
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

MÁRIO WEDNEY DE LIMA MOREIRA 

 

 

 

 

 

A GEOMETRIA DINÂMICA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE 

FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE 

APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2012 



 

 

 

 

MÁRIO WEDNEY DE LIMA MOREIRA 

 

 

 

 

 

A GEOMETRIA DINÂMICA COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DE FUNÇÕES 

TRIGONOMÉTRICAS EM UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 
em Ensino de Ciências e Matemática do Centro 
de Ciências da Universidade Federal do Ceará, 
como parte dos requisitos para obtenção do título 
de Mestre em Ensino de Ciências e Matemática. 
Linha de Pesquisa: Tecnologias digitais no ensino 
de Ciências e Matemática. 

 
Orientador: Prof. Dr. José Rogério Santana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZA 
2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus acima de todas as coisas, por ter me dado força e inspiração para concluir este 

trabalho. 

À minha esposa Edilene pelo amor, carinho e paciência, especialmente por ter sido a 

principal incentivadora para a conclusão deste Mestrado. 

Ao professor Dr. José Rogério Santana, não só pela competência e sabedoria na 

orientação, mas pelo carinho e amizade que demonstrou em todos os momentos de nossa 

jornada. 

Aos professores do curso, que tornaram possível a conclusão deste trabalho. 

Aos professores participantes da banca examinadora, pelo tempo e pelas valiosas 

colaborações e sugestões. 

Em especial aos meus amigos de curso, por tornarem nossa jornada mais agradável. 

Aos Institutos Federais do Rio Grande do Norte e Ceará, que através das suas direções, 

me ajudaram a concluir este Mestrado. 

Aos alunos do Integrado em Informática do IFRN campus Caicó, que colaboraram 

com sua participação no desenvolvimento deste trabalho. 

Aos meus pais, por terem acreditado em minhas possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda o uso de um software educacional de geometria dinâmica (GeoGebra) 

para introduzir conceitos referentes ao ensino de geometria e trigonometria, tendo como base 

sua história. Tem também como objetivo tornar o ensino de trigonometria mais significativo, 

através da visualização no computador da influência da mudança de parâmetros em gráficos 

de funções trigonométricas. As atividades propostas tiveram por objetivos específicos estudar 

alguns aspectos das funções trigonométricas através da sua visualização no computador bem 

como o desenvolvimento de applets como ferramentas de ensino. Estas atividades foram 

elaboradas para serem trabalhadas em laboratório de informática, em que o debate entre os 

estudantes é uma das principais estratégias pedagógicas aqui utilizadas. Estas são, em geral, 

estruturadas da seguinte forma: construção de gráficos de funções em uma mesma tela, 

comparação dos gráficos obtidos e conclusões por parte dos estudantes com a orientação do 

professor. A função seno foi empregada como exemplo, mas uma abordagem pode ser 

desenvolvida de forma análoga para as demais funções trigonométricas. Os resultados deste 

trabalho mostraram que o uso do computador como ferramenta nas escolas permanece como 

um recurso importante e como um grande desafio para professores e pesquisadores, à medida 

que passem a ser utilizados como fonte de estudo e de criação de estratégias pedagógicas, 

para as quais diversas tecnologias podem ser empregadas. Esta pesquisa analisou o quanto é 

relevante o uso de softwares de Geometria Dinâmica. A experimentação nos levou a 

comprovar que a aquisição de saberes por parte dos estudantes, resistentes ao ensino usual, é, 

no entanto, susceptível a saltos qualitativos importantes com o uso dos applets. Este trabalho 

mostrou, enfim, como as familiaridades construídas podem conduzir a uma melhora na 

capacidade de precisar e estimar elementos de uma função trigonométrica. As conclusões aqui 

apresentadas resultaram da análise das atividades dos estudantes, bem como de suas reflexões 

durante a resolução destas.  

 

Palavras-chave: Ensino de matemática. Software educacional. Geometria dinâmica. História 

da Matemática. Trigonometria. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research addresses the use of educational software for dynamic geometry (GeoGebra) to 

introduce concepts related to the teaching of geometry and trigonometry, based on its history. 

Also aims to make education more meaningful trigonometry, by viewing the computer from 

the influence of parameter changes on graphs of trigonometric functions. The activities 

proposed for specific objectives were to study some aspects of the trigonometric functions by 

their display on the computer and the development of applets as teaching tools. These 

activities are designed to be worked in the computer lab, where the debate among students is a 

major teaching strategies used here. These are generally structured as follows: construction of 

graphs of functions on one screen, comparison charts and conclusions obtained by students 

with teacher's guidance. The sine function was used as an example, but an approach can be 

developed similarly for the other trigonometric functions. These results showed that the use of 

computers as a tool in schools remains an important resource and a major challenge for 

teachers and researchers, as they start to be used as a source of study and creation of teaching 

strategies, for which different technologies can be employed. This research examined how 

relevant is the use of Dynamic Geometry software. The experiments led us to demonstrate 

that the acquisition of knowledge by students, resistant to usual teaching is, however, 

susceptible to significant leaps in the use of applets. This work showed, finally, as the 

familiarity built up can lead to an improvement in the ability to specify and estimate the 

elements of a trigonometric function. The findings presented here resulted from the analysis 

of students' activities, as well as their reflections in the resolution of these. 

 

Keywords: Teaching math. Educational software. Dynamic geometry. History of 

Mathematics. Trigonometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entendemos que seja indispensável hoje o estudo da Matemática em diversas áreas do 

conhecimento humano. A Matemática é de fato indispensável à formação do individuo, pois 

além de estar presente no seu cotidiano, expressa uma linguagem do pensamento humano.  

O educador deve buscar alternativas para tornar o seu ensino mais significativo, 

buscando também abordá-lo a partir do desenvolvimento da realidade à qual o estudante está 

inserido.  

O ensino da Matemática se mostra hoje limitado, tornando-se um exercício repetitivo e 

sem sentido para a solução de problemas, o que desenvolve o raciocínio abstrato e a 

capacidade formal, mas não conduz a uma concepção mais profunda dos conceitos 

matemáticos pelos estudantes. 

Muitos professores já tiveram a experiência de serem questionados sobre qual é a 

importância da Matemática. A justificativa do ensino da Matemática dada aos alunos muitas 

vezes se resume à importância para a sua aplicação em exercícios ou para o desenvolvimento 

do raciocínio que abrangem apenas formas quantitativas da realidade (ÁVILA, 2007). Esse 

questionamento se deve ao fato de como a Matemática tem sido trabalhada, com o propósito 

de resolver problemas de forma repetitiva, em que os alunos não têm uma devida 

compreensão dos conceitos indispensáveis para uma aprendizagem de forma significativa. 

A Matemática em seus aspectos criativos depende mais da intuição do que da dedução. 

O pensamento matemático, segundo o autor, não se pode resumir exclusivamente a aspectos 

lógicos e dedutivos, mas deve abranger métodos de descoberta e criação de conceitos. Para o 

autor a intuição é a faculdade que permite obter o conhecimento de uma forma direta. De 

modo frequente, muitos se referem a algum fato “intuitivo”, querendo dizer que se aborda 

algo cuja verdade é facilmente perceptível. Mas é bom lembrar que “intuitivo” não é sinônimo 

de “fácil”.  Há muitas verdades difíceis de serem alcançadas que são percebidas pela intuição 

(ÁVILA, 2007). 

Conceitos sobre geometria, trigonometria e sua história se encontram, em grande parte 

do currículo de matemática, e muitos matemáticos veem sua principal utilidade e como 

princípio central para a organização curricular de cursos de nível básico em Matemática. Estes 

conceitos são bastante úteis para o desenvolvimento de artigos científicos e produção 

acadêmica em Matemática. É inquestionável que o estudante tenha contato o mais breve 

possível com estes conceitos, pois será melhor para sua formação matemática. 
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O ensino de funções é um dos componentes do currículo que acompanha os alunos 

desde o Ensino Fundamental, em que as funções são abordadas de forma intuitiva e algumas 

constatações são feitas através de observações de metodologias e experimentações. Seu 

universo de estudo é expandido durante todo o Ensino Médio. O currículo de Matemática 

nesta modalidade de ensino faz com que o estudante utilize seus conhecimentos sobre 

equações, teoremas e fórmulas que verificam a validade dos resultados, por meio de deduções 

formais, constituindo-se como ferramenta fundamental para os que ingressam no Ensino 

Superior.  

Podemos perceber por diversos relatos e por nossa própria prática em sala de aula que 

os alunos, quando ingressam no Ensino Médio não absorvem o conceito de função, 

encontrando dificuldades em seu estudo e sua aplicação. Nosso interesse sobre o ensino e 

aprendizagem deste conceito se originou do nosso empenho em desenvolver um projeto de 

pesquisa sobre a introdução deste conceito. 

Observamos a forma como os livros didáticos adotados em sala de aula para o Ensino 

Médio trabalham este conceito. Baseamo-nos em um estudo feito por Lima (2001) e 

percebemos que estes livros, quando o definem não dão ênfase a aspectos fundamentais.  

Encontramos uma definição direta e formal nos livros adotados, que é totalmente 

contrária à ideia intuitiva do conceito em estudo. Temos como proposta elaborar um trabalho 

com a intenção de reconstruir o processo de introdução deste conceito através de sua história. 

Pretendemos verificar que: se construirmos de forma adequada e aplicarmos uma 

sequência didática envolvendo situações-problema que trabalhem aspectos históricos do 

desenvolvimento deste conceito de forma eficaz estaremos possibilitando uma melhor 

afinidade dos alunos com o conceito estudado. Para isso, utilizaremos um software 

educacional de geometria dinâmica como ferramenta, além de atividades realizadas com o uso 

do papel e lápis. Temos o objetivo de não só verificarmos a compreensão do conceito de 

função, mas também de possibilitar e estimular mudanças na percepção dos alunos sobre esta 

noção. 

Pretendemos responder ao questionamento: os alunos conseguirão compreender a 

ideia referente ao conceito trabalhado, de forma a romper com suas interpretações 

tradicionais, com a utilização de uma sequência didática que envolva situações-problema nas 

quais serão colocados diversos aspectos e que utilize um ambiente computacional como uma 

das ferramentas de ensino?  

Queremos aplicar uma sequência didática para o ensino de funções, propiciando 
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atividades que utilizem o software de geometria dinâmica GeoGebra, que é uma ferramenta 

para favorecer estratégias de ensino, utilizando tecnologias de forma planejada com objetivos 

antecipadamente constituídos de forma que o aluno possa observar e fazer conjecturas, para 

assim levantar hipóteses, generalizar e abstrair tais processos, que são importantes para o 

desenvolvimento do pensamento matemático. 

Os problemas identificados acima nos influenciaram a elaborar uma sequência didática 

para promover a aprendizagem de conceitos ligados à geometria e trigonometria, bem como 

de funções trigonométricas e seus aspectos históricos. Temos como objetivo desta pesquisa: 

� Elaborar, aplicar e analisar uma sequência didática para o ensino de funções 

trigonométricas, utilizando o software GeoGebra para favorecer estratégias didático-

pedagógicas de ensino, fazendo uso das tecnologias de forma planejada com objetivos 

antecipadamente constituídos de forma que o aluno possa observar e fazer conjecturas, para 

assim levantar hipóteses, generalizar e abstrair tais processos, que são importantes para o 

desenvolvimento do pensamento matemático. 

Pretendemos também desenvolver as seguintes ações específicas, que poderão 

fornecer algumas respostas aos nossos questionamentos, a saber:  

� Apresentar ao longo das sessões de ensino situações-problema que propiciem e 

estimulem nos sujeitos o raciocínio heurístico e propiciem uma real aprendizagem e 

identificar obstáculos de natureza histórica que podem surgir ao longo dos estudos. 

� Chamar atenção para situações inesperadas que surgirem em certos momentos 

da manipulação. 

 Este trabalho foi organizado em seis capítulos, sendo que, no capítulo 2, 

apresentaremos um levantamento teórico acerca da história da trigonometria, bem como 

contribuições de diversos pesquisadores sobre o uso da história da matemática no ensino. 

Discutiremos também trabalhos publicados que propõem o ensino de trigonometria numa 

abordagem histórica. Daremos também destaque à formação do professor que ensina 

trigonometria. Relataremos, por fim, um breve resumo das etapas de desenvolvimento da 

nossa pesquisa e da construção da sequência de atividades. 

No capítulo 3, são apresentados os aspectos históricos e conceitos sobre software 

educativo, destacando alguns softwares educacionais de geometria dinâmica. Ao longo do 

texto é discutido o papel de softwares apropriados ao ensino de matemática, sendo feita uma 

breve apresentação. Nesta discussão sobre software educativo, um dos objetivos é apresentar 

nossa proposta de pesquisa com uso de computadores em um curso à distância. 
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No capítulo 4, apresentamos as concepções metodológicas que fundamentaram nossa 

pesquisa. Apresentamos também como a Engenharia Didática foi trabalhada como 

metodologia de pesquisa, bem como a construção da sequência de ensino, utilizando como 

metodologia a Sequência Fedathi enquanto metodologia que trabalha a mediação pedagógica 

no intuito de favorecer as investigações matemáticas em aula junto aos discentes.  

No capítulo 5, procuraremos descrever cada atividade, destacando situações que 

favoreceram investigações matemáticas na formação discente. 

Por último, apresentamos as considerações finais, e após este capítulo são 

apresentadas as referências bibliográficas. 

Este trabalho é uma abordagem sobre a educação matemática e informática educativa, 

que procura apresentar uma proposta teórico-metodológica para o ensino assistido por 

computador. Não se trata de um estudo conclusivo e finalizado, mas é o início de uma 

discussão que deverá ser levada adiante em pesquisas seguintes. 
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2 A HISTÓRIA DA TRIGONOMETRIA E SEU ENSINO ATUAL 

 

Apresentamos neste capítulo um levantamento teórico acerca da história da 

trigonometria, bem como contribuições de diversos pesquisadores sobre o uso da história da 

matemática no ensino. Discutimos também trabalhos publicados que propõem o ensino de 

trigonometria numa abordagem histórica. Damos também destaque à formação do professor 

que ensina trigonometria. Relatamos, por fim, um breve resumo das etapas de 

desenvolvimento da nossa pesquisa e da construção da sequência de atividades.   

