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Resumo

Nesse trabalho apresentamos, em síntese, os resultados de uma pesquisa de Mestrado desenvolvida
no Núcleo de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de
Sergipe (NPGECIMA-UFS) com alunos de duas turmas da 1ª série do Ensino Técnico de nível Médio
Integrado do Instituto Federal de Sergipe - IFS – SC, uma turma utilizando o Software matemático
GeoGebra (GCE) e outra turma sem utilizar o Software (GSE), esta pesquisa teve como objetivo
investigar possibilidades de situações de aprendizado da Matemática com os referidos alunos fazendo
uso de uma sequência didática por meio do uso do Software matemático GeoGebra. Embasada na
Engenharia Didática, discutida por Artigue (1996), a sequência didática utilizada ao desenvolver esta
pesquisa está de acordo com as ideias de Machado (2008), Oliveira (2013) e Pais (2011).

Palavras-Chave: Ensino de Funções, Software Matemático GeoGebra, Sequência Didática.

Abstract

In this work we present, in summary, the results of a Masters research developed in the core of the
graduate program in Science and Math Education at Universidade Federal de Sergipe
(UFS-NPGECIMA) with students from two first grade classes of middle-level integrated technical
education at Instituto Federal de Sergipe-IFS-SC, a class using the mathematical Software GeoGebra
(GCE) and another class without using the Software (GSE), this study aimed to investigate possibilities
of learning Mathematics situations with those students making use of a didactic sequence through the
use of the mathematical Software GeoGebra. Based on Didactic Engineering, discussed by Artigue
(1996), the didactic sequence used to develop this research is in accordance with the ideas of
Machado (2008), Oliveira (2013) and Pais (2011).

Keywords: Teaching Functions, Mathematical Software GeoGebra, Teaching Sequence.

Resumen
En este trabajo presentamos, en síntesis, los resultados de una pesquisa de Maestría desenvolvida
en el Núcleo de Pos- Graduación en Enseño de Ciencias y Matemática de la Universidad Federal de
Sergipe (NPGECIMA-UFS) con alumnos de dos turmas de la 1ª Serie de Enseño Técnico de nivel
Medio Integrado del Instituto Federal de Sergipe – IFS – SC, una turma utilizando el Softwere de la
Matemática GeoGebra (GCE) y otra turma sin utilizar el Softwere (GSE), esta pesquisa tuvo como
objetivo investigar posibilidades de situación de aprendizaje de la Matemática con los referidos
alumnos haciendo uso de una secuencia didáctica por medio del uso del Softwere matemático
GeoGebra. Basándose en la Ingeniería Didáctica, discutida por Artigue (1996), la secuencia didáctica
utilizada al desenvolver esta pesquisa está de acuerdo con las ideas de Machado (2008), Oliveira
(2013) y Pais (2011).

Palabras Clave: Enseñanza de Funciones, Software Matemático GeoGebra, Secuencia Didáctica.

Introdução

A evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) marca a sociedade contemporânea,
complexa, com enorme quantidade de fluxos, sejam estes de pessoas, de capital, de informações,
que acontecem a uma grande velocidade. Esta velocidade, em especial, a velocidade da informação e
comunicação, que está creditada muito a internet, acontece fora da sala de aula. Contudo, as salas de
aula atuais parecem se encontrar em ritmo bem abaixo do que acontece com essas informações,
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onde o professor ainda não lida com os meios de comunicação que o aluno está acostumado a usar
extra muro escolares.

Essa evolução afeta todos os níveis escolares que demandam a busca por recursos didáticos que
estabeleçam novas relações entre os indivíduos que fazem a educação e o que almeja a sociedade,
de modo a possibilitar a escola uma inserção social e cultural compatível com o atual momento vivido
por uma sociedade que é cheia de recursos tecnológicos, por vezes são ignorados no processo de
ensino e aprendizagem ou são subutilizados.

Com o entendimento da existência da demanda por estratégias de ensino que façam uso de recursos
tecnológicos no processo de ensino da matemática, enquanto professor de matemática comecei a
fazer uso do Software matemático GeoGebra em minha aulas, buscando alternativas aos métodos
tradicionais de ensino, que por vezes parecem insuficientes para a aprendizagem de eventos
científicos dinâmicos, algo com grau de dificuldade enorme de compreensão se explicado via recursos
tradicionais, como o quadro e giz. Desse modo, o uso do Software matemático GeoGebra em nossas
aulas possibilitam estimular a criatividade e um maior envolvimento dos alunos.

Ao se utilizar as TIC, nesse caso o referido Software, como recurso didático, por ser um Software de
matemática dinâmica, no ensino possibilita que as informações sejam interpretadas e utilizadas pelo
aluno que interage com a interface da máquina. Com o Software matemático GeoGebra buscamos,
através da geometria dinâmica, uma alternativa para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem,
uma vez que este possibilita a interação com o processo de ensino, a partir do controle das ações
envolvidas no processo de estudo, que pode ser executada diversas vezes, possibilitando ao aprendiz
a visualização, manipulação, transformação dos objetos em estudos, e consequentemente trazendo
sentido as informações.

