seleção dos participantes foi feita de forma voluntária.
Feito isso, foi traçado um cronograma de encontros, com o objetivo de analisar o que os participantes possuíam de conhecimento prévio, fazer a apresentação do software matemático GeoGebra e uma breve explanação do conteúdo e, por fim, a aplicação de questionários para a obtenção dos resultados da pesquisa.
A partir de então, no 1º encontro, percebemos que os participantes ainda não haviam estudado na série referida o conteúdo proposto com o professor regente, tampouco na série anterior, item necessário a construção da sequência didática que pretendíamos aplicar. Assim sendo, decidimos utilizar desse espaço de tempo para apresentar primeiro o software
matemático GeoGebra aos voluntários. Dando continuidade, no 2º encontro, já com a familiarização entre os participantes e o software matemático GeoGebra fizemos uma breve explanação do conteúdo, tiramos dúvidas presentes dos participantes e resolvemos algumas atividades complementares relacionadas às funções afins. O último encontro foi usado para
aplicação de questionários, com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos referidos à função afim com o auxílio do software matemático GeoGebra.
Utilizamos as sequências Didáticas e dois questionários avaliativos associados à função afim como instrumentos para a coleta de dados, nos quais aparecemos como orientadores.
O questionário, entregue após o término dos encontros, era composto por quatro questões de natureza aberta foi o primeiro mecanismo utilizado para a coleta de dados. Foi aplicado aos participantes da pesquisa, partindo de esclarecimentos relacionados ao assunto estudado e ao software.

O questionário é uma técnica de investigação composta por questões que são apresentadas por escrito às pessoas este instrumento é empregado com a finalidade de conhecer opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, dentre outras. Além disso, deve ser registrado, dentre as vantagens de se utilizar esse
instrumento, a possibilidade de atingir um número grande de pessoas a um custo mínimo, garantindo o anonimato destas, (GIL apud ARAÚJO, 2014, p.41).

O uso do questionário é muito útil quando pretendemos recolher informação sobre determinado tema, através das suas aplicações. Sua importância se deve a facilidade com a qual interroga um grande número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. Podendo possuir uma natureza social, econômica, familiar, profissional, relativos às suas opiniões, à
atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou de um problema.
Para execução do conteúdo, utilizamos três encontros com duração de uma hora cada um. Juntamente à explicação dos conteúdos, foram aplicadas atividades complementares e feitos questionamentos sobre as mesmas, visando melhor entendimento do estudo de funções afins. O conceito das funções afins foi trabalhado com os participantes a partir de uma
situação real.
O que foi produzido pelos participantes durante a realização das atividades também veio a ser usado como fonte de dados, buscando fornecer informações essenciais ao desenvolvimento do trabalho. Durante esta produção algumas fotografias foram feitas, com o propósito de complementar a pesquisa, mostrando o desenvolvimento dos encontros.
De acordo com Bogdan e Biklen (1994 apud ARAÚJO, 2014, p. 43) as fotografias servem para auxiliar na recriação do ambiente no sentido de quando bem-feitas, isolarem e congelarem relações ou comportamentos de uma forma que não pode ser recriada verbalmente. As fotografias geram dados descritivos e nesse sentido é utilizada para compreender o
subjetivo, sendo muitas vezes analisadas indutivamente estas fotografias podem ser encontradas ou do tipo produzidas pelo investigador.
Ao término desta etapa aplicamos outro questionário de natureza semiaberta, cujo objetivo era coletar informações sobre a opinião dos participantes quanto à metodologia e instrumentos utilizados em sala de aula, sobre as dificuldades e facilidades que encontraram neste período.
Assim sendo, todos estes instrumentos foram utilizados visando obter o máximo possível de informações necessárias à análise das atividades desenvolvidas durante a coleta de dados.
 