 

2.1 A história da trigonometria  

 

A Trigonometria é frequentemente lembrada como fonte de dificuldade para os 

estudantes, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. Ela é utilizada em diversas 

áreas do conhecimento humano, como mensuração e navegação, e foi fundamental no período 

das grandes navegações. Os alunos têm sua primeira experiência em trigonometria no Ensino 

Fundamental usando os conceitos de seno, cosseno e tangente para medir ângulos e descobrir 

lados de um triângulo. A ênfase no estudo da trigonometria no Ensino Fundamental é dar 

subsídios para o estudo de funções trigonométricas, mas temos aí o grande problema, pois 

quando os estudantes usam esses conceitos para medir ângulos de um triângulo, eles parecem 

não ver as conexões com a sua realidade cotidiana ou compreender de onde surgiram esses 

conceitos.  

Em vez de incorporar ideias trigonométricas com a álgebra e a geometria, seus 

predecessores, a trigonometria é muitas vezes apresentada de forma separada desses 

conhecimentos. Como resultado de não ter nenhuma conexão com a álgebra e a geometria os 

estudantes ficam perplexos com a complexidade do assunto e questionam a sua finalidade, 

não só em matemática, mas também na sua vida cotidiana.  

Fornecendo uma breve visão sobre a origem desses conceitos, como foram 

descobertos e o seu uso no passado, relacionando com a forma que eles são atualmente 

utilizados, podemos proporcionar aos alunos uma compreensão mais significativa que eles 

precisam para colocar esses conceitos em uso, seja como ferramenta de medição, ou como 

funções. Com isso, o estudante é capaz de ver o valor em estudar trigonometria como um 

componente da Matemática, em vez de uma unidade separada do assunto. 
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O termo “trigonometria”, ainda que ela não seja de origem grega, vem da palavra 

grega τριγϖνο  (trigōno) que significa “triângulo” e µετρον  (metron) que significa 

“medição”. Como o nome indica, a trigonometria foi desenvolvida a partir do estudo de 

triângulos retângulos, aplicando as relações entre as medidas de seus lados e ângulos ao 

estudo de triângulos semelhantes. A palavra “trigonometria” surgiu mais tarde, sendo 

introduzida pelo matemático e astrônomo alemão, Pitiscus Bartholomaeus no título de sua 

obra: Trigonometria: sive de solutione triangulorum tractatus brevis et perspicuus, publicada 

em 1595. Foi então revisto em 1600 e publicado novamente como Trigonometria sive de 

Dimensione triangulae. 

Quanto à origem da trigonometria em relação ao desenvolvimento de funções 

trigonométricas, elas têm uma história rica e diversa. “A trigonometria, como os outros ramos 

da matemática, não foi obra de um só homem – ou nação. Teoremas sobre razões entre lados 

de triângulos semelhantes tinham sido conhecidos e usados pelos antigos egípcios e 

babilônios” (BOYER, 1974, p. 116). 

A trigonometria sempre foi formalizada como uma subdivisão da Matemática. Estes 

dois povos não tinham uso claro de funções trigonométricas, mas foram capazes de usá-las, 

mesmo sem saber, em seu benefício. Egípcios usavam trigonometria para seu benefício em 

agrimensura e construção de pirâmides. Astrônomos babilônios relacionavam funções 

trigonométricas para arcos de círculos e os comprimentos das cordas que subtendem seus 

arcos.  

O início primitivo da trigonometria está relacionado a sequências numéricas que 

correlacionavam o comprimento de sombras com a hora do dia. As tabelas de sombras eram 

as ancestrais da cotangente e tangente, portanto, as demais funções foram posteriormente 

derivadas dessas primeiras descobertas. As tabelas de sombra consistiam em sequências 

simples de números, que eram relações primitivamente utilizadas. A sombra de uma vara 

vertical denominada γνϖµϖν  ( nomogn ), ou de uma pessoa, era longa no início da manhã e 

se reduz ao mínimo ao meio-dia, então se torna maior quando a tarde avança. 

 As tabelas de sombra relacionam uma hora particular do tempo com um comprimento 

particular da sombra do gnomon e foram usados antes de 1500 a.C., pelos egípcios. Tabelas 

similares foram desenvolvidas depois por outras civilizações, incluindo hindus e gregos. Os 

resultados das tabelas de sombra variaram entre as diferentes civilizações, uma vez que o 
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comprimento das sombras era dependente da posição do Sol em relação à localização na Terra 

de cada civilização onde as observações da sombra estavam ocorrendo.  

É importante observar que estas civilizações correspondiam comprimentos de sombra 

com o tempo como uma função, o que atesta que, pelo menos há 3000 anos, o homem 

inerentemente usou a noção de função, antes mesmo de saber ou entender este conceito. 

Em retrospecto, as tabelas de sombra foram de grande importância no 

desenvolvimento e na criação da trigonometria, mas foram realmente os gregos, no entanto, 

que primeiro desenvolveram a trigonometria como uma ciência formalizada. A 

Trigonometria, talvez mais do que qualquer outro ramo da Matemática, foi desenvolvida 

como resultado de uma interação contínua e fértil de oferta e demanda: a oferta de teorias 

matemáticas aplicáveis e técnicas disponíveis em qualquer tempo fornecido e as exigências de 

uma única ciência aplicada, a astronomia.  

Os gregos adotaram dos babilônios a astronomia e estudaram a relação entre os 

ângulos em um círculo e os comprimentos das cordas para desenvolver teorias da posição 

planetária e movimento. Ao estudar a teoria planetária da Babilônia e a astronomia, os gregos 

herdaram o sistema numérico sexagesimal, que é baseado no número sessenta. Embora 

sessenta possa parecer um valor grande para ter como base, ele transmite certas vantagens. 

Sessenta é o menor número que pode ser totalmente dividido por dois, três, quatro, cinco e 

seis, e claro, ele também pode ser dividido por dez, quinze, vinte e trinta. Fora isso, pouco se 

sabe e muito se perde na pré-história. O conhecimento não cresce de forma constante, mas 

progride em uma série de saltos descontínuos.  

Dos marcos primitivos das tabelas de sombra e do ganho dos gregos com a expansão 

do conhecimento astronômico dos babilônios, havia uma lacuna para a melhoria da 

trigonometria até o tempo de Hiparco.  

As primeiras contribuições para o seno, cosseno e tangente vieram durante o período 

de Alexandria (300 a.C. a 30 d.C.). Hiparco, astrônomo grego altamente creditado, que veio a 

ser conhecido como “o pai da trigonometria”, teve uma grande influência no desenvolvimento 

da trigonometria e é a primeira pessoa cujo uso da trigonometria está documentado.  

Tabelas trigonométricas foram criadas para cálculos relacionados com o campo 

científico conhecido como astronomia. As estrelas foram fixadas em uma esfera de grande 

tamanho. Apenas os planetas se moviam sobre a esfera e, portanto, para entender estas 

posições sobre a esfera, matemáticos usavam geometria esférica, que é a geometria de 

círculos, ângulos e figuras na superfície de uma esfera.  
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Hiparco foi a primeira pessoa a criar uma tabela trigonométrica de relações. Ele assim 

o fez por considerar cada triângulo como sendo inscrito em um círculo de raio fixo de grande 

porte. A vantagem de escolher um grande raio fixo é que frações podiam ser evitadas, porque 

quando o raio é escolhido grande o suficiente, quando divisões são feitas, estas razões tornam-

se números inteiros. Cada lado do triângulo, em seguida, tornou-se uma corda, definida como 

uma linha reta traçada entre dois pontos em um círculo. 

A fim de encontrar as várias partes do triângulo, ele precisava encontrar o 

comprimento da corda em função do ângulo central. Por exemplo, na figura 1 abaixo, o 

triângulo ACB é inscrito no círculo de centro O. Assim, os lados do triângulo são as cordas 

AC, AB e CB. 

 

 
Figura 1 – Construção de Hiparco 

 

Hiparco teria procurado encontrar o comprimento da corda, digamos AC, em função 

do ângulo central. Em essência, ele deduziu uma fórmula trigonométrica para o comprimento 

de uma corda esboçada de um ponto na circunferência de um círculo para outro. Isso poderia, 

portanto, ser usado para ajudar a compreender o posicionamento dos planetas na esfera.  

Não está claro quando realmente o desenvolvimento da circunferência graus entrou em 

uso, mas ela parece resultar da tabela de cordas de Hiparco. Apesar de ser atribuído a Hiparco 

o título de ser pai da trigonometria, quase toda a sua obra se perdeu, mas nós ganhamos o 

conhecimento de seu trabalho através de Ptolomeu. 

Menelau foi a próxima grande influência da trigonometria, pois ele fez muitas 

contribuições para a trigonometria esférica. Ele escreveu um tratado de seis livros sobre 

cordas e um trabalho de três livros, conhecido como Sphaerica, que influenciou no 
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desenvolvimento grego da trigonometria. No Livro I de Sphaerica, ele desenvolveu uma base 

de triângulos esféricos, que são comparáveis aos triângulos planos de Euclides.  

No livro II, ele descreveu a aplicação da geometria esférica a fenômenos 

astronômicos. O livro III continha o teorema de Menelau, que se tornou parte da 

trigonometria esférica na forma grega. Este teorema passou a desempenhar um papel 

importante na trigonometria esférica e na astronomia. Acreditava-se também que Menelau 

criou uma segunda tabela de cordas que foi baseada em Hiparco, no entanto esta também fora 

perdida.  

Apesar dos desenvolvimentos de Menelau serem cruciais, foi Ptolomeu quem 

desenvolveu o trabalho mais influente conhecido como a Syntaxis Matematica, que foi uma 

obra de treze livros. Este livro mais tarde ficou conhecido como Almagesto, uma Palavra 

árabe que significa “maior” porque estava competindo com uma obra menor escrita por 

Aristarco e era visto como superior. Este livro foi uma composição de astronomia e 

trigonometria e derivada de muitos dos trabalhos de Hiparco e Menelau. 

Uma vez que grande parte do trabalho de Hiparco e Menelau foi perdida, é difícil de 

entender um retrato claro da evolução da trigonometria. No entanto, o Almagesto foi 

transmitido através de muitas gerações, e como resultado, Ptolomeu é frequentemente 

considerado como a pessoa mais influente no desenvolvimento da trigonometria. 

Ptolomeu notou que Menelau começou, dividindo um círculo em 360º e o diâmetro em 

120 partes. Ele fez isso porque 3 x 120 = 360, usando a aplicação anterior de 3 para π. Em 

seguida, cada parte é dividida em sessenta partes, cada uma destas novamente em sessenta 

partes, e assim por diante. Acredita-se que este sistema de partes foi baseado na base 

sexagesimal babilônica ou no sistema de numeração de base 60, que era o único sistema 

disponível no momento para manipular frações. Este sistema foi baseado em 60 de modo que 

o número de graus correspondente à circunferência de um círculo seria o mesmo que o 

número de dias em um ano, o que os babilônios acreditavam ser de 360 dias. 

Menelau criou um círculo, e depois formou um arco AD, traçou as linhas e OD e OA 

tais que se encontram no ângulo central AOD. No diagrama abaixo, O indica o ponto central 

do círculo. Em seguida, uma linha é desenhada a partir de A, perpendicular a OD, que corta a 

circunferência do círculo em A'. O ponto onde AA' corta OD é chamado M. OD é o raio do 

círculo e AA' corta o raio perpendicularmente. 
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Menelau sabia que AM = 
2

1
AA'. Se a linha OA for traçada, o ângulo AOA' é agora 

um ângulo de 2AOD. Então, ao invés de escrever AM = 
2

1
AA', AM será indicado como 

2

1
 

da corda criada pelo ângulo AOA', ou seja, AM = 
2

1
crd AOA', onde crd é a abreviatura de 

corda. 

Pode ser demonstrado que esta expressão criada por Menelau, 
2

1
crd AOA', é 

equivalente à função moderna sen AOD. Implementando a definição atual do triângulo para 

sen AOD (lado oposto dividido pela hipotenusa) e a figura 2 acima, sen AOD = 
AO

AM
. 

Olhando para a construção de Menelau, AM = 
2

1
crd AOA' e com as equivalências criadas 

acima, temos 
2

1
AA' = AM = 

2

1
crd AOA’. Então, 

AO

AM
 = 

AO

AA

2

'
. Portanto, sen AOD é 

equivalente a 
2

1
crd AOA'. Em termos leigos, um seno é metade de uma corda, ou o seno de 

um ângulo é a metade da corda do dobro do ângulo.  

 

 
Figura 2 – Construção de Menelau 

 
Por exemplo, olhe o ângulo BAD na figura 3 abaixo, em que A é a origem, AB é o 

raio.  
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Figura 3 – Construção de Menelau 

 

Seja C o ponto onde o segmento BE corta perpendicularmente AD. Então, os 

matemáticos dizem que o seno do ângulo BAD é definido como sendo o comprimento do 

segmento BC. Hoje em dia, é equivalente dizer que o ângulo é igual a coordenada em y do 

ponto B, porque sen BAD = y. Em termos de cordas, se dobrarmos o ângulo BAD temos o 

ângulo BAE, então a corda do ângulo BAE é BE. Portanto, usando este definição de seno, o 

seno do ângulo BAD, o que equivale a BC, é metade do seno do ângulo BAE, que é BE.  

Como é entendido a partir desta explicação, o conceito grego de corda está 

diretamente relacionado ao nosso conceito atual de seno, pois os gregos simplesmente 

utilizaram uma terminologia diferente.  

Uma vez que os gregos usavam a corda de um arco como sua função, eles não tinham 

nenhum uso especial para o complemento de cordas. No entanto, quando seus estudos 

mudaram de triângulos esféricos para simples triângulos retângulos, tornou-se necessário 

pensar sobre o ângulo complementar. Isto é uma ideia semelhante de como a nossa moderna 

função cosseno foi descoberta.  

Ptolomeu tomou construção de Menelau 
2

1
crd 2θ e disse que o ângulo complementar 

poderia ser escrito como 
2

1
crd (180º - 2θ), sabendo que 180º é a metade da circunferência do 

círculo. Atualmente, temos que o cos θ = sen (90º - θ), e pode ser mostrado que                   

cos θ = 
2

1
crd (180º - 2θ), usando um argumento semelhante ao mostrado acima. A partir 
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dessas duas expressões, uma das maiores identidades conhecidas hoje foi criada. Isto é, 

1)2º180(
2

1
2

2

1
22

=






 −+






 θθ crdcrd , que é exatamente sen2 θ + cos2 θ = 1.  