Assim, por meio da geometria dinâmica objetos estáticos podem ser transformados em objetos
manipuláveis na tela do computador, de um tablet ou smartphone, imprimindo-se um movimento aos
objetos através de suas construções. Segundo Souza e Gravina,

[...] o “desenho em movimento” torna-se revelador dos invariantes que são
decorrências implícitas da construção feita. De imediato percebe-se uma das
potencialidades destes ambientes: ao oferecer um sistema de representação
semiótica que agrega a manipulação dinâmica aos objetos concreto-abstratos

(a representação na tela do computador concretiza um objeto geométrico que
é abstrato), ele desencadeia algumas das primeiras ações mentais
características do raciocínio geométrico - o de estabelecer relações entre os
objetos geométricos — e o faz de forma contundente, se comparado às
possibilidades apresentadas no sistema de representação que faz uso do
desenho estático em papel. (SOUZA e GRAVINA, 2009, p. 4).

Com o entendimento de que por meio do uso do Software de matemática dinâmica o aluno mantém o
controle das etapas do fenômeno e do próprio ritmo de aprendizado, além de ser incentivado a buscar
a compreensão do objeto de estudo, pois o próprio Software ajuda na percepção visual e dinâmica
das ações, que são manipuláveis com certo grau de permissividade, desenvolvemos esta pesquisa
com alunos de duas turmas da 1ª série do Ensino Técnico de nível Médio Integrado do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe - IFS – Campus São Cristóvão, uma turma
utilizando o Software matemático GeoGebra (GCE) e outra turma sem utilizar o Software (GSE).

A referida pesquisa teve como objetivo investigar possibilidades de situações de aprendizado da
Matemática com alunos da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do IFS – Campus
São Cristóvão fazendo uso de uma sequência didática por meio do uso do Software matemático
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GeoGebra e, principalmente, buscando analisar as seguintes questões de pesquisa: Quais as
contribuições o uso do Software matemático GeoGebra poderá acrescentar ou não ao processo de
ensino de função afim na 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do IFS – Campus São
Cristóvão Os alunos conseguem reconhecer a influência dos coeficientes de uma função afim em sua
representação gráfica, seu esboço, determinar sua raiz, realizar o estudo do sinal, após a utilização
da sequência didática proposta com o apoio do Software matemático GeoGebra

Sobre a Sequência Didática

Embasada na engenharia didática, discutida por Artigue (1996), a sequência didática utilizada ao
desenvolver esta pesquisa está de acordo com as ideias de Machado (2008), Oliveira (2013) e Pais
(2011) que a define como sendo:

formada por certo número de aulas planejadas e analisadas previamente com
a finalidade de observar situações de aprendizagem, envolvendo os conceitos
previstos na pesquisa didática. Essas aulas são também denominadas de
sessões, tendo em vista seu caráter específico para a pesquisa (PAIS 2011, p.
102).

Segundo Machado (2008) o termo Engenharia Didática é usado desde a década de 80 do século XX
em pesquisas da Didática da Matemática que incluem uma parte experimental, sendo que, segundo
Pais (2011, p. 132), Yves Chevallard e a pesquisadora Michèle Artigue são considerados importantes
colaboradores quanto à sistematização dessa metodologia. Para Artigue (1988 apud MACHADO,
2008).

[...] este termo foi cunhado para o trabalho didático que é aquele comparável
ao trabalho do engenheiro que, para realizar um projeto preciso, se apoia
sobre conhecimentos científicos de seu domínio, aceita submeter-se a um
controle de tipo científico, mas ao mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar
sobre objetos depurados da ciência e, portanto, a enfrentar praticamente, com
todos os meios de que dispõe, problemas que a ciência não quer ou não pode
levar em conta (p. 234).

Assim, pelo termo Engenharia Didática entende-se, segundo Douady (1993 apud MACHADO, 2008)
como sendo:

[...] uma sequência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no
tempo, de forma coerente por um professor-engenheiro para realizar um
projeto de aprendizagem para certa população de alunos. No decurso das
trocas entre professor e alunos, o projeto evolui sob as reações dos alunos e
em função das escolhas e decisões do professor (p. 234).

Pais (2011), afirma que a aplicação da sequência didática é uma etapa necessária para garantir a
proximidade dos resultados práticos com a análise teórica, para tanto se faz necessário estar atento
ao maior número de informações possível e registrá-las, de modo que estas possam contribuir para o
desvelamento do fenômeno investigado. O registro dessas informações pode ser feito por meio das
filmagens, gravações, observações e registro, entre outras.

Enquanto uma metodologia de pesquisa, a Engenharia Didática privilegia a sequência didática como
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esquema experimental para analisar as diferentes etapas de ensino, diferentemente de outros tipos
de pesquisa que baseados em experiências, está fundamentada em estudo de caso, cujo processo de
validação acontece por meio de analises a priori e as análises a posteriori (OLIVEIRA, 2013).

A Engenharia Didática, caracterizada por Artigue (2005, apud CEOLIN, 2010, p.30) divide-se em
quatro etapas fundamentais, a Análise Prévia, a Concepção e Análise a priori, a Experimentação e a
Análise a posteriori e validação.

Na Análise Prévia - a primeira das etapas, é realizada uma análise do ensino habitual, dos recursos
até então utilizados, da abordagem do conteúdo nos livros didáticos com os participantes, cujo
propósito é verificar as dificuldades destes, afim de propor uma intervenção com atividades didáticas
visando contribuir na aprendizagem.

Na segunda etapa - a Concepção e Análise a priori, é elaborada de uma sequência de atividades que
serão utilizadas com os participantes e subsidiadas pelo uso de recursos didáticos diferenciados, ou
seja, tem-se a intenção de apresentar uma nova abordagem do conteúdo a ser trabalhado, bem como
se elabora as hipóteses, que serão validadas ou não, na última etapa da Engenharia Didática.