SEQUÊNCIA DIDÁTICA
Sequencia didática é uma metodologia de pesquisa e teoria educacional elaborada no início da década de 1980. Concebe o trabalho do pesquisador similar ao de um engenheiro subdividindo os componentes sem sala de aula, com o uso das sequências didáticas. O termo pode, também, ser usado para designar a aplicação planejada de uma sequência didática em
um grupo de alunos. Entre os estudiosos do tema, se destaca a pesquisadora francesa Michele Artigue.
Assim sequências didáticas vêm a ser um conjunto de atividades ligadas entre si, planejadas para ensinar um conteúdo, etapa por etapa. Organizadas de acordo com os objetivos que tivemos de querer alcançar para a aprendizagem, elas envolvem atividades de aprendizagem e avaliação.
O procedimento Sequência Didática, pautado na Engenharia Didática (PIETRO E SCHNEUWLY, 2006), busca construir um modelo de transposição, a fim de sistematizar e estabilizar o ensino, expondo suas dimensões educativas, bem como criar acesso a práticas por nós, estudantes.
A sequência didática apresenta desafios cada vez maiores, permitindo a construção do conhecimento. Primeiro, é necessário efetuar um levantamento prévio dos nossos conhecimentos. A sequência organizada e planejada deliberadamente permite ainda construir as ferramentas (habilidades/competências) da pesquisa científica. Permite vivências, visando aspectos
conceituais e procedimentais, fundamentais para a aprendizagem.
Análise previa: É feita uma análise dos recursos para a pesquisa feita, com a intenção de apresentar o conteúdo do trabalho, assim, elaborando hipóteses que serão válidas ou não e fazer a seleção de quem irá participar da pesquisa.
Concepção e Análise a priori: Foi criada uma sequência de atividades que foram respondidas pelos voluntários e submetidas pelo o uso do software, a fim de expressar o que foi apresentado nesta pesquisa.
Experimentação: Foi desenvolvida junto com os participantes, a sequência didática, citada anteriormente, cuja, deve apresentar objetivos claros no estudo, e assim observar com atenção e entendimento o que os estudantes fizeram ao assimilar e realizar alguns registros.
Análise a posteriori e validação: Nessa última etapa, fizemos uma revisão a respeito da pesquisa, assim verificando se o conhecimento foi consolidado para a obtenção de hipóteses.
Assim, procuramos desenvolver nossa proposta de pesquisa utilizando elementos da engenharia didática como referencial teórico, o que vem respaldar as nossas ações enquanto estudantes-pesquisadores.
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho trata de um Projeto de Conclusão do Curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/IFS – Campus São Cristóvão, como parte integrante dos requisitos para obtenção do Título de Técnico de Manutenção e Suporte em Informática.
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Neste, desenvolvemos uma pesquisa que foca a sua atenção sobre voluntários da 1ª série do Ensino Médio, visto que estes estudam o conteúdo de funções afins na série citada que é o assunto que abordamos em nosso processo investigativo. Vale destacar que os participantes ainda não detinham conhecimentos do conteúdo a ser trabalhado, também não
conheciam o software matemático GeoGebra.
Em virtude do assunto referido nesta pesquisa, se tratar de um conteúdo específico da 1ª série do Ensino Médio, a mesma poderia ser desenvolvida em escolas de Ensino Médio de qualquer rede de Ensino, seja ela pública ou privada, contudo optamos por realizar a investigação na Rede Federal de Ensino. A opção pela Rede Federal de Ensino aconteceu em
função de fazermos parte, enquanto discentes, do Instituto Federal de Sergipe/IFS – Campus São Cristóvão.
Para o desenvolvimento da nossa proposta, contamos com a participação de cinco alunos de uma turma da 1ª Série do curso Técnico de Nível Médio Integrado em Manutenção e Suporte em Informática. A escolha da turma foi feita exclusivamente por se tratar da nossa área de atuação, toda via, buscamos pessoas que se voluntariassem a participar da pesquisa.
Assim, para preservar o anonimato da pesquisa definimos que os participantes serão identificados por “VETOR”, sendo cada letra responsável pela representação de cada participante.
Quanto a Sequência Didática, esta foi organizada em categorias, oriundas da divisão e organização, que sustentaram as análises. A seguir, trataremos de uma dessas categorias que intitulamos por “Observação das propriedades gráficas a partir da análise de seus coeficientes”.
 
Análises a priori
Nesta categoria retratamos as observações feitas com relação às diferenças percebidas na construção dos gráficos. A intenção era a compreensão do comportamento dos gráficos, coincidências e diferenças, à medida que fossem apontando os seus coeficientes e construindo suas representações gráficas.
Assim, compõem a atividade as questões que seguem:
Questão 01.
A função afim possui dois coeficientes, “a” e “b”, também conhecidos como angular e linear, respectivamente:
a) Qual a relação entre o sinal do coeficiente angular e o fato da função ser crescente ou decrescente?
b) O que denota o coeficiente linear na representação gráfica de uma função afim?
Na questão acima, espera-se que os voluntários conheçam, apliquem e visualizem os conceitos dos coeficientes de uma função, identificando o valor do coeficiente angular, fazendo este maior do que zero ou menor do que zero determinando a partir daí a inclinação da reta em sua representação gráfica, ao tempo que estabelecem uma relação entre o fato da função
ser crescente ou decrescente com a inclinação da mesma, além de apontar o valor numérico do coeficiente linear associando este a intersecção da reta que a representa com o eixo y, bem como justificando suas respostas.
Questão 02.
Represente um esboço no plano cartesiano de cada uma das funções a seguir:

, , , ,  e .
Em seguida responda aos itens abaixo:
a) O ponto P(x, y) onde as retas 1,2 e 3 intersectam o eixo das abscissas.
b) O ponto P(x,y) onde as retas 4,5 e 6 intersectam o eixo das ordenadas.
Na questão 02, espera-se que os voluntários, ao representar as funções num mesmo plano cartesiano relacionem o valor do coeficiente linear com as coordenadas do ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas, eixo y.
Questão 03.
Após a representação das funções no plano cartesiano, responda:

1. Dentre as funções representadas quais são crescentes? Justifique sua resposta.
2. Quais são decrescentes? Justifique sua resposta.

Nesta questão, espera-se que os voluntários, ao visualizar graficamente a função e ao identificar o valor do coeficiente angular, estabelecessem uma relação entre o fato de a função ser crescente ou decrescente com a inclinação da mesma, apontando assim quais funções seriam crescentes ou decrescentes, bem como justificando suas respostas.
 
Análises a posteriori
A partir da análise referente à questão 01, que se trata da aplicação dos conceitos dos coeficientes (Angular e Linear) de funções aleatórias representadas na forma gráfica, percebemos que a maior parte dos participantes respondeu a atividade de modo a atender o que estabelecemos previamente, atendendo as nossas expectativas, contudo identificamos alguns
erros cometidos por dois de nossos voluntários, onde o participante não informa se o valor do coeficiente angular tem que ser positivo ou negativo para caracterizar uma função crescente ou decrescente. Outro erro apresentado foi que ao tentar falar a respeito da inclinação da reta, o participante associou todo conceito ao eixo das ordenadas.
Contudo, pudemos perceber que dentre os cinco participantes, apenas dois cometeram erros significativos no primeiro tópico (letra a) da questão 01, os demais responderam o mesmo de acordo com o que tínhamos estabelecido previamente, atendendo as nossas expectativas. Vimos também que não houve erro algum no segundo tópico (letra b), logo todos
responderam que o coeficiente linear de uma função afim determina a interseção na representação gráfica desta com o eixo das ordenadas (y).
Quanto a representação gráfica das funções, questão 02, identificamos que todos os alunos construíram o gráfico das funções dadas corretamente. Contudo, quando estes fizeram as análises gráficas, ao estabelecer os pontos identificamos erros na representação dos mesmos na forma de par ordenado, parece-nos que os conceitos relativos às coordenadas
cartesianas ainda não foram devidamente apropriados pelos participantes. Assim, identificamos que um dos participantes colocou o coeficiente angular negativo no que seria a coordenada (1,0).  Já no segundo ponto houve a inversão dos valores referentes ao eixo das abcissas e ao eixo das ordenadas, onde seria representado por (3,0) respectivamente. No último
ponto o participante aproximou a coordenada ao valor visível no eixo x, sendo ele (-0.7,0).
Na questão 03 alguns dos voluntários associaram os termos “crescente” e “decrescente” ao tamanho da reta, outros não identificaram quais funções eram crescentes/decrescentes ou simplesmente não atribuíram nome aos coeficientes os quais estavam se referindo,
 
Comparações entre as Análises a priori e as Análises a posteriori
O primeiro questionário era composto por três questões de natureza aberta, referentes às funções afins, cujo objetivo era coletar dados a serem utilizados na pesquisa.
Na questão 1, esperava-se que os participantes tivessem a compreensão do comportamento dos gráficos, coincidências e divergências, independentemente de seus coeficientes e, fazer suas representações gráficas. Contudo, ao analisarmos as respostas dos participantes referentes à questão 1, percebemos que os voluntários E, O e R obtiveram resultados
maiores que V e T.
Prosseguindo, na questão 2, esperava-se que os participantes, ao representar as funções num mesmo plano cartesiano relacionassem o valor do coeficiente linear com as coordenadas do ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas, eixo y. Ao analisar, identificamos que todos os participantes construíram o gráfico corretamente, no entanto, quando estes
fizeram as análises gráficas, ao estabelecer os pontos identificamos erros na representação dos mesmos na forma de par ordenado, nos parece que os participantes ainda não dominam os conceitos relacionados às coordenadas cartesianas.
No questionário 3, esperava-se que os participantes, ao visualizar graficamente a função afim e ao conhecer o valor do coeficiente angular, estabelecessem com a mesma uma relação entre ser crescente/decrescente e a inclinação da reta. O participante V destaca corretamente o valor positivo do coeficiente angular para a inclinação das retas crescentes, porém
associa o termo “decrescente” ao tamanho da reta referida. Os participantes E e O não informaram qual dos coeficientes estaria positivo ou negativo para caracterizar uma função crescente/decrescente. Quanto aos outros dois participantes (R e T) responderam corretamente o que era proposto.
 