Apesar de todos estes homens usarem as mesmas fórmulas para determinar uma tabela 

semelhante, acredita-se que o trabalho de Ptolomeu foi mais preciso, em seguida o trabalho de 

ambos, Hiparco e Menelau, porque ele trabalhou com meia corda e surgiu com uma tabela 

muito mais detalhada de cordas. Usando sua tabela Ptolomeu acreditava que se podia resolver 

qualquer triângulo plano, se for dado, pelo menos, um lado do triângulo. Apesar de usarmos 

seno e cosseno hoje como pares, como pode ser visto pela história, sua descoberta não ocorreu 

como tal. 

O Almagesto de Ptolomeu também continha teoremas correspondentes aos dias atuais, 

como a lei dos senos que afirma:  

 

senC

c

senB

b

senA

a ==
                                                                                                              (1) 

 

Arcos compostos e identidades em arcos-metade foram também discutidos. Em seu 

trabalho, Ptolomeu demonstrou fórmulas para diferença de ângulos e um equivalente para os 

nossos dias modernos: as fórmulas dos arcos-metade. Devido às descobertas de Ptolomeu, 

dado uma corda de um arco em um círculo, a corda de um arco-metade pode ser também 

determinada. Ptolomeu também descobriu cordas da soma e da diferença, cordas de metade de 

um arco, e cordas de meio grau, a partir do qual ele então construiu em sua tabela os segundos 

mais próximos da corda de um arco de meio grau. 

Foi em sua obra, o Almagesto, que foi feita uma verdadeira distinção entre a 

trigonometria plana e esférica. Trigonometria plana é o ramo da trigonometria que aplica os 

seus princípios em triângulos planos, isso inclui todo tipo de problemas trigonométricos que 

nos deparamos em cursos de pré-cálculo. A Trigonometria esférica, por outro lado, é o ramo 

da trigonometria em que seus princípios são aplicados a triângulos esféricos, que são 

triângulos na superfície da esfera. Esta trigonometria é apenas discutida em aulas mais 

avançadas de matemática, como um curso de geometria de nível universitário.  

Ptolomeu começou com a trigonometria esférica, pois ele trabalhou com triângulos 

esféricos em muitos de seus teoremas e provas. No entanto, ao calcular as cordas dos arcos, 

ele sem querer desenvolveu uma teoria para a trigonometria plana. A Trigonometria foi criada 



22 

 

 

 

para uso em astronomia, e a trigonometria esférica foi a ferramenta mais útil para este fim, 

por isso foi a primeira a ser desenvolvida. O uso da trigonometria plana é estranho a 

matemáticos gregos. Portanto, é evidente que a trigonometria esférica era desenvolvida a 

partir da necessidade e para o interesse e aplicação de astrônomos. Na verdade, a 

trigonometria esférica era o ramo mais prevalente da trigonometria até 1450, mesmo quando 

Ptolomeu introduziu uma base de trigonometria plana no Almagesto em 150 d.C. 

Próximo da história da trigonometria, veio a era do Siddhantas:  

 
Concorda-se em geral em que os Siddhantas provêm do fim do quarto século ou 
começo do quinto, mas há muito desacordo quanto à origem do conhecimento que 
contém. Estudiosos hindus insistem em afirmar a originalidade e independência dos 
autores, ao passo que autores ocidentais se inclinam a ver sinais claros de influência 
grega. (BOYER, 1974, p. 153).  

 
Parece haver similaridades neste trabalho e na trigonometria e astronomia de 

Ptolomeu. O Siddhantas é um compêndio de astronomia composto de regras enigmáticas em 

versículos sânscritos, com pouca explicação e sem provas. A versão existente foi revisada 

com tanta frequência que é difícil dizer quais seções está em sua forma original.  

 
Mesmo que os hindus tenham adquirido seu conhecimento de trigonometria do 
helenismo cosmopolita de Alexandria, o material em suas mãos tomou uma forma 
nova. Ao passo que a trigonometria de Ptolomeu se baseava na relação funcional entre 
as cordas de um círculo e os arcos centrais que subentendem, os autores dos 
Siddhantas converteram isso num estudo da correspondência entre metade de uma 
corda de um círculo e metade do ângulo subtendido no centro pela corda toda. Assim, 
aparentemente nasceu na Índia a precursora da função trigonométrica moderna que 
chamamos seno de um ângulo, e a introdução da função seno representa a 
contribuição mais importante dos Siddhantas à história da matemática. Embora se 
supunha em geral que a mudança da corda toda para a metade teve lugar na Índia, Paul 
Tannery, o mais importante historiador da ciência do fim do século passado e início 
deste, sugeriu que essa transformação na trigonometria teve lugar em Alexandria 
durante o período pós-ptolomaico. Que essa sugestão seja ou não válida, não há 
dúvida que é dos hindus, não dos gregos, que deriva nosso uso da metade da corda; e 
nosso termo “seno”, por acidente de tradução, provém da palavra hindu jiva. 
(BOYER, 1974, p. 153). 

 
Como foi mencionado, matemáticos hindus tinham suas mãos na trigonometria, e 

criaram sua própria versão da tabela de seno. Arya-Bhata, nascido em 476, foi um grande 

Matemático e astrônomo hindu. Ele escreveu um livro chamado Aryabhathiya, que continha a 

maioria das ideias essenciais que nós associamos com seno e cosseno.  

Sua mais notável contribuição para o tema, que o distingue dos outros matemáticos 

desse tempo, foi seu trabalho sobre o seno da diferença. Sua definição de seno foi literalmente 

“meia corda” e foi abreviado para jya ou jiva, que simplesmente significava “corda”. Os senos 
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foram dados em intervalos de 225 minutos. Esta medida não foi dos senos em si, mas em vez 

disso, foi a medida das diferenças entre os senos.  

Arya-Bhata tinha concluído que se dividisse um quarto da circunferência de um 

círculo (essencialmente um quadrante do círculo unitário) em tantas partes iguais, como 

desejado, ele teria como resultado triângulos e quadriláteros, no raio, a mesma quantidade de 

senos de arcos iguais. Fazendo isso, ele foi capaz de formar uma tabela de senos naturais 

correspondente ao ângulo no primeiro quadrante. Embora muito do seu trabalho teve a ideia 

certa, muitos dos cálculos de Arya-Bhata eram imprecisos. Mais tarde, em 1150 d.C., um 

matemático indiano conhecido como Bháskara deu um método mais preciso de construir uma 

tabela de senos, considerando os senos de cada grau. Embora as tentativas feitas pelos 

matemáticos hindus de criar uma tabela para ajudar com a astronomia, a sua tabela de senos 

não foi tão precisa quanto a dos gregos. 

Na Arábia houve uma competição entre dois tipos de trigonometria, a dos Gregos, que 

lida com a geometria das cordas e a dos hindus, envolvendo sua tabela de senos.  

 
Assim como na numeração havia competição entre os sistemas de origens grega e 
indiana, também nos cálculos astronômicos houve a princípio na Arábia dois tipos de 
trigonometria – a geometria grega das cordas, como é encontrada no Almajesto, e as 
tabelas hindus de senos, derivadas através do Siddhantas. Aqui, também o conflito 
terminou com o triunfo do sistema hindu, e quase toda a trigonometria árabe 
finalmente se baseou na função seno (BOYER, 1974, p. 172). 
 

No período compreendido entre os séculos IX e XV a nova função seno e as antigas 

funções de sombra, tais como tangente, cotangente, e secante, foram tabuladas de forma 

sexagesimal. Como resultado deste desenvolvimento, o verdadeiro princípio da trigonometria 

surgiu, e o seu objeto de estudo, em seguida, passou do esférico para o triângulo plano, com 

foco em seus lados ou ângulos. As funções seno e cosseno foram desenvolvidas com contexto 

na astronomia e as funções tangente e cotangente foram derivadas de medidas práticas de 

alturas e distâncias. 

Mais tarde, um hindu com o nome de Ahmed Ibn Abdallah ficou interessado em 

sombras em relação ao relógio de Sol. Ele estava fascinado com as sombras criadas quando o 

Sol batia em um objeto, e queria encontrar uma maneira de determinar a altura do objeto 

atingido pelo Sol usando o ângulo dos raios solares e informações sobre a sombra. 

Na figura 4 abaixo, ele chamou a sombra reta “Umbra recta” e a sombra virada 

“Umbra versa”. Como o passar do tempo, essas sombras ficaram conhecidas como sombras 

horizontal e vertical, e ao utilizar estas sombras, Abdallah, em 860 d.C., criou uma tabela, que 



24 

 

 

 

hoje corresponde a nossa tabela de tangentes e cotangentes. Esta tabela foi utilizada para 

medir a altura. 

 

 

Figura 4 – “Umbra Recta” e “Umbra Versa” de Ahmed Ibn Abdallah 

 
Acredita-se que Abu'l-Wefa tenha ajudado a introduzir o conceito de função tangente. 

Ele também pode ter tido algo a ver com o desenvolvimento da secante e cossecante. Ele era 

um algebrista, bem como um trigonometrista. Sua trigonometria assumiu uma forma mais 

sistemática, em que ele provou teoremas para fórmulas do ângulo duplo e metade. 

A lei dos senos (1) é também atribuída a Abu'l-Wefa, apesar de ter sido introduzida 

pela primeira vez por Ptolomeu. Isto é em parte devido ao fato de que Abu'l-Wefa apresentou 

uma fórmula direta da lei dos senos para triângulos esféricos, que afirma que A, B e C são 

ângulos do triângulo na superfície esférica e a, b e c são os ângulos centrais do triângulo 

esférico.  

 

 

Figura 5 – Triângulo esférico
 

 
Abu’l-Wefa também fez uma nova tabela para senos para ângulos diferentes, diferindo por 

(1/4)º, usando o equivalente de oito casas decimais. Forneceu também uma tabela de tangentes e usou 
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todas as seis funções trigonométricas comuns, bem como relações entre elas, mas seu uso das novas 

funções não parece ter tido muitos seguidores no período medieval (BOYER, 1974).   

Ao contrário da pausa no tempo entre a descoberta do seno e do cosseno, a tangente e 

a cotangente foram desenvolvidas lado a lado. Mesmo não havendo dificuldade em calcular a 

tangente e muitas outras funções trigonométricas de um ângulo, usando apenas a tabela grega 

de senos, os matemáticos hindus foram os primeiros a dar uma aplicação na vida real à 

tangente, relacionando-a com sombras e alturas. Então, por volta de 1151 d.C., a ideia das seis 

funções trigonométricas existia e não eram apenas nomeadas como nós as conhecemos hoje. 

É a partir da influência árabe que a trigonometria chegou à Europa. A Europa 

Ocidental favoreceu a Matemática árabe em detrimento da geometria grega. A aritmética e 

álgebra árabes estavam em um nível mais elementar do que a geometria grega tinha sido 

durante o tempo do Império Romano. Os romanos não mostraram muito interesse na 

trigonometria grega ou qualquer faceta da matemática grega. Portanto, a matemática árabe 

caiu como uma luva, pois era mais fácil para se compreender. Leonardo Fibonacci foi um 

matemático que se familiarizou com a trigonometria durante suas extensas viagens aos países 

árabes. Ele então apresentou o conhecimento que adquiriu na Practica geometriae em      

1220 d.C.  

A primeira aparição da trigonometria como uma ciência separada da astronomia foi 

creditada ao persa Nasir Eddin. Ele ajudou a diferenciar a trigonometria plana da 

trigonometria esférica. Fora isso, pouco desenvolvimento ocorreu entre os períodos de 1200 a 

1500, com exceção para os desenvolvimentos dos alemães no final do século quinze e início 

do século dezesseis. A Alemanha estava se tornando uma nação próspera na época e estava 

envolvida em muitos comércios. Os seus interesses também desenvolveram a navegação, a 

formação do calendário e a astronomia. Este interesse em astronomia tornou a necessidade da 

trigonometria num interesse geral. Incluídos neste movimento em torno do ano de 1464, o 

astrônomo e matemático alemão Regiomontanus1 formulou uma obra conhecida como De 

triangulis Omnimodis, uma compilação da trigonometria da época. Quando finalmente foi 

impressa em 1533, tornou-se um importante meio de difusão do conhecimento de 

trigonometria em toda a Europa. O livro começa com cinquenta proposições sobre as soluções 

de triângulos, usando propriedades de triângulos retângulos. Embora a palavra “seno” fosse 

derivada dos árabes, Regiomontanus leu o termo em um manuscrito árabe em Viena e foi o 

primeiro a usá-lo na Europa.  

                                                           
1 Também conhecido como Iohannes Molitoris. 
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O segundo livro começou com uma prova da lei dos senos e depois incluído problemas 

que envolviam como determinar os lados, ângulos e áreas de triângulos planos. O terceiro 

livro de teoremas continha esferas gregas, encontradas antes do uso da trigonometria, e o 

quarto foi baseado em trigonometria esférica. 

No século XVI, o maior progresso em Matemática foi da álgebra. No entanto, a 

trigonometria não ficou muito atrás. Nicolau Copérnico foi um revolucionário astrônomo que 

também poderia ser considerada como um trigonometrista. Estudou direito, medicina e 

astronomia. Ele completou um tratado conhecido como De revolutionibus orbium coelestium. 

Este trabalho contém informações sobre trigonometria e foi semelhante ao de Regiomontanus, 

embora não esteja claro se eles foram conhecidos ou não. Enquanto isso foi uma grande 

conquista, o discípulo de Copérnico, Rheticus, um matemático indiano, que viveu durante os 

anos de 1514 – 1576, foi mais longe e combinou o trabalho de ambos e publicou uma obra de 

dois volumes, Opus Palatinum de trianguls. 

 
Nele a trigonometria atingiu a maioridade. O autor abandonou a tradicional 
consideração de funções relativas ao arco de círculo e em lugar disso concentrou-se 
nos triângulos retângulos. Além disso, as seis funções trigonométricas agora foram 
completamente utilizadas, pois Rheticus calculou elaboradas tabelas de todas 
(BOYER, 1974, p. 214). 