A Experimentação, compõe a terceira etapa da Engenharia Didática, nesta se aplica com os
participantes, a sequência didática elaborada, a qual deve apresentar objetivos claros e ter foco crítico
na aprendizagem. Deve-se durante a experimentação, observar atentamente a ação do sujeito sobre
os objetos de ensino e fazer registros, os quais servirão de instrumento para a análise da próxima
fase.

Na quarta e última etapa da Engenharia Didática - Análise a posteriori e validação, é realizada uma
confrontação entre os dados coletados inicial e posteriormente ao trabalho, também se verifica as
hipóteses. Desse modo, verifica se o aprendizado foi consolidado pelos alunos validando ou não a
experiência, oportunizando ao professor avaliar seu trabalho e refletir sobre suas ações
metodológicas.

Assim, segundo Oliveira (2013) na análise preliminar o pesquisador busca relacionar a
fundamentação teórica do conhecimento já existente quanto ao estudo a ser realizado; nas
concepções e análises a piori das situações didáticas, o pesquisador deverá estabelecer as variáveis
de comando que estão pautadas na macrodidática[i], compreendendo a organização geral e/ou
planejamentos globais da Engenharia Didática e a microdidática[ii] que se encontra pautada nos
conteúdos que se planeja cada fase da sequência didática.

A realização da sequência didática constitui a experimentação, com participação ativa do professor e
alunos. Nesta fase são realizadas observações, registros de cada sessão que irão contribuir na quarta
e última fase da Engenharia Didática.

A análise a posteriori e validação se sustentam em todos os dados obtidos durante a experimentação
resultante das observações realizadas durante cada sessão de ensino, além das produções dos
alunos que ocorreram durante ou pós as sessões (MACHADO, 2008).

Por fim, a validação dos dados obtidos. Segundo Pais (2011), em se tratando da Engenharia Didática
essa validação é obtida por meio da confrontação entre os dados obtidos na análise a priori e a
posteriori, validando ou refutando as hipóteses levantadas no início da pesquisa.

Assim, os termos utilizados neste trabalho, bem como o planejamento das sessões para a coleta dos
dados, foram desenvolvidos na perspectiva discutida por Machado (2008), Pais (2011) e Oliveira
(2013), objetivando a aprendizagem dos estudantes.

Quanto ao Software matemático GeoGebra
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Segundo (NÓBRIGA et al., 2012), O Software matemático GeoGebra - 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 de matemática mais utilizados
no mundo com fins educativos”. Os mesmos, ainda, afirmam que várias pesquisas apontam
contribuições de softwares Educativos desse tipo para o ensino de Matemática.

Sheffer et al. (2010 apud NÓBRIGA et al., 2012) dizem que os recursos que o Software matemático
GeoGebra dispõe podem favorecer a valorização da capacidade argumentativa nas atividades
matemáticas, tornando-se, à medida que a exploração matemática acontece, um terreno vasto para
experimentação, observação, demonstração, elaboração e construção de conjecturas. Isso viabiliza
aos alunos momentos de persistência, intercâmbio que despertam maior interesse, uma vez que
estes passam a agir como construtores de seu próprio conhecimento.

O software de matemática dinâmica GeoGebra foi desenvolvido por Markus Hohenwarter, professor
da Universidade de Salzburg, com o intuito de dinamizar o estudo da Matemática. Composto por
ferramentas tradicionais de um Software de geometria dinâmica, o Software matemático GeoGebra
tem como um diferencial didático a possibilidade de representação de um mesmo objeto na forma
algébrica e na forma geométrica que interagem entre si, possibilitando ao usuário condições para
investigar, conjecturar, experimentar situações em um processo dinâmico.

A utilização do Software de matemática dinâmica GeoGebra em ambientes de geometria dinâmica,
para Lopes (2013), Souza et al. (2010) e Maximiano et al. (2012), pode representar uma ferramenta a
mais, com vistas a superação das dificuldades dos alunos em processo de aprendizagem em sala de
aula.

Metodologia da pesquisa

Caracterizamos a nossa abordagem de investigação como quanti-qualitativa, ou seja, que faz uso de
métodos de investigação mistos. Conforme Creswell (2010), os métodos mistos combinam os
métodos qualitativos e quantitativos e podem ser usados lado a lado para reforçar um ao outro.

A primeira visão geral abrangente dessa estratégia de investigação foi apresentada em 2003, por
meio da publicação do Handbook of Mixed Methods in the Social e Bahavior Science (CRESWELL,
2010). Para esse autor, ao realizar uma pesquisa dessa natureza, é necessário que o pesquisador
esteja familiarizado com as formas de pesquisa quantitativa e qualitativa, de modo a encarar uma
extensa coleta de dados se fazendo necessário um tempo intensivo para análise dos mesmos.

A investigação qualitativa recebe essa denominação em função de agrupar um conjunto de
estratégias qualitativas, privilegiando a compreensão dos comportamentos a partir das perspectivas
dos sujeitos pesquisados, agrupando diversas estratégias de investigação que partilham
determinadas características. Os dados recolhidos são ricos em particularidades descritivas relativas
a pessoas, locais e conversas, além de ter complexo tratamento estatístico. Assim, uma pesquisa
qualitativa envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos a partir do contato direto do pesquisador
com a situação estudada, enfatizando mais o processo do que o produto e retratando a perspectiva
dos participantes (BOGDAN e BIKLEN, 1994).