Comparação entre opiniões
Buscando perceber como os participantes vislumbraram a nossa proposta de trabalho aplicamos um segundo questionário composto por cinco questões de natureza semiaberta, já citado nesta pesquisa, com o intuito de obter a opinião de todos os nossos cinco voluntários. De acordo com os participantes, o software matemático GeoGebra é de extrema facilidade
quanto à sua utilização, pois não apresenta dificuldades no seu manuseio e apresenta clareza na exposição dos seus gráficos, e apesar de ter sido uma coleta individual, todos os participantes apresentaram respostas bastante similares.
A idealização pela utilização do utilitário dentro da sala de aula foi unânime, porém houve diversos motivos pelos quais adotariam a ferramenta. O utilitário facilita a visualização das funções prescritas na tela do computador pessoal, também economizando tempo na sua resolução. Alguns usariam o software para aproximar a interação existente com a matemática,
houve também quem dissesse que utilizaria da ferramenta para reduzir o conteúdo escrito.
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Todos enfatizaram a facilidade expressada pelo programa, resolvendo alguns exercícios propostos relacionados à função afim, mais uma vez apresentando argumentos similares quanto essa facilidade, após o uso do software matemático GeoGebra, a matemática foi vista por outro ângulo perante os participantes, citando até certo prazer, sendo viável na aplicação
diária.
Por fim, pudemos concluir que o utilitário estimulou o interesse pelo aprendizado devido às suas facilidades e funções, vimos que o mesmo seria muito bem recebido dentro das salas de aula em nosso âmbito estudantil, trazendo junto a si diversos benefícios para a relação entre os estudantes e a matemática.
 
Algumas Considerações
Neste momento exibimos algumas considerações acerca deste trabalho, que se baseia na análise do processo de realização das tarefas, com ênfase na estratégia pedagógica adotada por nós.
Visando situar as considerações aqui visíveis, vamos retomar alguns direcionamentos que o estudo realizado tomou. Esta pesquisa foi traçada para desenvolver com voluntários da 1ª série do Ensino Técnico de nível Médio Integrado do Instituto Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão, com o objetivo de implantar uma forma diferenciada da usual para se
aprender matemática, especificamente no conteúdo de função afim.
Assim sendo, tivemos como objetivo procurar situações de aprendizado da Matemática com alunos da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do IFS – Campus São Cristóvão usando de uma sequência didática por meio do uso do software matemático GeoGebra, buscando analisar as seguintes questões de pesquisa: O software GeoGebra é de fácil
utilização?  Você acha que com o uso do software GeoGebra no dia-a-dia a aprendizagem no ensino da matemática melhoraria?
Construímos uma Sequência Didática composta por dois questionários (de natureza aberta e semiaberta) para a efetivação deste trabalho, que foi aplicada a todos os participantes da mesma nos Laboratórios de informática da própria instituição de ensino.
Os participantes tiveram três encontros para reunir, compartilhar e por seus conhecimentos em prática, usando da sequência didática. O último encontro foi usado para fazer a colheita e análise dos dados oferecidos, cujos apresentaram maior rendimento positivo, mas ainda sim com alguns erros expressados.
Ao término das análises pudemos perceber que o estudo desses conteúdos utilizando do software matemático GeoGebra pode beneficiar o processo de aprendizagem, conduzindo os estudantes por caminhos investigativos.  Assim sendo, podemos considerar que o computador permite a exploração de muitas atividades que podem trazer benefícios, oferecendo
diversas representações, onde permite e facilita a interatividade entre objetos matemáticos e a visualização dos conceitos, possibilitando também o surgimento de hipóteses. Além disso, a aplicação do software matemático GeoGebra no processo de aprendizagem da função afim se constituiu como motivação para o aprendizado, uma vez que este foi utilizado como
meio para a realização.
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