 
Ele começou as tabelas de tangentes e secantes, mas nunca tinha tempo para terminá-

las. Também nessa época surgiu François Viète, que estudou direito e passava seu tempo de 

lazer dedicado à Matemática. Ele contribuiu para a aritmética, álgebra, geometria e 

trigonometria. Ele veio a ser conhecido como o pai de uma abordagem analítica generalizada 

para a trigonometria (BOYER, 1974, p. 226). Ele pensou a trigonometria como um ramo 

independente da Matemática, e trabalhou sem referência direta às cordas em um círculo. Ele 

também fez tabelas para todas as seis funções trigonométricas para ângulos com aproximação 

de minuto. Viète foi também um dos primeiros a usar a fórmula para a lei das tangentes, que 

afirma o seguinte: 
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Por essa época estavam aparecendo identidades trigonométricas de vários tipos em 
todas as partes da Europa, o que teve como resultado uma redução da ênfase na 
computação na resolução de triângulos e aumento da preocupação com relações 
funcionais analíticas (BOYER, 1974, p. 226). 

 
Embora Viète tenha sido um dos primeiros matemáticos que se concentraram na 

análise trigonométrica, o ramo da trigonometria que enfoca as relações e as propriedades das 

funções trigonométricas, esta nova trigonometria tornou-se mais prevalente em torno da época 

de 1635 com o trabalho do Roberval e Torricelli. Eles desenvolveram o primeiro esboço sobre 

arcos-metade de uma curva senoidal. Isto se tornou um importante desenvolvimento, uma vez 

que ajudou na progressão da trigonometria a partir de uma ênfase computacional, que 

dominou a maior parte do pensamento, neste momento, para uma abordagem funcional. Este 

desenvolvimento formou a base da contribuição europeia de trigonometria.  

A partir da influência dos cientistas orientais, os Europeus focaram sobre o cálculo das 

tabelas e da descoberta de relações funcionais entre as partes dos triângulos. No entanto, a 

Europa desenvolveu símbolos apropriados, que substituiu as regras verbais e linguagem 

comum em que o sujeito era geralmente apresentado. Anteriormente, a trigonometria foi 

expressa em passagens longas de confusas palavras, mas os europeus introduziram símbolos 

como sen, cos, tan, para simplificar o assunto e torná-lo mais conciso. Mas a invenção do 

cálculo infinitesimal prenunciava o fim rápido da trigonometria como um independente e 

crescente ramo da Matemática: por causa da descoberta e exploração de um domínio 

complexo a massa da teoria foi incluída na análise. 

Antes da abordagem analítica, o uso principal da trigonometria era medir figuras 

geométricas, mas a transição de sua influência a partir da geometria para o cálculo começou 

com a descoberta de representações de séries infinitas para as funções trigonométricas. As 

séries trigonométricas tornaram-se úteis na teoria astronômica, por volta do século XVIII. Os 

fenômenos astronômicos são periódicos, então era útil ter séries trigonométricas, porque 

também são funções periódicas. O uso de séries trigonométricas foi introduzido para 

determinar as posições dos planetas e de interpolação, que é um procedimento matemático 

que estima os valores de uma função em posições entre valores dados. 

Euler também teve alguma contribuição no desenvolvimento da trigonometria. Por 

volta de 1729 ele começou a se interessar por interpolação. Ao usar este método ele era capaz 

de desenvolver a representação de séries trigonométricas de funções.  
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A ideia de função tornou-se parte integrante da trigonometria e análise, creditados a 

Euler em seu trabalho Introductio. Neste trabalho, a análise rigorosa de funções 

trigonométricas foi estabelecida. “O seno, por exemplo, já não era um segmento de reta; era 

simplesmente um número ou uma razão – a ordenada de um ponto sobre um círculo unitário, 

ou o número definido pela série ...
!5!3

53

−+− zz
z  para um valor de z” (BOYER, 1974, p. 327). 

Introduzidos pela primeira vez na Introductio foram os nomes comuns das nossas 

funções trigonométricas atuais, ou seja, sen, cos, tg, cossec, sec, e cotg. No entanto, 

atualmente este ramo da Matemática do século XVIII tem agora seu uso ampliado. Na 

matemática moderna ele ultrapassa de longe o estudo dos triângulos, porque atualmente é 

usado em campos como agrimensura, cartografia, astronomia e navegação. 

No entanto, mesmo depois de uma reviravolta na história da trigonometria, em que 

encontramos informações sobre suas origens e usos, muitas perguntas ainda permanecem. Só 

uma coisa é clara: Os caminhos traçados anteriormente são conjecturas incertas, 

reconstituídos como um fato eventual. A história fornece uma base para o inicial começo da 

trigonometria. Certamente, foi derivada do campo da astronomia e da inteligência dos 

egípcios e babilônicos. Seu desenvolvimento e progressão podem ser atribuídos aos gregos, 

hindus e árabes. Essas influências acabaram por levar à sua expansão em toda a Europa.  

No entanto, muitas das grandes obras do passado, tais como as contribuições de 

Hiparco e Menelau, ou são conhecidos apenas através de menções nos trabalhos dos 

matemáticos em uma época posterior ou estão completamente perdidos. Devido a isto, somos 

privados de realmente saber todas as intenções dos desenvolvedores principais da 

trigonometria e, como resultado, podemos ainda nos sentir perdidos ou incompletos.  

O desenvolvimento cada vez mais acelerado da trigonometria fornece uma esboço 

pronto do fato de que o conhecimento tende a se acumular a uma taxa proporcional à 

quantidade que já temos em mãos, em termos gerais, seu crescimento é exponencial em 

relação ao tempo. Tanto estava sendo descoberto no início do desenvolvimento da 

trigonometria, e, consequentemente, foi impossível registrar cada dado e informações que 

foram introduzidos naquele tempo. Poucos dos trabalhos de grande circulação geral na 

história da matemática davam ênfase adequada sobre o significado das ideias trigonométricas 

na evolução das ideias matemáticas. Portanto, o início da história de trigonometria é muito 

vago, com relação aos detalhes do porquê de certos princípios trigonométricos que foram 

desenvolvidos em primeiro lugar. 
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Apesar das deficiências em sua história, a trigonometria é ainda um componente muito 

importante da matemática. A história marca a progressão de seus usos na astronomia e 

geometria, os seus avanços como funções trigonométricas e séries no cálculo. O movimento 

da trigonometria esférica para a trigonometria plana permitiu ainda desenvolvimento e usos 

na vida cotidiana. A trigonometria no plano foi desenvolvida a partir de necessidades, como 

percebemos durante o século XVIII. Desde então não houve muita progressão em matéria de 

trigonometria, mas ela é considerada um componente importante do cálculo e geometria. 

 

2.2 O ensino de trigonometria aliado à sua história  

 

A história da trigonometria é, de um ponto de vista, a história do mundo: sobre o uso 

da sombra na vida dos povos, que observavam e descreviam as estações do ano, no 

crescimento dos símbolos matemáticos juntamente com suas medidas e sua utilização, na 

relação entre álgebra e trigonometria e de cada uma delas com a astronomia, no crescimento 

da trigonometria em relação a ciências importantes como a física e a mecânica e para recentes 

notáveis avanços em estudos sobre o universo, que parecem desempenhar uma parte 

infinitesimal. 

Na sociedade atual, a trigonometria é usada na física para auxiliar na compreensão do 

espaço, engenharia e química. Dentro da matemática é geralmente vista principalmente em 

cálculo, mas também em álgebra linear e estatística. Ao explorar a história e o início da 

trigonometria, pode-se ver sua importância e necessidade na matemática. 

Sendo colocada uma breve história da trigonometria, pode-se querer entender como 

estes conceitos estão relacionados com os conceitos que são ensinados em sala de aula. A 

trigonometria elementar tem como ideias centrais o conjunto de seis razões ou funções: seno, 

cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Definidas como razões, estes seis 

conceitos podem ser vistos como segmentos e serem pensados, com referência ao círculo 

unitário, como funções do comprimento de arco ou medidas de ângulo central. Definidos 

como razões trigonométricas, os seis conceitos representam diferentes medidas dos lados de 

um triângulo retângulo, tomados dois de cada vez. Finalmente, como funções trigonométricas 

de ângulos, os seis conceitos podem ser exibidos como períodos ou funções que envolvem o 

círculo unitário.  
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No início do século XIX, a Álgebra e a Geometria tornaram-se requisitos de admissão 

em uma universidade. Nos estudos de nível universitário, a trigonometria ainda não tinha uma 

presença forte. Em torno de 1890, a trigonometria elementar tornou-se componente do 

currículo de matemática no primeiro ano da faculdade, tanto nos Estados Unidos como no 

Canadá, e também era permitida como oferta no ensino médio para os alunos interessados. 

Foi ensinada, a princípio, inteiramente geométrica e mais tarde as suas definições de razão 

tornaram-se prática comum.  

 
Desde o final do século XVI ao início do século XIX, o ensino da Matemática, 
desdobrado em aritmética, geometria, álgebra e trigonometria, contribuiu para formar 
engenheiros, geógrafos e topógrafos que trabalhariam em minas, abertura de estradas, 
construções de portos, canais, pontes, fontes, calçadas e preparar jovens para a prática 
da guerra. Com a revolução industrial, evidenciaram-se diferenças entre classes 
sociais e a necessidade de educação para essas classes, de modo a formar tanto 
trabalhadores quanto dirigentes do processo produtivo. Como a Matemática escolar 
era uma importante disciplina para atender tal demanda, demarcava os programas de 
ensino da época, uma vez que era a ciência que daria a base de conhecimento para 
solucionar os problemas de ordem prática (VALENTE, 1999). 

 
Infelizmente, como o passar do tempo, o consenso geral era que a maioria dos 

professores seguisse o livro página por página. Eles não tinham capacidade nem preparação 

para selecionar um novo material ou variar a organização. Para esses professores, o livro 

didático seria a única fonte de material, utilizado como uma série de planos de aula, uma vez 

que suas páginas são fielmente seguidas. Assim, os alunos que aualmente estão com 

dificuldades com os conceitos em trigonometria podem estar enfrentando as mesmas 

dificuldades que os alunos do passado, sendo que o assunto não foi ensinado com a correta 

preparação e organização em anos anteriores.  

A dependência do livro didático leva a conceitos mal enfatizados e problemas na 

compreensão dos alunos sobre o material. Desde que o estudo da trigonometria tornou-se 

mais que um curso de preparação para a universidade, tornando-se uma disciplina no primeiro 

ano de faculdade, os Estados Unidos começaram a trabalhar para corrigir esse problema, para 

melhor preparar os estudantes de trigonometria elementar.  

A unificação da matemática do ensino médio resultou em uma disciplina para estudar 

o triângulo retângulo no ensino fundamental, trigonometria dos ângulos em um nível 

intermediário eletivo e funções trigonometricas em um nível superior. Em 1903, o conteúdo 

do curso em áreas específicas foi descrito em detalhes para atender requisitos na admissão em 

uma faculdade.  
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Esta definição continuou a servir como requisito de matemática para acesso à 

universidade até 1923, sendo substituída, quando as escolas do ensino médio se 

desenvolveram. No ensino fundamental ela já estava disponível e no ensino médio esperava-

se que uma abordagem algébrica para a trigonometria seria benéfica e lançasse as bases para a 

definição de relações que se seguiram no ensino superior. Esta disciplina era conhecida como 

trigonometria numérica. 

O novo programa de trigonometria trouxe maiores detalhes a partir de 1903 e novos 

temas foram incluídos como a fórmula de redução, medida circular, fórmulas fundamentais, 

identidades derivadas e uma omissão completa da trigonometria esférica.  

Durante 1940-1957 a guerra fria apresentou necessidade da Matemática para a 

sociedade. Por exemplo, acreditava-se que os estudantes tinham entrado nas forças armadas 

sem adequada compreensão dos mapas, gráficos, logaritmos e conceitos básicos de 

trigonometria. De agora em diante, a trigonometria teve seu lugar no ensino fundamental e 

médio e a matemática sofreu uma reviravolta enorme nas escolas. O currículo do curso 

avançou e recomendações curriculares foram aplicadas nos materiais de sala de aula e em 

aulas práticas. Quando o Sputnik foi criado, houve a necessidade de formar alunos mais 

capacitados para competir com outras nações.  

Na década de 50, O programa de preparatório para a faculdade de matemática 

defendeu o ensino de conceitos de trigonometria na escola secundária, trigonometria 

fundamental no ensino superior com base em coordenadas, vetores, números complexos e 

funções circulares. 

Os livros de trigonometria mais modernos começam com um capítulo sobre ângulos, 

graus e radianos, usando um plano de coordenadas xy. Todas as medições começam pelo eixo 

x e, girando no sentido anti-horário, a medida do ângulo pode ser determinada. Os radianos, 

um tópico que não foi descoberto até muitos anos após a descoberta dos conceitos de seno, 

cosseno e tangente é agora ensinado.  

Os estudantes são então levados a considerar o círculo unitário, definido como um 

círculo com um raio unitário e centro na origem de um sistema de coordenadas. O círculo 

unitário é ensinado, usando medidas importantes do grau (30, 60, 45, 90 graus, etc.) e, em 

seguida, os estudantes são levados a transformar os graus em radianos.  

Os livros didáticos, em seguida, incorporaram esta ferramenta: o círculo com as 

unidades definidas, em que, na próxima lição, ajuda os estudantes a aprenderem o seno, o 

cosseno e a tangente. Seno, cosseno e tangente são introduzidos pela primeira vez como 
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funções, expressos como sen (t), cos (t), e tg (t). Portanto, os seus valores são expressos em 

função dos termos das coordenadas de um ponto sobre o círculo unitário: o seno sendo a 

coordenada em y, o cosseno a coordenada em x, a tangente a razão entre os dois. Em seguida, 

os estudantes recebem uma explicação de como usar estas funções no contexto de certos 

triângulos. Isto é, onde uma melhor compreensão das funções pode ser adquirida, se ensinada 

adequadamente.  

Se compararmos esta forma com a utilizada pelos matemáticos gregos na descoberta 

das tabelas de cordas/senos, devemos tomar nota da semelhança. O conceito do círculo 

unitário, e o triângulo que formam para criá-lo, se correlacionam diretamente com os antigos 

conceitos que os gregos usavam para determinar a sua tabela de cordas. Assim, o nosso 

círculo unitário imita o pensamento grego. 

Os estudantes então aprendem a usar o Teorema de Pitágoras e suas relações para 

encontrarem comprimentos e ângulos em muitos triângulos diferentes. A conexão entre a 

forma como o seno e o cosseno foram descobertos não está diretamente vista no ensino atual. 

Entretanto, as ideias no ensino da tangente correspondem diretamente à sua descoberta pelos 

hindus e egípcios e anteriormente pelo uso babilônico. 