Ainda de acordo com esses autores, na investigação qualitativa em educação, também chamada
naturalista, supõe que o investigador frequente os locais onde naturalmente se verificam os
fenômenos nos quais ele está interessado, estabelecendo um contato direto e prolongado entre
pesquisador e os mesmos, visto que estes fenômenos são muito influenciados pelo contexto em que
ocorrem.

Outra característica da investigação qualitativa é que esta é descritiva, para Bogdan e Biklen (1994),
os dados recolhidos estão geralmente na forma de palavras ou imagens. Os resultados escritos da
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investigação contêm citações feitas com bases nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação
em seguida o pesquisador busca analisar minuciosamente em toda sua riqueza, respeitando, tanto
quanto possível, a forma com que estes foram registrados. Neste sentido, os investigadores
qualitativos interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados ou produtos e
assim, as estratégias qualitativas patentearam o modo como às expectativas se traduzem nas
atividades, nos procedimentos e interações diários.

Segundo (BOGDAN e BIKLEN, 1994) os investigadores qualitativos tendem a fazer a análise dos
dados de forma indutiva, uma vez que as abstrações serão construídas à medida que houve o
recolhimento e agrupamento dados particulares. Nesta perspectiva, o significado é de importância
vital na abordagem qualitativa, pois os investigadores qualitativos estão interessados no modo como
as diferentes pessoas dão sentido às suas vidas. Assim, o processo de condução de uma
investigação qualitativa reflete uma espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos
sujeitos.

A pesquisa quantitativa, segundo Silveira e Córdova (2009) têm suas raízes no pensamento
positivista lógico, tende a enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos
mensuráveis da experiência humana. Por outro lado, a pesquisa qualitativa tende a salientar os
aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana. Assim, tanto a pesquisa
quantitativa quanto a pesquisa qualitativa apresentam diferenças com pontos fracos e fortes. Contudo,
os elementos fortes de um complementam as fraquezas do outro, fundamentais ao maior
desenvolvimento da Ciência (SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009).

Coleta de dados

Os instrumentos utilizados para a coleta de dados, durante o desenvolvimento da pesquisa foram o
questionário (socioeconômico e avaliativo), a prova investigativa, atividades sobre função afim e o
pós-teste, onde o professor regente da turma atuou como investigador.

O questionário socioeconômico composto de 35 questões, sendo que estas eram de natureza
fechada ou aberta, foi o primeiro instrumento a ser utilizado na coleta de dados. Foi aplicado aos
participantes da pesquisa, tendo como ponto de partida buscar elementos que fornecessem subsídios
necessários para caracterizar estes do ponto de vista socioeconômico e cultural. Assim, possibilitando
conhecer o perfil dos participantes de modo a obter destes o máximo de elementos constituintes da
pesquisa.

O questionário é uma técnica de investigação composta por questões que são apresentadas por
escrito às pessoas (GIL, 2010), 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.

Em se tratando do questionário, Gil (2010) afirma que nas questões abertas solicita-se aos
participantes que ofereçam suas próprias respostas, sendo que este tipo de questão possibilita ampla
liberdade de resposta; quanto às questões fechadas, o mesmo assegura que estas se apresentam ao
respondente junto a um conjunto de alternativas de resposta para que seja escolhida uma alternativa
dentre as que são apresentadas. Finalizando, ainda Gil (2010) garante a existência de questões
dependentes e define-as como sendo aquelas questões em que uma depende da resposta dada a
outra questão. Logo, o questionário socioeconômico utilizado foi composto por questões na maioria
fechadas e algumas abertas que se classifica entre aqueles que possuem questões mistas.

Imediatamente após o questionário socioeconômico, antes de iniciar as aulas, foi pedido aos
estudantes que resolvessem a prova investigativa. Foi esclarecido que não valeria nota, mas que era
para responderem com atenção e cuidado, tentando resolver o máximo possível das questões
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propostas, pois através desta pretendíamos detectar o que eles já tinham visto ou sabiam daqueles
conceitos.

Analisado o que os estudantes tinham de conhecimentos prévios relacionados ao conteúdo a ser
estudado, iniciou-se a aplicação do conteúdo relativo à função polinomial do primeiro grau. Na turma
de agropecuária ministramos esse conteúdo fazendo uso de aulas expositivas, dialógicas e do livro
didático e utilizamos uma sequência didática planejada, enquanto que na turma de agroindústria além
dos recursos utilizados na turma de agropecuária, utilizamos para aplicação da sequência didática
planejada, o Software matemático GeoGebra. Para execução desse conteúdo, utilizamos cinco
encontros com duração de duas horas cada um, em cada uma das turmas nos mesmos dias em
horários distintos.

Juntamente à explicação dos conteúdos, eram aplicadas atividades complementares e feitos
questionamentos sobre as mesmas, visando melhor aclaramento do estudo de funções. O conceito de
função foi trabalhado em ambas as salas a partir de uma situação real, para em seguida introduzir a
definição de produto cartesiano, os conceitos de imagem, domínio, contradomínio, dentre outros.

O que foi produzido pelos participantes durante a realização das atividades também veio a ser usado
como fonte de dados, buscando fornecer informações indispensáveis ao desenvolvimento do trabalho.
Durante esta produção algumas fotografias foram feitas, além de gravações em áudio que tinham
como propósito captar as discussões feitas entre as duplas, o que complementou os dados da
pesquisa, pois, foram transcritos e utilizados durante a análise.