Os métodos de ensino para o seno e o cosseno não têm uma correlação direta entre a 

forma como eles foram descobertos no tempo dos gregos e como eles são atualmente 

ensinados, mas a tangente nos fornece um vislumbre quase perfeito para o passado e as razões 

destas funções eram necessárias e descobertas.  

Como podemos ver, a história do seno, cosseno e tangente, bem como a história geral 

da trigonometria, é finalmente ligada à astronomia. A maioria dos matemáticos que estudaram 

astronomia criou ou usou trigonometria, de alguma forma, para desenvolver seus cálculos. 

A criação da trigonometria levou quase mil anos e estava sendo desenvolvida e 

ampliada, antes que alguém sequer a reconhecesse como um assunto digno de estudo. Embora 

muito do trabalho feito nestes tempos não estavam inteiramente corretos, os conceitos que 

saíram de sua pesquisa são indispensáveis e ainda estão hoje conosco. Sem o estudo da 

trigonometria, pouco teria sido realizado nos domínios da navegação, medida da terra, 

mensuração e topografia.  

Há uma grande necessidade a ser introduzida para os estudantes sobre esse tema, e 

embora seja uma grande fonte de frustração para muitos, a trigonometria é uma parte 

essencial do currículo de matemática. Mesmo que não haja muito a se desenvolver com a 

trigonometria desde o século XVIII, talvez o futuro traga algumas mentes brilhantes que 
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façam descobertas notáveis. Só o tempo dirá se a riqueza da história da trigonometria vai 

crescer ainda mais. 

  

2.3 O papel do professor de matemática  

 

Em breve histórico sobre os cursos de licenciatura no Brasil, Moreira e David (2007) 

relatam que, no início, eles se constituíam de três anos voltados à formação específica e 

apenas um ano para a formação pedagógica. Ou seja:  

 
O saber considerado relevante para a formação profissional do professor era, 
fundamentalmente, o conhecimento disciplinar específico. O que hoje é denominado 
formação pedagógica se reduzia à didática e esta, por sua vez, a um conjunto de 
técnicas úteis para a transmissão do saber adquirido nos três anos iniciais. 
(MOREIRA, DAVID, 2007, p. 13).  

 
Somente a partir da década de 1970, os cursos de licenciatura começaram a ter 

mudanças estruturais. Dentro destas mudanças, iniciaram-se discussões sobre o processo de 

formação do professor no qual o conhecimento específico de cada área não deveria ser foco 

principal. Daí veio a necessidade de visualizar o professor não somente como um ministrante 

de conteúdos, mas como um educador preocupado com o ensino e a aprendizagem.  

A discussão entre a formação do professor e a prática docente escolar ganhou destaque 

em diversos estudos publicados a partir da década de 1990. Em um desses estudos, enfocando 

particularmente a matemática, Fiorentini e Lorenzato (2007) explicam que se deve diferenciar 

o matemático do educador matemático, pois o matemático prioriza os conteúdos matemáticos 

e a formação de pesquisadores em matemática, enquanto o educador matemático deve 

conceber a matemática como um instrumento amplo de formação educacional. Ou seja, a 

matemática deve estar a serviço da educação e não somente da própria matemática.  

Com relação à formação do professor de Matemática que vai trabalhar com o ensino 

de trigonometria, consideremos alguns aspectos. Em primeiro lugar, a trigonometria faz parte 

do campo matemático. Portanto, o ensino de trigonometria está interligado ao ensino da 

própria matemática e suas especificidades.  

Um segundo aspecto é relativo à formação acadêmica e ao exercício do professor. A 

aparente insegurança do professor que vai ensinar trigonometria, independentemente do tipo 

de abordagem, além das lacunas na sua formação, pode estar ligada ao tratamento 

trigonométrico utilizado nos livros didáticos. Lima (2001, p. 47) afirma que: 
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[...] demasiadamente longo, com ênfase em trivialidades, omissões importantes, 
conceitos mal definidos e ausência de problemas conceituais atraentes. O radiano é 
mal definido, as calculadoras não são enfatizadas e nunca é claramente exposta a 
diferença entre seno (por exemplo) de um ângulo e de um número.  

 
Ou seja, geralmente, os livros didáticos apresentam excesso de conteúdos 

trigonométricos com uma vastidão de expressões matemáticas. Esse excessivo tratamento 

pode estar comprometendo a compreensão dos conceitos e o aprendizado significativo do 

assunto por parte de estudantes e professores. 

Em relação ao aspecto da formação do professor de matemática, diversas são as 

dificuldades conceituais vivenciadas por estes professores. Brito e Morey (2004, p. 31) 

apontam que: 

 
[...] tais dificuldades estão intimamente relacionadas à formação escolar das décadas 
de 70 e 80 caracterizada, entre outros aspectos, pelo descaso para com a geometria e a 
trigonometria, pela formalização precoce de conceitos geométricos e trigonométricos 
– quando esses eram estudados – e pela memorização de procedimentos sem a 
compreensão deles.  

 
Polettini (1999, p. 225) afirma, com base em vários estudos, que o professor de 

matemática parece ser fortemente influenciado por suas experiências enquanto estudante. 

Portanto, a mudança de postura do professor com relação ao ensino dos conteúdos 

matemáticos não se daria num curto espaço de tempo.  

Diversas pesquisas publicadas, envolvendo o ensino de trigonometria apresentam 

propostas de ensino de trigonometria sob seu aspecto histórico. Ou seja, a trigonometria tem 

sua própria história. Diferentes povos com diferentes culturas em determinadas épocas, 

contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento trigonométrico e para sua 

consolidação como saber no alicerce da matemática contemporânea. 

Mendes (2001) apresenta uma proposta de ensino de trigonometria aliando concepções 

construtivistas à abordagem histórica da Matemática. O autor dá continuidade à sua proposta 

desenvolvida anteriormente em 1997 sobre a temática de como as informações históricas 

contribuem para a construção do conhecimento escolar através de atividades de redescoberta. 

A proposta de ensino apresentada nesta pesquisa tem como público alvo estudantes do 

ensino médio e é composta por atividades que abordam conhecimentos geométricos (ângulos, 

semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, cálculo de π e corda de uma circunferência) e 

conhecimentos básicos em trigonometria (razões trigonométricas e ciclo trigonométrico). As 

atividades são acompanhadas por uma contextualização histórica do assunto abordado.  
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Outro aspecto a ser considerado é que a sequência de atividades se encerra com o 

estudo do seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, recorrendo aos arcos 

notáveis. O estudo das funções trigonométricas é apontado como sugestão para estudos 

futuros. 

A proposta de Nascimento (2005) teve como finalidade a construção de uma tabela 

trigonométrica utilizando um levantamento histórico do trabalho de Ptolomeu. Através dos 

mecanismos matemáticos utilizados na construção da tabela, a autora investigou a construção 

dos conceitos das razões trigonométricas no triângulo retângulo com alunos do ensino médio.  

A sequência de atividades aborda a geometria como ponto de partida. Ela aborda os 

conceitos das razões trigonométricas no triângulo retângulo através da semelhança de 

triângulos. A autora utiliza outras identidades trigonométricas (seno da diferença de dois arcos 

e seno do arco metade) para construir a sua tabela trigonométrica. Porém, devido à abordagem 

de construir uma tabela trigonométrica, alguns conteúdos trigonométricos (estudo das razões 

trigonométricas na circunferência unitária) não são explorados.  

A pesquisa apresenta a história da trigonometria em pequenos textos em algumas 

atividades, construindo e utilizando instrumentos rudimentares para medir ângulos. Estes 

instrumentos são utilizados para auxiliar na construção dos conceitos das razões 

trigonométricas no triângulo retângulo.  

Nascimento (2005) e Mendes (2001) apontam que, durante seus estudos, poucos 

alunos conheciam propriedades básicas das figuras geométricas, e, a maioria deles, 

apresentavam dificuldades na interpretação das questões propostas e de estruturação do 

cálculo algébrico para resolver estas questões.  

A pesquisa de Sampaio (2008) teve como objetivo construir uma sequência de 

atividades por meio da reconstrução da História da trigonometria, abrangendo, 

principalmente, o estudo das funções trigonométricas. A autora teve como público estudantes 

do ensino médio na aplicação de sua sequência de atividades.  

Sampaio (2008) inicia suas atividades através da semelhança de triângulos para a 

construção dos conceitos relativos às razões trigonométricas no triângulo retângulo. A autora 

estrutura as atividades, seguindo a reconstrução histórica da trigonometria a qual se propunha.  

Na sequência apresentada por Sampaio (2008) as atividades são introduzidas através 

de breve contextualização histórica, em alguns casos uma breve informação. Apesar de a 

autora utilizar a geometria como base para desenvolver conhecimentos trigonométricos 
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básicos, a passagem dos estudos da corda grega para a meia-corda hindu e para o seno 

moderno poderia ser mais bem explorada.  

Na análise dos trabalhos destes pesquisadores, encontramos alguns pontos importantes 

para o nosso estudo, principalmente com relação aos conteúdos trigonométricos explorados 

em cada sequência de ensino. Enquanto Nascimento (2005) concentra seus estudos somente 

nas razões trigonométricas no triângulo retângulo, Mendes (2001) vai mais além, explorando 

os conhecimentos básicos para o estudo do ciclo trigonométrico. Sampaio (2008) vai mais 

além ainda, chegando ao estudo das funções trigonométricas.  

Com relação à metodologia utilizada nos estudos, Nascimento (2005) e Sampaio 

(2008) utilizam-se da Engenharia Didática para validar suas sequências de ensino. Mendes 

(2001) defende a aliança entre a História da Matemática e as ideias construtivistas.  

Por fim, as sequências de ensino propostas por Sampaio (2008) e Mendes (2001) 

apresentam contextualização histórica dentro das atividades, enquanto Nascimento (2005) 

utiliza a história para introduzir algumas atividades. 

Considerando o papel da abordagem histórica e o conteúdo trigonométrico em cada 

sequência de atividades analisada, passamos a refletir sobre a forma de associar o surgimento, 

desenvolvimento e consolidação da trigonometria ao seu ensino. Ou seja, nossa sequência de 

atividades complementa as pesquisas acima apresentadas no tocante ao ensino e à 

aprendizagem. 

Com relação aos conteúdos, em nossa sequência, a geometria é disposta como eletiva 

para a trigonometria. As questões geométricas e trigonométricas são interligadas através da 

contextualização histórica. Em alguns casos, essa contextualização faz parte das atividades 

discutidas ou propostas e, em outros, através de informações históricas à parte. Procuramos 

formatar as atividades com diversas informações, utilizando figuras, tabelas e mapas para 

facilitar o diálogo entre a nossa proposta e os sujeitos da pesquisa. 

No campo da Educação Matemática, diversas pesquisas vêm colocando em destaque o 

valor das atividades no desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. 

Podemos destacar estudos relativos à modelagem matemática, resolução de problemas, 

etnomatemática, tecnologia da informação e história da matemática.  

Optamos por focar nossos estudos no ensino de trigonometria por meio da abordagem 

histórica. Após a escolha do tema, fizemos levantamento de pesquisas publicadas que 

abordavam o ensino de trigonometria através da sua história. Para análise desses trabalhos 

consideramos dois aspectos: o conteúdo trigonométrico explorado e como se apresenta a 
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abordagem histórica em cada um deles. Com isso, definimos o foco para elaborarmos nosso 

estudo, testar e validar uma sequência de atividades para o ensino de trigonometria numa 

abordagem histórica. O processo de planejamento, elaboração, experimentação e avaliação 

das atividades, desenvolveu-se em várias experiências até formatarmos nosso produto final.  

Destacamos o processo de planejamento, elaboração, experimentação e avaliação das 

atividades. Utilizamos várias ferramentas como estratégias metodológicas para aprimorar 

estas atividades. Algumas delas foram textos sobre o ensino de trigonometria, explanações 

sobre sua história e explorando as construções geométricas com régua e compasso ou com 

software de geometria dinâmica. Todos esses aspectos foram fundamentais para o 

amadurecimento do produto final. 
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3 A GEOMETRIA DINÂMICA 

 

Neste capítulo, são apresentados os aspectos históricos e conceitos sobre software 

educativo, destacando alguns softwares educacionais de geometria dinâmica. Ao longo do 

texto, é discutido o papel de softwares apropriados ao ensino de matemática, sendo feita uma 

breve apresentação. Nesta discussão sobre software educativo, um dos objetivos é apresentar 

nossa proposta de pesquisa com uso de computadores em um curso à distância. 

  

3.1 Um breve histórico 

 

A evolução da informática e dos novos conceitos no ensino da geometria traz a 

oportunidade de empregar novos recursos tecnológicos para o ensino, motivando ainda mais 

os estudantes e propiciando uma melhora no processo de ensino/aprendizagem. 

Pela primeira vez implementada no programa The Geometric Supposer, a geometria 

dinâmica é uma nova proposta que visa explorar os mesmos conceitos da geometria clássica, 

porém, através de um software interativo. 

A ideia de movimento na geometria não é recente. Os geômetras idealizaram vários 

instrumentos para descrever curvas mecanicamente definidas. Porém, o uso de movimento 

não era levado em consideração no raciocínio estritamente geométrico por razões mais 

metafísicas que científicas. O século XVII marcou uma quebra com a tradição grega e o uso 

do movimento para estabelecer propriedades geométricas ou realizar construções geométricas 

tornou-se explícito.  

A geometria dinâmica nasceu em meados da penúltima década do século XX com a 

problemática da implementação da geometria no computador, sofrendo grande influência das 

técnicas de modelagem e representação na informática. Originou-se da necessidade de definir, 

aproveitando as potencialidades do computador, um novo sistema de representação dos 

objetos da geometria.  

A geometria dinâmica, desse modo, permite aproximar as propriedades perceptivas 

dessas representações das propriedades formais dos objetos representados. Assim, elementos 
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como pontos, retas, entre outros, são criados pelo usuário e, a partir deles, construções com 

régua e compasso virtuais são realizadas.  

Esses elementos podem ser manipulados com precisão, deslocando-se na tela e 

trazendo atrelados a si os elementos construídos a partir deles, ou seja, não alterando a 

posição relativa entre os mesmos. Nessa mudança automática de posição, está o dinamismo, 

cuja grande vantagem é preservar as relações entre os elementos da figura. É no dinamismo 

que está o fundamento da geometria dinâmica.  

Segundo Bellemain (2001), não há consenso quanto à natureza da geometria dinâmica 

e nem todos a consideram como uma nova geometria. Os trabalhos de formalização da 

geometria dinâmica mostram que as implementações propostas pelos softwares constituem 

somente uma aproximação desta geometria. Pode-se, no entanto, afirmar que o termo 

Dynamic Geometry é na verdade marca registrada da Key Curriculum Press, responsável pela 

comercialização do The Geometer's Sketchpad, um dos programas de Geometria Dinâmica. 

Podemos definir a geometria dinâmica como sendo a geometria tradicional de régua e 

compasso implementada no computador. Ela é dinâmica em contraposição com a estática 

geometria tradicional da régua e compasso, pois ao realizarmos uma construção, podemos 

alterar a posição dos objetos e o programa preserva as suas propriedades originais. O seu uso 

como ferramenta para o ensino da geometria fornece possibilidades de mudança em uma área 

praticamente negligenciada no ensino de matemática. Gravina (1996, p. 1) em relação aos 

estudantes que ingressam no Ensino Superior nos diz: 

 
Constatamos que chegam à universidade sem terem atingido os níveis mentais 
superiores de dedução e rigor, apresentando até mesmo pouca compreensão dos 
objetos geométricos, confundindo propriedades do desenho com propriedades do 
objeto; axiomas, definições, propriedades e teoremas são conceitos confusos, sem 
hierarquização e dificilmente estes alunos conseguem estruturar uma demonstração. 

 
O ensino de geometria recebe pouca atenção nas diversas modalidades de ensino. 

Além disso, a geometria é frequentemente ensinada de forma mecânica, sem a preocupação 

em destacar os conceitos envolvidos. Podemos comparar os softwares de geometria dinâmica 

a laboratórios virtuais nos quais os estudantes manipulam, investigam e aprendem 

matemática. O uso destes softwares contribui para o desenvolvimento de ambientes que 

facilitam a construção e a constatação de hipóteses, além de proporcionar uma variedade de 

exemplos que dificilmente seriam possíveis com régua e compasso. Podemos introduzir o 

conceito matemático dos objetos a partir da resposta gráfica oferecida pelos programas de 

geometria dinâmica, conduzindo ao processo de argumentação e dedução. 
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Segundo Gravina (1996, p. 13), a geometria dinâmica proporciona uma nova 

abordagem ao aprendizado geométrico, em que conjecturas são feitas a partir da 

experimentação e criação de objetos geométricos. Dessa forma, podemos introduzir o 

conceito matemático dos objetos a partir da resposta gráfica oferecida pelo software de 

geometria dinâmica. 

Como principais aplicações de um sistema computacional de geometria dinâmica 

destacam-se a prova de teoremas, a precisão e variedade na construção de objetos 

geométricos, a explorações e descobertas, a visualização ou representação mental de objetos 

geométricos bem como as transformações e lugares geométricos.  

A geometria dinâmica possibilita a visualização de uma construção de diversas 

maneiras, facilitando a compreensão do comportamento geométrico dos elementos 

envolvidos. Podemos utilizar um software de geometria dinâmica para nos mostrar relações 

geométricas que poderiam passar de forma despercebida numa representação construída de 

forma estática com régua e compasso.  

O termo geometria dinâmica foi usado inicialmente por Nick Jakiw e Steve 

Rasmussen, com o objetivo de diferenciar este tipo de software geométrico dos demais. 

Frequentemente ele é utilizado para nomear programas interativos que permitem a criação de 

figuras geométricas e sua manipulação a partir de suas propriedades. Os programas de 

geometria dinâmica permitem resgatar o estudo da geometria por meio das técnicas utilizadas 

em construções geométricas. 

Segundo Gravina (2001, apud SANTANA, 2002, p. 79) os ambientes de geometria 

dinâmica são ferramentas informáticas que oferecem régua e compasso virtuais, permitindo a 

construção de objetos geométricos a partir das propriedades que os definem. “São 

micromundos que concretizam um domínio teórico, no caso a geometria euclidiana, pela 

construção de seus objetos e de representações que podem ser manipuladas diretamente na 

tela do computador”. 

Os avanços nos recursos de hardware dos computadores pessoais tornaram possível o 

desenvolvimento destes softwares. Com o crescimento na capacidade de memória e na 

velocidade de processamento das informações dos computadores, além do surgimento do 

mouse como meio de comunicação com a interface gráfica, estes softwares começaram a ser 

desenvolvidos.  

Além de importantes ferramentas para o ensino da geometria plana, estes softwares 

também costumam serem usados em pesquisas e em outras áreas da geometria, como as não-
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euclidianas, analítica e descritiva, assim como podem ser explorados em outras áreas como a 

física.  

Por realizarem construções em que podem ser utilizados régua e compasso, programas 

de geometria dinâmica são conhecidos como régua e compasso virtuais. Ao utilizar qualquer 

programa de geometria dinâmica, o usuário se depara com um grande conjunto de recursos 

que possibilitam a construção do seu conhecimento em diversas áreas. Estes recursos vão 

desde o uso de cores nos desenhos até a possibilidade de medição de ângulos, distâncias e 

áreas, com a atualização em tempo real dos valores a partir da movimentação dos elementos 

da figura.  

Se for requerido o uso de sistemas de coordenadas em um determinado problema, 

estes softwares disponibilizam coordenadas cartesianas e polares, porém alguns são mais 

detalhados visualmente e mais fáceis de manipular que outros. Outra possibilidade é o 

arquivamento de construções que podem ser utilizadas num outro momento através de macros 

ou scripts.  

Por serem responsáveis pela diferenciação dos softwares de geometria dinâmica dos 

demais relacionados ao ensino da geometria, existem recursos que devem ser destacados de 

forma separada. O principal entre todos estes recursos deve ser o “arrastar”. Utilizando o 

mouse é possível clicar sobre um ponto do objeto geométrico e depois arrastá-lo pela tela, 

criando um movimento que provoca mudanças na construção geométrica, permitindo 

diferenciarmos entre construir uma figura ou simplesmente desenhá-la. Quando se constrói 

uma figura, podemos fazer apenas uma aproximação e termos clareza sobre as relações entre 

seus diferentes elementos. Caso contrário, ao ser arrastada ela não mantém seu formato 

original. Por outro lado, quando utilizamos as propriedades geométricas na construção de 

forma correta, a dinâmica dos movimentos nos possibilita que percebamos o que permanece 

ser variações, mostrando determinados padrões e motivando a levantar e testar conjecturas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

4 ELABORAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ENSINO 

 

 Apresentamos, neste capítulo, as concepções metodológicas que fundamentaram nossa 

pesquisa, como a Engenharia Didática foi trabalhada como metodologia de pesquisa, bem 

como a construção da sequência de ensino, utilizando como metodologia a Sequência Fedathi 

enquanto metodologia que trabalha a mediação pedagógica no intuito de favorecer as 

investigações matemáticas em aula junto aos discentes.  

 

4.1 A Engenharia Didática como metodologia de pesquisa 

 

Utilizamos como metodologia de pesquisa a teoria educacional, elaborada no início da 

década de 80, denominada Engenharia Didática (em francês: Ingénerie didactique). Nessa 

teoria, elaborada por Michele Artigue, idealiza-se o trabalho do pesquisador análogo ao de um 

engenheiro, subdividindo os elementos em sala de aula, com uso de sequências didáticas 

(MACHADO, 2008, p. 233-247). Utilizamos esta metodologia para construirmos as 

ferramentas de ensino e aprendizagem. Segundo esta pesquisadora, a engenharia didática se 

caracteriza por ser um experimento baseado sobre realizações didáticas em sala de aula, ou 

seja, a construção, efetivação, observação e análise de sequências de ensino (ARTIGUE, 

1988).  

Esta abordagem metodológica se originou na preocupação com uma ideologia de 

inovação presente na educação, que permite realizar experimentações em sala de aula, 

independentemente de fundamentações teóricas. Ela se relaciona também com a valorização 

do saber prático do educador, concordando que teorias desenvolvidas ausentes da sala de aula 

são insuficientes para abranger a complexidade que são os processos de ensino e de 

aprendizagem. Nessa perspectiva, a questão consiste em afirmar a possibilidade de atuarmos 

fundamentados em conhecimentos matemáticos e didáticos, destacando a importância da 

realização didática como prática de investigação. 

O educador que desenvolve suas atividades utilizando essa metodologia consegue dar 

significado ao que ensina na medida em que trabalha a partir dos obstáculos expostos pelos 

alunos. Estes obstáculos, quando trabalhados corretamente, conduzem ao desenvolvimento de 

uma autonomia intelectual. 



43 

 

 

 

Enquanto metodologia de pesquisa, o uso da engenharia didática transcorre por quatro 

fases: análise preliminar, análise a priori, experimentação e análise a posteriori. Na análise 

preliminar são feitas considerações a respeito do quadro teórico geral e os conhecimentos já 

adquiridos sobre o assunto em questão. É feita uma análise dos conteúdos considerados pelo 

ensino, fazendo-se uma análise de como está se desenvolvendo atualmente o ensino do objeto 

em estudo. É feita uma análise da concepção dos alunos de suas dificuldades apresentadas 

diante do assunto abordado, observando-se os entraves que impossibilitam os processos de 

ensino e de aprendizagem.  

Dizemos que a análise preliminar é a análise dos conteúdos que se almeja abordar no 

desenvolvimento dos materiais junto ao aluno. São importantes nesse contexto, os estudos 

sobre os processos educacionais desenvolvidos em classe, como os meios, os instrumentos e a 

mediação do professor, pretendendo dar elementos à construção da análise a priori.  

A análise a priori consiste na elaboração de sequências didáticas e do experimento 

para a ação em classe, em que serão estabelecidas variáveis de controle que possibilitem 

avaliar o processo de elaboração de material e atividades. Nesta fase, concebemos e 

estruturamos as atividades e os momentos didáticos que foram desenvolvidos com os alunos. 

Esta fase consiste numa análise feita sobre o assunto em estudo. Estão presentes nesta fase 

duas etapas: em primeiro detalhamos o objeto e em segundo a previsão de melhorias para o 

ensino e aprendizagem. É neste momento em que serão estabelecidas hipóteses que serão 

investigadas pela proposta didática a ser elaborada. As hipóteses elaboradas se estabelecem 

como elemento fundamental, pois serão elas que iremos confrontar com os resultados da 

sequência didática para verificarmos se elas são válidas ou não. 

Na terceira fase aplicamos a sequência didática, em que colocamos em prática o 

conhecimento teórico e didático do professor. A sequência didática sugerida deverá ser 

desenvolvida com uma metodologia de ensino que tenha uma perspectiva de construção de 

um saber reflexivo e indagador.  

A experimentação é a execução das metodologias desenvolvidas nas análises 

anteriores, ou seja, é a realização de cursos em que recorremos à pesquisa-ação de forma 

experimental em educação. Observamos o envolvimento dos alunos, registrando as atividades 

desenvolvidas no decorrer do curso. Nesse caso, o material produzido anteriormente é 

analisado por uma sequência didática e logo após se deve fazer a análise a posteriori. 
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Artigue (1988) diz que, na fase experimental, é necessário deixar claro os objetivos e 

as condições de realização da pesquisa e estabelecermos um contrato didático para aplicarmos 

os instrumentos de pesquisa e os registros das observações feitas durante a experimentação.  

A análise a posteriori é a fase de interpretação dos resultados da experimentação e seu 

objetivo é dar um feedback para a construção de uma nova análise a priori para uma nova 

experimentação, idealizando o desenvolvimento de atividades como uma atualização dos 

processos em questão. Esta fase se apoia sobre todos os dados colhidos durante a 

experimentação que constam nas observações feitas durante cada sessão de ensino bem como 

das produções dos alunos feitas em classe ou fora dela. Nela é verificado se o aprendizado foi 

consolidado, determinando assim a validação, ou não, da sequência didática utilizada. 

Na engenharia didática, a fase de validação da sequência didática é feita durante todo 

o processo de desenvolvimento da proposta em meio a uma constante confrontação entre os 

dados obtidos na análise a priori e na análise a posteriori, onde é verificado se as hipóteses 

feitas no inicio da pesquisa foram confirmadas. 

Diante do conhecimento das fases que delineiam a engenharia didática é possível 

perceber o novo horizonte que esta abordagem metodológica veio dar às práticas educativas 

desenvolvidas em sala de aula, tendo em vista a possibilidade de se considerar a própria 

prática de ensino como objeto de investigação, sujeitando-a a mudanças na medida em que se 

observam os resultados alcançados. Portanto, a Engenharia Didática constitui-se um 

referencial metodológico importante e viável para os processos de ensino e de aprendizagem 

já que permite a compreensão dos efeitos causados pelas práticas docentes desenvolvidas em 

sala de aula. 

 

4.2 A Sequência Fedathi como metodologia de ensino 

 

Adotamos como metodologia de ensino a Sequência Fedathi, em que se priorizam nos 

processos de ensino e de aprendizagem, a postura do professor, de modo que seja possível 

propor uma “ensinagem”, que consiste no desenvolvimento planejado de uma situação de 

ensino-aprendizagem individualizada, que reúne único professor e apenas um aluno (SOURY-

LAVERGNE, 1999, p. 55 - 58), de modo que as faculdades cognitivas do aluno sejam 

mobilizadas para que este possa aprender o que se deseja ensinar (BORGES NETO e 

SANTANA, 2001, p. 3). 
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Considerando que o estudante possa viver uma experiência significativa mediante as 

posturas e concepções epistemológicas sobre o conhecimento que se deseja adquirir, na 

Sequência Fedathi, o objetivo do professor é proporcionar uma experiência ao aluno que seja 

significativa, de modo que o aluno procure levantar hipóteses e proposições à semelhança de 

um cientista em seu trabalho de pesquisa. 

A utilização e aplicação dos materiais desenvolvidos com uma sequência didática 

apropriada seriam um instrumento para que os alunos possam questionar e para que os 

professores tenham uma nova postura frente à Matemática, que permitam sair de um saber 

escolar para um saber científico que seja significativo na formação do aluno. Segundo Borges 

Neto e Santana (2001) a Sequência Fedathi consiste em quatro etapas: 

A primeira etapa é a tomada de posição, em que o professor apresenta o problema para 

o aluno, o qual deve ter relação com o conhecimento que almeja ser alcançado. No final do 

processo, esse conhecimento deve ser apreendido pelo aluno. É fundamental que o problema 

tenha como resolução, a aplicação do que se está sendo trabalhado. 