Ao término desta etapa realizamos outra avaliação, chamada de pós-teste, cujo objetivo era verificar
se os estudantes, organizados em dupla, conseguiam, após a intervenção, resolver os problemas
propostos utilizando o Software ou não e, de que forma o faziam, ou seja, pretendíamos verificar se
houve algum ganho da prova investigativa para o pós-teste. Por fim, solicitamos, no próximo encontro,
a cada participante do grupo experimental que respondesse um questionário avaliativo cujo objetivo
era coletar informações sobre a opinião deles quanto à metodologia e instrumentos utilizados nas
aulas, sobre as dificuldades e facilidades que encontraram neste período, bem como dessem
sugestões, ou não, de mudanças nas atuais ou futuras aulas de Matemática.

Portanto, todos estes instrumentos foram utilizados visando obter o máximo possível de informações
necessárias à análise das atividades desenvolvidas durante a coleta de dados.

Resultados e Discussões

Para a efetivação deste trabalho construímos uma Sequência Didática que foi aplicada em ambas as
turmas, uma fazendo uso do Software matemático GeoGebra e a outra sem o uso desse recurso, e
para o desenvolvimento das análises dividimos a Sequência Didática aplicada em quatro categorias.

Aqui apresentamos cada uma das categorias, bem como algumas discussões.

Primeira Categoria: Observação das propriedades gráficas a partir da análise de seus coeficientes.

Análises a priori: Nesta categoria procuramos descrever as observações feitas pelos estudantes
com relação às diferenças percebidas na construção dos gráficos. A intenção era que estes
percebessem o comportamento dos gráficos, coincidências e diferenças, à medida que fossem
identificando os seus coeficientes ao tempo que iam construindo suas representações gráficas.

Assim, compõem essa categoria as atividades que seguem.

Atividade 01. “Uma aplicação de R em R recebe o nome de função afim quando a cada associa o
elemento (ax + b) em que a e b são números reais dados e a não pode ser nulo. Assim, a e b são
denominados de coeficiente angular e coeficiente linear, respectivamente, logo, a função f é definida

16/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_geogebra_uma_experimentacao_na_abordagem_da_funcao_afim_geogebr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.8-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



por f(x) = ax + b, com ”.

“Dada à definição acima, identifique o Coeficiente Angular e coeficiente linear em cada 1 das
funções que segue”:

1) f(x) = 1 + 5x 2) g(x) = 1 – 2x 3) h(x) = x + 1

4) i(x) = -x + 3 5) j(x) = -x – 3 6) l(x) = 4 - x

Na atividade acima, esperava-se que os alunos identificassem e diferenciassem os coeficientes
angular e linear em cada uma das funções, independente da ordem em que estes coeficientes
aparecem.

Atividade 02. “Represente as funções , e num mesmo plano cartesiano”.

Atividade 03. “O que as funções , e têm em comum Graficamente o que isto representa”

Atividade 04. “O que vocês podem concluir acerca da representação gráfica das funções , e ”.

Nas atividades 02, 03 e 04, espera-se que os alunos, ao representar as funções num mesmo plano
cartesiano relacionem o valor do coeficiente linear ao ponto de intersecção entre o gráfico e o eixo 0Y
(eixo das ordenadas), concluindo que estas funções por possuírem mesmo coeficiente linear,
interceptam o eixo 0Y no mesmo ponto, além de perceber que as retas possuem inclinação diferente.

Atividade 05.“Represente as funções , e num mesmo plano cartesiano”.

Atividade 06.“O que as funções , e têm em comum Graficamente, o que isto representa”

Atividade 07. “O que vocês podem concluir acerca da ao analisar a representação gráfica das
funções i(x) = - x + 3, j(x) = - x – 3 e l(x) = 4 - x”.

Nas atividades 05, 06 e 07, espera-se que os alunos, ao representar as funções num mesmo plano
cartesiano relacionem o valor do coeficiente angular a inclinação das retas, além de perceber que as
retas por possuírem mesmo coeficiente angular têm mesma inclinação o que determina o paralelismo
entre essas retas, nessa representação gráfica.

Ao término das análises da primeira categoria, onde considerar que o aluno progrediu em relação aos
conceitos relativos às funções polinomiais do primeiro grau seria necessário que os participantes
identificassem e diferenciassem os coeficientes angular e linear da função afim, bem como
associassem o coeficiente angular a inclinação da reta e o coeficiente linear ao ponto de intersecção
entre o gráfico e o eixo OY e demais aplicações. Notamos que, no geral, o GSE teve muita dificuldade
de cumprir o que estava previsto para este eixo, destacando suas observações e respostas da maior
parte dos participantes abaixo do esperado. No que diz respeito ao GCE, obtivemos respostas de
acordo com o que esperávamos da maior parte dos participantes em todas as atividades relacionadas
a esse eixo.

Segunda Categoria: Crescimento e decrescimento de uma função polinomial do 1º grau a partir da
análise gráfica e de seus coeficientes

Análises a priori: Nesta categoria procuramos apresentar as observações feitas pelos estudantes
onde estes conseguiram identificar os coeficientes angular e linear na função polinomial do 1º grau,
bem como perceber o crescimento e decrescimento desta, associando este ao seu coeficiente
angular.