A abordagem do problema poderá ser feita de variadas formas, seja através de uma 

situação-problema, de experimentações em algum software, uso de material concreto, entre 

outros, podendo os alunos trabalhar sobre o problema de maneira individual e/ou em grupo. 

Para a apresentação do problema, o professor deve realizar uma análise preliminar 

para identificar o nível de conhecimento dos grupos, principalmente no que diz respeito aos 

pré-requisitos necessários para o conhecimento que se pretende ensinar. Serão levantados 

questionamentos a fim de apreender as possíveis deficiências dos alunos em relação aos 

conhecimentos que os alunos deveriam possuir. 

Na tomada de posição, o professor deve estabelecer regras que deverão nortear o 

trabalho dos alunos. Essas regras devem contemplar as realizações desejadas frente ao 

problema proposto, como também, em relação ao tipo de relações permitidas entre os alunos.  

O professor deverá esclarecer as dúvidas que venham surgir e observar o trabalho 

individual, ao passo que deverá estimular os alunos ao trabalho interativo, de formas 

colaborativas e cooperativas entre os membros de um grupo e entre os grupos como um todo. 

Nesse momento, é importante que o professor, como agente mediador entre o conhecimento e 

o aluno, adote uma linguagem acessível, para poder atingir os seus objetivos de ensino e se 

fazer entendido pelos alunos.  

Para alcançar seus propósitos de ensino, é tarefa do professor preparar o ambiente, 

conquistar, orientar e preparar os seus alunos. Assim, o seu planejamento diário será de 
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grande importância para conduzir suas aulas, que necessitarão ter flexibilidade para possíveis 

adaptações, a fim de garantir a participação da classe como um todo, de vez, que deve buscar 

ascender os estudantes para o mesmo nível de aprendizagem. 

A segunda etapa é a de compreensão e identificação das variáveis envolvidas no 

problema. Nessa etapa, denominada Maturação, é destinada à discussão entre o professor e os 

estudantes a respeito do problema em questão. Os estudantes devem buscar compreender o 

problema e tentar identificar os possíveis caminhos que possam levar a uma solução. Feitas 

suas interpretações, os estudantes deverão identificar quais são os dados contidos no 

problema, qual a relação entre eles e o que está sendo solicitado pela atividade. 

Nesse estágio, os alunos devem levantar hipóteses a respeito de suas análises. Quando 

não houver a iniciativa por parte dos mesmos, o professor deverá incitá-los a estabelecerem 

relações do problema estudado com outros já conhecidos por eles, a fim de que possam 

utilizar os conhecimentos aprendidos anteriormente, como ferramentas auxiliares na busca de 

elaboração da solução. 

Durante a maturação do problema, o professor deverá estar atento aos alunos, 

observando as estratégias aplicadas na análise e busca da solução da atividade, bem como, 

suas interpretações e modos de pensar, a fim de perceber quando e como mediar e apontar 

informações necessárias frente às realizações dos alunos. 

A terceira etapa, denominada Solução, é a de representação e organização de 

esquemas que visem à solução do problema. Nessa etapa, os alunos deverão organizar e 

apresentar modelos que possam conduzi-los a encontrar a solução do problema. Esses 

modelos podem ser escritos em linguagem matemática, ou simplesmente através de desenhos, 

esquemas ou mesmo através de verbalizações. É fundamental que durante a realização dessa 

etapa, aconteçam trocas de ideias, opiniões e discussões dos pontos de vista dos alunos de um 

grupo e dos grupos entre si. O professor deve solicitar que os alunos expliquem seus modelos, 

e justifiquem a escolha de determinados caminhos, indagando-lhes se os modelos criados 

abrangem todas as variáveis do problema e se são suficientes para levá-los à resposta 

procurada. 

No processo de busca da solução por parte dos alunos, o professor tem um papel 

fundamental como mediador, pois, deverá discutir junto com o grupo as resoluções 

encontradas, a fim de juntos, concluírem qual delas é mais adequada para representar e 

responder o problema proposto. É essencial que nessas discussões fique claro para o grupo 

quais são as lacunas e falhas dos modelos que não foram adequados para satisfazer o 
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problema, pois, identificando e reconhecendo os erros, os alunos se tornarão capazes de evitá-

los em situações posteriores. 

A refutação dos modelos inadequados poderá ser realizada através de contraexemplos. 

O professor deverá mostrar para os alunos que a solução ideal deve satisfazer não só o 

problema em questão ou somente determinadas situações, mas ao maior número possível de 

situações que necessitem desse conhecimento para serem resolvidas.  

A quarta etapa é a apresentação e formalização do modelo matemático a ser ensinado. 

Denominada prova, esta etapa é realizada após as discussões realizadas na etapa anterior a 

respeito do que os alunos produziram. O professor deverá apresentar o novo conhecimento de 

modo prático e otimizado para conduzir a resposta do problema. Nessa fase, deverá ser feita 

uma conexão entre os modelos apresentados e o modelo existente. O novo saber deverá se 

introduzido em linguagem matemática, juntamente com as regras intrínsecas a esse 

conhecimento.  

É nessa etapa final que o novo conhecimento deverá ser assimilado pelo aluno, 

levando-o a perceber que a partir deste, será possível deduzir outros modelos simples e 

específicos, para serem aplicados a situações também específicas.  

É importante que nessa fase o aluno perceba a importância de se trabalhar com 

modelos gerais, pois estes são instrumentos para a resolução de outros problemas e situações, 

contribuindo também para o desenvolvimento de seu raciocínio lógico-dedutivo, que é 

fundamental e necessário para se resolver problemas de maneira eficiente. 

Na Teoria Fedathi, o mais relevante é o fato de o aluno poder viver a construção do 

conhecimento matemático. Por tal motivo, essa metodologia desenvolvida com o auxílio do 

computador, torna-se fundamental para o desenvolvimento de um bom aprendizado, a partir 

de uma sequência didática apropriada. 
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Figura 6 – Relação entre a Engenharia Didática e a Sequência Fedathi (SANTANA, 2006, p. 137). 

 
Para os procedimentos metodológicos que adotamos para a coleta dos dados 

consideramos vários momentos. Foi necessário o desenvolvimento de experimentos para a 

exploração do software educativo. Os dados foram coletados em momentos diferentes que 

envolveram: 

I. Realização de um questionário estruturado de diagnóstico. Este questionário consistiu 

em uma sequência de questões estruturadas, formuladas com o objetivo de identificar 

o grau de conhecimento dos alunos. 

II.  Curso de capacitação, utilizando um guia rápido de referência do software GeoGebra. 

III.  Aplicação de um módulo, contendo os exercícios que formaram a metodologia 

proposta neste trabalho durante o período de um mês, em encontros virtuais, através da 

plataforma TelEduc, em que o grupo de estudantes se submeteu a um trabalho cujo 

objetivo principal é o de aprender a representar uma função trigonométrica 

graficamente bem como interpretá-la. Nesta fase utilizamos os conceitos da sequência 

proposta: Tomada de posição, Maturação, Solução e Prova, mencionados 

anteriormente. 

IV.  Aplicação de um novo questionário de diagnóstico. Este questionário foi elaborado 

com questões que possibilitassem aos estudantes relatar suas impressões sobre o 

modelo de trabalho desenvolvido bem como dar sugestões para novos trabalhos. 
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A implementação do modelo proposto foi documentada através das atividades 

realizadas durante a terceira etapa. Esta documentação permitiu a utilização de quadros e 

tabelas comparativos entre os resultados obtidos, gerando assim informações que nos 

permitiram verificar se o modelo proposto conseguiu alcançar seus objetivos. 

A partir destas situações, foi possível coletar os dados necessários, no entanto, cada 

um destes momentos envolveu procedimentos metodológicos diferentes no preparo do curso e 

dos experimentos. 

Os alunos selecionados para a investigação são estudantes do curso técnico-integrado 

em informática do IFRN campus Caicó, que cursam o terceiro ano do Ensino Médio. Ao todo 

foram cinco estudantes. 

O processo metodológico que utilizamos no desenvolvimento do módulo de atividades 

foi a Engenharia Didática, já mencionada anteriormente. Na análise preliminar que 

desenvolveremos, houve o levantamento dos conteúdos que abordamos, bem como ocorreu a 

análise dos conteúdos de trigonometria e construções gráficas. Neste processo foram 

esquematizadas atividades para que os estudantes pudessem iniciar seus trabalhos no software 

GeoGebra. 

Após a análise preliminar, tivemos a análise a priori, em que os alunos trabalharam 

atividades da análise preliminar (pré-teste) com base nos conteúdos discutidos que foram 

articulados em tópicos no intuito de delimitar variáveis de controle que permitiram definir as 

atividades e possíveis intervenções do professor no curso.  

Na experimentação, utilizamos o software de geometria dinâmica GeoGebra e as 

atividades ficaram registradas em fóruns, chats e atividades para análise posterior das ações 

individuais e coletivas durante o curso. O processo de experimentação durou cerca de um mês 

e o módulo trabalhado foi apresentado pelo professor com suporte do formador via plataforma 

TelEduc.  

O módulo experimental pode ser dividido em quatro etapas: 

 

i. Pesquisa bibliográfica em livros de matemática sobre as situações-problema propostas; 

ii.  Pesquisa experimental propriamente dita, que consiste em implementar e testar estas 

situações no computador; 

iii.  Validação matemática no intuito de obter uma justificativa plausível para os 

problemas apresentados; 

iv. Interpretação e análise dos dados obtidos. 
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Desenvolvemos como produto de nossa pesquisa um material didático que está 

disponível na Plataforma TelEduc, que é um Ambiente Virtual de Aprendizagem muito 

utilizado e de fácil utilização, que foi utilizado durante todo o curso, em que os estudantes 

discutiram em fóruns e chats e resolveram listas de exercícios. Neste ambiente, foram 

utilizadas as sequências de ensino, os estudantes utilizaram como ferramenta o software 

matemático GeoGebra para a resolução dos problemas propostos. Este curso foi ministrado 

totalmente à distância e envolveu também a modelagem do saber matemático no computador.  

Os estudantes desenvolveram também como produto desta pesquisa applets, que são 

aplicativos executados em outros contextos como blogs. Os applets geralmente tem algum 

tipo de interface de usuário, ou fazem parte de uma destas, dentro de uma página da web 

como foi o caso desta pesquisa. O termo foi introduzido pelo Apple Script em 1993. 

O software GeoGebra permitiu a criação desses aplicativos, dispensando 

conhecimentos prévios de linguagens de programação. Em outras palavras, os estudantes 

ficaram responsáveis pelo conteúdo matemático, utilizando as ferramentas do software para 

desenvolver o seu trabalho e o GeoGebra o traduziu em linguagem de programação, para ser 

rodado em um blog na web. 

A característica do applet de permitir a interação com o usuário muda a posição do 

mesmo: de observador passa a ser agente ativo do processo. E isto, sem sombra de dúvida, 

facilitou a aprendizagem. 

 

4.3 O ambiente de desenvolvimento da pesquisa  

 

O TelEduc é um ambiente para realização de cursos a distância através da Internet. Foi 

desenvolvido no Nied (Núcleo de Informática Aplicada a Educação) sob a orientação da 

Profa. Dra. Heloísa Vieira da Rocha do Instituto de Computação da Unicamp (Universidade 

Estadual de Campinas), a partir de uma metodologia de formação de professores construída 

com base na análise das várias experiências presenciais realizadas pelos profissionais do 

núcleo.  
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Figura 7 – Agenda do curso “O uso do Software GeoGebra no ensino de Matemática” na plataforma TelEduc 

 
O Nied tem realizado como uma de suas linhas de pesquisa diversos cursos a distância 

através do TelEduc desde 1998, acompanhando progressivamente o desenvolvimento do 

ambiente. 

Este projeto contou com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – CNPq. Atualmente está sendo apoiado pela Organização dos Estados 

Americanos – OEA. 

Os recursos do ambiente estão distribuídos de acordo com o perfil de seus usuários: 

alunos e formadores. 

 
Recursos disponíveis para alunos e formadores 

Estrutura do Ambiente Contém informações sobre o funcionamento do ambiente 

TelEduc. 

Dinâmica do Curso Contém informações sobre a metodologia e a organização geral 

do curso. 

Agenda É a página de entrada do ambiente e do curso em andamento. 

Traz a programação de um determinado período do curso (diária, 
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 semanal, etc.). 

Avaliações Lista as avaliações em andamento no curso. 

Atividades Apresenta as atividades a serem realizadas durante o curso. 

Material de Apoio Apresenta informações úteis relacionadas à temática do curso, 

subsidiando o desenvolvimento das atividades propostas. 

Leituras 

 

Apresenta artigos relacionados à temática do curso, podendo 

incluir sugestões de revistas, jornais, endereços na Web, etc. 

Perguntas Frequentes Contém a relação das perguntas realizadas com maior frequência 

durante o curso e suas respectivas respostas. 

Exercícios 

 

Ferramenta para criação/edição e gerenciamento de Exercícios 

com questões dissertativas, de múltipla-escolha, de associar 

colunas e de verdadeiro ou falso. 

Enquetes Ferramenta para criação de enquetes 

Parada Obrigatória Contém materiais que visam desencadear reflexões e discussões 

entre os participantes ao longo do curso. 

Mural 

 

Espaço reservado para que todos os participantes possam 

disponibilizar informações consideradas relevantes para o 

contexto do curso. 

Fóruns de Discussão 

 

Permite acesso a uma página que contém tópicos que estão em 

discussão naquele momento do curso. O acompanhamento da 

discussão se dá por meio da visualização de forma estruturada 

das mensagens já enviadas e, a participação, por meio do envio 

de mensagens. 

Bate-Papo Permite uma conversa em tempo real entre os alunos do curso e 

os formadores. Os horários de bate-papo com a presença dos 

formadores são, geralmente, informados na “Agenda”. Se houver 

interesse do grupo de alunos, o bate-papo pode ser utilizado em 

outros horários. 

Correio 

 

Trata-se de um sistema de correio eletrônico interno ao ambiente. 

Assim, todos os participantes de um curso podem enviar e 

receber mensagens através deste correio. Todos, a cada acesso, 
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devem consultar seu conteúdo recurso a fim de verificar as novas 

mensagens recebidas. 