Assim, compõem essa categoria as atividades que seguem.
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Atividade 08. Dentre as funções que se encontram na tabela,

f(x) = 1 + 5x g(x) = 1 – 2x h(x) = x + 1 i(x) = -x + 3 j(x) = -x - 3 l(x) = 4 – x

Quais destas funções são:

• Crescente:
• Decrescente:

Atividade 09. “Que relação há entre ser crescente ou decrescente e o sinal do parâmetro “a”
coeficiente angular da função f(x) = ax + b ”

Nas atividades (08) e (09) esperava-se que os alunos identificassem dentre as funções dadas, as que
são crescentes e as que são decrescentes, além de relacionar as funções definidas por f(x) = ax + b
com como função crescente e as que possuem como função decrescente.

Atividade 10. “O que vocês entendem ao se afirmar que uma função afim é”:

a) “Crescente” b) “Decrescente”

Neste item espera-se que os alunos identifiquem que uma função f(x) = ax + b com a como crescente,
pois à medida que se aumenta o valor de x (abscissa), o valor de seu correspondente y (ordenada)
também aumenta, de modo análogo, se diminui o valor de x (abscissa), o valor de seu correspondente
y (ordenada) também diminui. No caso de uma função f(x) = ax + b com a < 0, espera-se que os
alunos as identifiquem como decrescente, pois à medida que se aumenta o valor de x (abscissa), o
valor de seu correspondente y (ordenada) diminui, e vice-versa, à medida que se diminui o valor de x
(abscissa), o valor de seu correspondente y (ordenada) aumenta.

Finalizada as análises dos protocolos relacionados a esta categoria, que tratam: a) Do crescimento ou
decrescimento de uma função polinomial do primeiro grau onde os participantes deveriam identificar
quais funções eram crescentes e as que eram decrescentes, b) De relacionar o coeficiente angular
das funções definidas por f(x) = ax + b com a representação de uma função crescente ou
decrescente, desse modo, se a > 0 os partícipes catalogavam as funções como função crescente e as
que possuem a < 0 como função decrescente, c) De estabelecer a definição propriamente dita do que
vem a ser uma função crescente ou uma função decrescente, além de destacarem a relação de
proporção direta entre as coordenadas da função quando esta é crescente ou destacarem a relação
de proporção inversa entre as coordenadas quando a função é decrescente.

Percebemos que em relação aos itens (a) e (b) houve um rendimento muito bom do GCE, quanto ao
item (c) nenhuma dupla participante respondeu satisfatoriamente a esse componente, com relação ao
GSE, ao analisar os protocolos referentes às mesmas questões identificamos uma quantidade
pequena de respostas satisfatórias, em relação aos itens (a) e (b), em se tratando do item (c) algumas
duplas atenderam na íntegra o que esperávamos estabeleceram a definição de função crescente ou
decrescente, bem como a relação de proporção direta ou proporção inversa das coordenadas das
mesmas, deixando as explicações bem próximas do que foi discutido e socializado em sala. Com
isso, percebemos um melhor desempenho do GCE, fato que vem reforça a inserção do Software
matemático GeoGebra no processo de ensino de da função polinomial do primeiro grau como algo
viável.

Terceira Categoria: Determinar a raiz de uma função polinomial do 1º grau fazendo uso de
processos algébricos

Análises a priori: A partir da representação gráfica das funções com o auxílio do Software
matemático GeoGebra, os alunos percebiam facilmente a raiz da função, visto que além da
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visualização o próprio Software dispõe de uma ferramenta que fornece a raiz da função, contudo ao
buscarem determinar à raiz da função afim sem o uso do Software surgiram os problemas, pois os
participantes tinham dificuldade na passagem da representação gráfica para a representação
algébrica, algo pouco trabalhado no ensino brasileiro.

Assim, nesta categoria procuramos apresentar as dificuldades ou problemas apresentados pelos
alunos ao buscarem encontrar a raiz de uma função polinomial do 1º grau, estando esta categoria
composta pela atividade que segue.

Atividade 11. “Em cada uma das funções abaixo, determine o zero da função, o ponto onde
intercepta o eixo das ordenadas, faça o esboço do gráfico e realize o estudo do sinal”.

a) f(x) = - 3x + 7 b) f(x) = 6x - 3

Ao término das análises do GSE percebemos um índice pequeno dos participantes respondendo a
atividade totalmente em acordo com o que esperávamos, logo conseguiram determinar a raiz das
funções fazendo uso de processos algébricos e não apresentando dificuldades, contudo a maior parte
dos participantes não respondeu nada, se faz necessário observar que para resolver essas questões
é preciso dispor de outros conhecimentos como resolver uma equação do 1º grau, determinar os
intervalos em que a função é positiva ou o intervalo em que a função é negativa.

Já no GCE tivemos a maior parte dos participantes respondendo a atividade de modo incompleto,
poucos participantes não responderam a atividade. Contudo, considerando a possibilidade da
representação gráfica das funções com o auxílio do Software matemático GeoGebra, atrelado a
facilidade da identificação da raiz da função, visto que além da visualização o próprio Software dispõe
de uma ferramenta que fornece a raiz da função, isso não foi suficiente para que ao menos uma dupla
respondesse a atividade completamente, o que é compreensível, pois existem outros conhecimentos
em jogo que exigem uma análise dos resultados o que o Software não disponibiliza. Assim, podemos
concluir que o Software é uma ferramenta importante para a introdução às noções matemáticas que
pretendíamos inserir, mas é preciso a mediação do professor para fazer a articulação com outros
conhecimentos.

Com referência ao GSE essas dificuldades estavam associadas há uma pequena confusão no
momento em que estavam a realizar o estudo do sinal da função, acreditamos que essa dificuldade
está associada à representação de um intervalo sobre R, visto que estes responderam toda a parte
que antecedia com sucesso. Aos que não responderam a atividade não tivemos elementos para
buscar o porquê de não terem conseguido, uma vez que não registraram nada na atividade.

Quanto ao GCE, as dificuldades apresentadas estavam atreladas ao fato dos participantes
associarem o coeficiente linear ao ponto de intersecção entre a reta e o eixo OY de forma coerente, e
de modo intuitivo faziam a associação do coeficiente angular das funções ao valor onde a reta
interceptava o eixo OX (chamado zero ou raiz da função), de forma equivocada, visto que o ponto de
intersecção entre a reta e o eixo OX é representado pela raiz da função, item que conseguiram
determinar de forma satisfatória, assim, representando uma dificuldade na assimilação e na
conversão desses conceitos.

Contudo, após as análises dos protocolos dos GSE e GCE referentes ao terceiro eixo, percebemos
que houve um envolvimento maior por parte do GCE no sentido de selecionar e utilizar informações
que dispunham na busca de soluções para a situação dada, o que representa um progresso do
conhecimento dos participantes, onde poucos participantes não buscaram resolver a situação dada.

Quarta Categoria: Aplicações da função afim em simulações de situações-problema reais Análises a
priori: Nesta categoria estão inseridos os momentos em que os participantes constroem as relações
matemáticas que representam uma determinada situação-problema por uma representação gráfica ou
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através de uma função na sua forma algébrica.

Assim, compõem essa categoria as atividades que seguem.

Atividade 12. “As frutas que antes se compravam por dúzias, hoje em dia, podem ser compradas por
quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção.
Considere que, independente da época ou variação de preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilograma.
Dos gráficos a seguir, o que representa o preço m; pago em reais pela compra de n quilogramas
desse produto é”:

Nesta atividade esperava-se que os alunos fossem capazes de identifica a representação gráfica da
situação problema dada em linguagem natural que pode ser resolvida por uma função afim.

Atividade 13. “Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia, ao
preço de R$8,00 a unidade. Investiu no negócio R$320,00. Sabendo que o lucro(y) obtido é função da
quantidade de unidades vendidas(x), esboce o gráfico da função que representa essa situação”.

Nesta atividade esperava-se que os alunos fossem capazes de representar algebricamente e
graficamente situação-problema que pode ser resolvido por meio de uma função afim.

Atividade 14. “Determine as funções representadas no plano cartesiano na sua forma algébrica”

Nesta atividade esperava-se que os alunos fossem capazes de representar na forma algébrica as
funções que foram expressas no gráfico.

Atividade 15. “Na fabricação de um determinado artigo, verificou-se que o custo total foi obtido
através de uma taxa fixa de R$ 4000,00, adicionada ao custo de produção, que é de R$ 50,00 por
unidade. Com base nessas informações, determine”:

a) “a função que representa o custo total em relação à quantidade produzida”;

b) “o gráfico dessa função”;

c) “o custo de fabricação de 15 unidades”.

Na atividade 15 espera-se que os alunos sejam capazes de reconhecer e utilizar a linguagem
algébrica ou gráfica relativa à função afim para modelar as situações problemas fazendo conexões
entre a matemática escolar e sua aplicação no cotidiano, além de resolvê-las.

Atividade 16. “Em um dia de inverno, a temperatura y de uma região, em grau Celsius, em função do
horário x, no horário das 5h às 11h, pôde ser descrita pelo gráfico que segue”:

a) “Em que horário desse período a temperatura atingiu 0º grau Celsius”

b) “Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve negativa”

c) “Durante quanto tempo desse período a temperatura esteve positiva”

Nesta atividade, apresentada na língua natural e gráfica, esperava-se que os alunos interpretassem
uma situação-problema expressa graficamente através de uma representação de uma função
polinomial do 1º grau.

Na quarta categoria, inserimos os momentos em que os participantes buscaram construir as relações
matemáticas onde representam uma determinada situação problema dada em linguagem natural, por
uma representação gráfica ou através de uma função na sua forma algébrica.

Nos itens, onde se espera que os alunos sejam capazes de expressar a representação gráfica de
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uma situação problema dada em linguagem natural que pode ser resolvida por uma função afim,
verificamos que tanto o GSE quanto o GCE foram muito bem nessa atividade obtendo uma
quantidade de acertos equivalentes, com uma pequena vantagem para o GCE, contudo conseguiram
relacionar o problema dado a sua representação gráfica.

Nas atividades, onde se espera que os alunos representem algebricamente e graficamente a situação
problema que pode ser resolvido por uma função afim, identificamos que mais que a metade dos
participantes do GSE ao procurar determinar a função que representava o problema dado chegou
bem próximo de fazê-la corretamente, mesmo não sendo o objetivo da atividade, contudo achamos
válida a tentativa. Os participantes do GSE não atingiram o objetivo da atividade que era esboçar a
situação dada por meio de um gráfico, contudo é válido destacar o fato de 25% dos participantes do
GSE terem determinado uma solução para o problema, apesar de não terem exposto a situação
graficamente.

Em se tratando do GCE, verificamos que 40% dos participantes representaram a situação por meio do
esboço do gráfico com sucesso, atingindo o objetivo da questão, os demais, procuraram representar a
situação por meio de uma função escrita na forma algébrica ou não responderam essa atividade.

Nas atividades, onde se espera que os alunos sejam capazes de representar na linguagem algébrica
uma função expressa por meio da linguagem gráfica, verificamos ao analisar os protocolos do GSE
que apenas (8%) dos participantes procurou representar a função dada por meio de uma linguagem
algébrica, contudo percebemos que a dupla associou os coeficientes das funções aos pontos de
intersecção da reta com os eixos coordenados, algo que caracteriza grande dificuldade por parte dos
discentes que é essa passagem da linguagem gráfica para a linguagem algébrica.

Quanto ao GCE, verificamos que (13%) dos participantes determinaram a forma algébrica das
funções dadas com sucesso, uma usou, como método para resolver o solicitado, um sistema de
equações que montou a partir dos pontos contidos no gráfico, a outra utilizou como método a raiz da
função para obter o coeficiente angular e o coeficiente linear obteve com o ponto de intersecção entre
o gráfico e o eixo das ordenadas. Além das duplas que responderam com sucesso essa atividade,
percebemos que, tal qual o GSE, a grande maioria dos participantes associou os coeficientes da
função aos pontos de intersecção da reta com os eixos coordenados acrescentando o sinal negativo
se o gráfico da função tinha inclinação para esquerda.

Nos itens, onde se espera que os alunos sejam capazes de reconhecer e utilizar a linguagem
algébrica ou gráfica relativa à função afim para modelar e resolver as situações problemas fazendo
conexões entre a matemática escolar e sua aplicação no cotidiano, percebemos que no GSE (8%)
dos participantes respondeu essa atividade de modo parcialmente satisfatório. Em se tratando do
GCE, percebemos que (67%) dos participantes responderam essa atividade de modo parcialmente
satisfatório. Ambos os grupos, determinaram: a) a função com sucesso, representando-a por f(x) =
4000 + 50x, entendemos que “f(x)” e “x” representam o custo e a quantidade, respectivamente; b) o
custo de produção de 15 unidades, na alternativa “c”, fazendo uso da função que encontrou na
alternativa “a”, mostrando compreensão do que vem a ser uma função, bem como sua aplicação.
Contudo, nenhuma das duplas esboçou a situação por meio de uma representação gráfica.

Em se tratando das atividades onde se espera que os alunos sejam capazes de interpretar uma
situação-problema expressa graficamente através de uma representação de uma função polinomial
do 1º grau, ao término das análises verificamos que (42%) dos participantes do GSE e (53%) dos
participantes do GCE responderam essa atividade com sucesso, os demais participantes, em ambos
os grupos, ou não responderam a atividade ou responderam algo for do contexto proposto.

Algumas Considerações

Refletindo sobre as resoluções dos protocolos que compõem todos os eixos que sustentaram essa

16/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/o_geogebra_uma_experimentacao_na_abordagem_da_funcao_afim_geogebr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.13-16,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



pesquisa, tanto do grupo sem o experimento quanto do grupo que utilizou o experimento, percebemos
que em todas as resoluções o grupo com o experimento obteve uma quantidade de acertos mais
satisfatórios que o grupo sem o experimento, trazendo respostas mais próximas do que esperávamos,
o que nos remete afirmar que a inserção do Software matemático GeoGebra no processo de ensino
de funções polinomiais do primeiro grau constitui um aplicativo viável.

Assim, verificou-se ao longo deste trabalho que o estudo desses conteúdos utilizando a Sequência
Didática por meio do Software matemático GeoGebra pode beneficiar o processo de ensino e
aprendizagem, conduzindo os estudantes por caminhos investigativos. Portanto, consideramos que o
computador pode viabilizar a exploração de atividades diversas que podem ser bem enriquecedoras,
por oferecer condições as múltiplas representações facilitando as conversões entre essas, onde
permite a interatividade entre os objetos matemáticos e a visualização dos conceitos, possibilitando,
assim, a formulação de conjecturas. Além disso, a aplicação do Software matemático GeoGebra no
processo de ensino da função polinomial do primeiro grau se constituiu como um item motivador para
a aprendizagem, uma vez que este foi utilizado como meio para e não como fim.

Além disso, o trabalho como foi desenvolvido em ambas as turmas, influenciou o relacionamento
entre os estudantes, visto que estes estavam organizados em dupla, e entre estes e o
professor-pesquisador, fator este que contribuiu para uma aprendizagem mais efetiva de alguns
conceitos estudados. Vale ressaltar que essa aproximação, que não existia antes desses momentos,
uma vez que estamos tratando de turmas cujos integrantes são oriundos de uma grande diversidade
de regiões do Estado de Sergipe e Estados circunvizinhos, favoreceu o processo de trocas entre as
duplas, bem como as discussões proporcionadas no sentido de buscar a melhor solução para as
atividades propostas. Outro item que merece destaque é o papel do professor nesse processo, onde o
mesmo não atua mais como aquele que transmite o conteúdo, e sim destaca sua atuação com foco
voltado para a construção do processo de ensino e aprendizagem do conteúdo de forma dinâmica e
interessante, cabendo a este rever suas crenças que traz da sua formação inicial ou convicções o que
possibilita condições a transformar suas práticas pedagógicas.

[i] Nessa pesquisa entendemos por variáveis macrodidáticas a mudança do ambiente de
aprendizagem; modificação da metodologia de ensino; incentivo ao trabalho em equipe (dupla);
valorização do método indutivo; valorização da participação oral e a criatividade; incentivo a
percepção das ligações entre as representações naturais, algébricas e gráficas; incentivo a aplicação
do conteúdo estudado em diferentes situações do cotidiano.
[ii] Nessa pesquisa entendemos por variáveis microdidáticas a função polinomial do primeiro grau, o
uso do computador, o uso do papel milimetrado.
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