Grupos Permite a criação de grupos de pessoas para facilitar a 

distribuição e/ou desenvolvimento de tarefas. 

Perfil Trata-se de um espaço reservado para que cada participante do 

curso possa se apresentar aos demais de maneira informal, 

descrevendo suas principais características, além de permitir a 

edição de dados pessoais. O objetivo fundamental do Perfil é 

fornecer um mecanismo para que os participantes possam se 

“conhecer a distância” visando ações de comprometimento entre 

o grupo. Além disso, favorece a escolha de parceiros para o 

desenvolvimento de atividades do curso (formação de grupos de 

pessoas com interesses em comum). 

Diário de Bordo 

 

Como o nome sugere, trata-se de um espaço reservado para que 

cada participante possa registrar suas experiências ao longo do 

curso: sucessos, dificuldades, dúvidas, anseios visando 

proporcionar meios que desencadeiem um processo reflexivo a 

respeito do seu processo de aprendizagem. As anotações pessoais 

podem ser compartilhadas ou não com os demais. Em caso 

positivo, podem ser lidas e/ou comentadas pelas outras pessoas, 

servindo também como outro meio de comunicação. 

Portfólio 

 

Nesta ferramenta os participantes do curso podem armazenar 

textos e arquivos utilizados e/ou desenvolvidos durante o curso, 

bem como endereços da Internet. Esses dados podem ser 

particulares, compartilhados apenas com os formadores ou 

compartilhados com todos os participantes do curso. Cada 

participante pode ver os demais portfólios e comentá-los se assim 

o desejar. 

Acessos Permite acompanhar a frequência de acesso dos usuários ao curso 

e às suas ferramentas. 

Busca Permite a busca de informação por todas as ferramentas 

disponíveis do TelEduc. 
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Quadro 1 – Recursos disponíveis para alunos e formadores 

 
Recursos disponíveis apenas para formadores 

Intermap 

 

Permite aos formadores visualizar a interação dos participantes 

do curso nas ferramentas Correio, Fóruns de Discussão e Bate-

Papo, facilitando o acompanhamento do curso. 

Administração 

 

Permite gerenciar as ferramentas do curso, as pessoas que 

participam do curso e ainda alterar dados do curso. 

As funcionalidades disponibilizadas dentro de Administração 

são: 

• Visualizar / Alterar Dados e Cronograma do Curso 

• Escolher e Destacar Ferramentas do Curso 

• Inscrever Alunos e Formadores 

• Gerenciamento de Inscrições, Alunos e Formadores 

• Alterar Nomenclatura do Coordenador 

• Enviar Senha 

Suporte Permite aos formadores entrar em contato com o suporte do 

Ambiente (administrador do TelEduc) através de e-mail. 

Quadro 2 – Recursos disponíveis apenas para formadores 

 
O ambiente possui um esquema de autenticação de acesso aos cursos. Para que 

formadores e alunos tenham acesso a um curso são necessários identificação pessoal e senha 

que lhes são solicitadas sempre que tentarem efetuar o acesso. Essas senhas são fornecidas a 

eles quando se cadastram no ambiente. 

O TelEduc é um software livre você pode redistribuí-lo e/ou modificá-lo sob os termos 

da GNU (General Public License) versão 2, como publicada pela Free Software Foundation. 

 

4.4 Procedimentos de coleta de dados 

A pesquisa foi realizada em quatro fases distintas no período entre abril e junho de 

2012. Respectivamente podem ser descritas como: 

Fase 1 – Pré-teste: Consistiu na elaboração de exercícios a partir de um mapa 

conceitual voltado ao ensino de Funções Trigonométricas. Este processo contribuiu para a 
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compreensão da representação de conhecimentos matemáticos através de recursos como 

régua, compasso e transferidor, bem como, para a preparação da sequência didática para a 

pesquisa experimental. Esta fase foi realizada em sala de aula do IFRN e, para isto, os 

recursos utilizados foram lápis, papel, régua, transferidor e compasso. Nestes experimentos os 

resultados foram produzidos por meio da manipulação desses recursos. Os dados foram 

coletados através de protocolos desenvolvidos com o intuito de se trabalhar a reprodução das 

situações encontradas no computador. 

Fase 2 – Formação dos discentes do IFRN: Esta formação foi realizada entre os dias 7 

e 12 de maio de 2012. O guia de referência do GeoGebra possuía 3 atividades. A ideia, em 

parte, consistia em ter um material para trabalhar com os estudantes pelo TelEduc as 

ferramentas do software e trabalhá-lo no fórum de discussão do ambiente, funcionando como 

cadernos de rascunho registrados nos portfólios dos estudantes. Um dos objetivos desta 

pesquisa consistia em transcrever as anotações dos estudantes para fazer uma comparação das 

mesmas. 

 Fase 3 – Experimentação: Esta fase ocorreu pela experiência em desenvolver 

atividades em um software voltado à geometria dinâmica no ensino de matemática. Para 

efetuação deste desenvolvimento, contamos com recursos computacionais do laboratório de 

informática do IFRN – campus Caicó, que possui cerca de 20 computadores, diversos 

softwares voltados para o ensino de matemática, entre outros recursos computacionais. O 

período de realização desta atividade ocorreu durante os dias de 14 maio a 2 de junho do ano 

de 2012. 

O objetivo desta etapa para esta pesquisa consistiu em compreender a perspectiva das 

limitações computacionais, bem como da ação dos instrumentos de pesquisa. Buscamos 

compreender a questão relativa ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas no software. 

 Nesta etapa, as limitações estavam mais na dificuldade em trabalhar a formação dos 

estudantes para as atividades, pois neste projeto havia estudantes de diversos níveis, o que na 

maioria das vezes foi uma tarefa complexa em conciliar as mesmas ideias. No entanto, não 

houve complicações maiores nestas atividades. Os dados foram coletados e estão presentes no 

relatório resumido do diário de campo do projeto em anexo. Basicamente as etapas descritas 

acima expõem o andamento do trabalho ao longo da pesquisa, e foi possível pela articulação 

metodológica compreender os fenômenos relacionados ao objeto desta pesquisa do ponto de 

vista dos alunos. Em tópicos posteriores falaremos sobre as dificuldades dos estudantes, bem 

como, apresentaremos os dados coletados. 
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Fase 4 – Pós-Teste: Aplicação de um novo questionário de diagnóstico. A 

implementação do modelo proposto foi documentada através das atividades realizadas durante 

a terceira etapa. Esta documentação permitiu a utilização de quadros e tabelas comparativos 

entre os resultados obtidos, gerando assim informações que nos permitiram verificar se o 

modelo proposto conseguiu alcançar seus objetivos. 

 

4.5 A sequência de atividades 

 

 Os dados apresentados a seguir são relativos às atividades ministradas junto aos 

estudantes do 3º ano do curso técnico-integrado de Informática do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologias do Rio Grande do Norte – campus Caicó. 

 As informações apresentadas a seguir correspondem às fases 3 e 4 desta pesquisa. 

Descreveremos a caracterização dos discentes em cada uma das fases, chamando atenção para 

situações surpresa que surgiram ao longo das atividades. 

Em certos momentos da manipulação, ocorreram resultados inesperados em um 

momento tido como simples e, nesta situação, o indivíduo está diante de um elemento 

surpresa que não estava em suas expectativas.  

 
As situações surpresa decorrente das limitações instrumentais relativas à manipulação 
em software educativo de matemática se originam quando o usuário de um programa 
seja professor ou aluno, cometem falhas no uso do software. Seja pela falta de uma 
formação para uso dos recursos computacionais, ou ainda, pelo desconhecimento dos 
comandos de um programa. Nestes casos surgem situações surpresa que contradizem 
concepções e ideias já estabelecidas, e nessas ações o professor pode apresentar 
algumas intervenções para averiguar o conhecimento dos estudantes, bem como, para 
favorecer o processo investigativo (SANTANA, 2006, p. 97). 
    

A atividade experimental que exploramos nesta pesquisa permite encontrar problemas 

de implementação e bugs computacionais, permitindo obter situações surpresa que podem 

constituir na construção de material para atividades utilizadas em cursos de formação para 

professores e/ou alunos, bem como, permitem conhecer os problemas computacionais que 

podem influir no ensino por meio de um programa. As situações surpresa constituem um 

elemento de investigação com respeito à engenharia de software, em que temos a necessidade 

em entender a Matemática como um modelo a ser implementado no computador. 

A situação que apresentaremos, permite destacar características e peculiaridades nos 

processos de ensino e de aprendizagem, levantando elementos de compreensão sobre as 

dificuldades e as possibilidades da proposta em questão. 
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Segundo Santana (2002, p. 135) o processo de validação por demonstração a partir de 

situações-surpresa, permite confrontação de problemas antigos sob uma nova perspectiva 

conceitual, mediante as limitações matemáticas da ferramenta computacional. 

É possível identificar três tipos de limitações que apresentam paradoxos conceituais:  

 

• Podemos encontrar divergências conceituais em software: Quando dois ou mais 

programas abordam a mesma temática no ensino de matemática, podem existir 

funções correlatas que usam pressupostos teóricos matemáticos diferentes, de tal modo 

que seja possível obter resultados diferenciados em uma mesma sequência de 

construção. Por outro lado, ocorrem divergências conceituais em software, quando o 

usuário ao tentar resolver um problema proposto, pode estruturar um esquema mental 

que lhe permita usar um ou mais comandos de um programa dado para um 

determinado fim, com outros objetivos, de modo que em certos casos seja possível 

solucionar um problema. Entretanto, pode ocorrer o afastamento do usuário, dos 

objetivos didáticos estabelecidos para o estudo. 

• Outra limitação são os erros de manipulação do usuário: são situações em que ocorre 

algum tipo de imperícia no manuseio de um comando que exige mais habilidades que 

outros comandos. Nos programas de geometria dinâmica, estes erros estão 

relacionados aos procedimentos de medição, assim como, em procedimentos de 

digitação. 

• A terceira limitação são os erros computacionais ou bugs: São situações decorrentes 

das limitações computacionais e/ou dos erros em procedimentos de programação. 

 

Santana (2006) identifica quatro categorias de bugs, que provavelmente estão mais 

relacionados aos softwares de geometria dinâmica, são eles: 

 

� incompatibilidade de funções: são erros computacionais relacionados às falhas em 

comandos de um determinado programa; 

� limitação numérica: são erros decorrentes das limitações computacionais no cálculo 

numérico; 

� restrição de manipulação: são erros decorrentes da incompatibilidade de um comando 

enquanto o mesmo é manipulado; 
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� limitação gráfica: ocorre quando a representação gráfica de uma situação não 

corresponde de nenhum modo às construções do ponto de vista matemático. 

 

4.6 Sujeitos da pesquisa 

 

Para preservar a identidade dos sujeitos, substituímos seus nomes por codinomes. Os 

alunos receberam letras em grego no lugar dos seus nomes. O nome Professor foi o termo 

utilizado para caracterizar o pesquisador-mediador. Foram realizadas transcrições dos 

comentários dos estudantes no Fórum de Discussão, cujos dados obtidos foram relevantes 

como auxílio para a análise das atividades.    

 

 
Figura 8 – Grupo de alunos do IFRN campus Caicó participantes do curso sobre o software GeoGebra 

Participaram do curso no IFRN, 9 estudantes, sendo 2 do sexo masculino e 7 do sexo 

feminino, os quais residem em diversas cidades localizadas próximas ao campus Caicó 

conforme dados do quadro 3: 

 
Código identificador Sexo Cidade Instituição 
Alfa Feminino Várzea (PB) IFRN 
Beta Feminino Caicó (RN) IFRN 
Gama Feminino Caicó (RN) IFRN 
Delta Masculino Caicó (RN) IFRN 
Épsilon Feminino Patos (PB) IFRN 
Digama Feminino Caicó (RN) IFRN 
Zeta Feminino Caicó (RN) IFRN 
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Etá Feminino Caicó (RN) IFRN 
Tehta Masculino Caicó (RN) IFRN 

Quadro 3 – Caracterização dos estudantes do IFRN que participaram do curso “o uso do software GeoGebra no 
ensino de matemática” em 2012 – Fonte dos dados: qAcadêmico Web. 

 
 Todos os alunos cursam 3º ano do ensino médio, possuindo média de idade de 17,22 

anos. Alguns alunos foram congratulados por diversos momentos, enquanto o aluno Tehta não 

havia recebido alguma consideração sobre o assunto, conforme os dados do quadro 4: 

 
Código 

identificador 
Série Idade Considerações 

Alfa 3º ano 18 Honra ao mérito  
Beta 3º ano 17 Honra ao mérito 
Gama 3º ano 16 Honra ao mérito; honra ao mérito; medalha de bronze – 

OBMEP2 
Delta 3º ano 18 Honra ao mérito; honra ao mérito; medalha de ouro – 

OBMEP 
Épsilon 3º ano 18 Honra ao mérito 
Digama 3º ano 17 Honra ao mérito; honra ao mérito 
Zeta 3º ano 18 Honra ao mérito 
Etá 3º ano 16 Honra ao mérito 
Tehta 3º ano 17  

Quadro 4 – Caracterização dos estudantes do IFRN – Fonte dos dados: qAcadêmico Web. 

 Quanto a frequência dos estudantes nas atividades do curso de capacitação (atividades 

1 a 3) e do curso no TelEduc (atividades 4 a 10), foi de 60% conforme quadro 5. 

 
Código identificador Instituição A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Total 

Alfa IFRN 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 80% 

Beta IFRN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 30% 

Gama IFRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Delta IFRN 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 30% 

Épsilon IFRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Digama IFRN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100% 

Zeta IFRN 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 30% 

Etá IFRN 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 30% 

Tehta IFRN 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 50% 

Quadro 5 – Frequência dos estudantes no decorrer dos cursos em MAI/2012 – Fonte dos dados: TelEduc. 

 

                                                           
2 Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
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Em princípio, os participantes desta pesquisa seriam somente 5 discentes. No entanto, 

solicitamos mais 4 vagas pelo interesse de diversos estudantes que estavam motivados em 

participar nesta atividade. A escolha destes alunos foi realizada pelo professor pesquisador e 

os objetivos desta fase da pesquisa estavam em realizar um curso piloto para ser utilizado no 

IFRN paralelo às atividades regulares com diversos estudantes e em diversas modalidades, 

bem como preparar uma equipe de tutores para apoiar essas atividades. 

Procuraremos descrever cada atividade, destacando situações que favoreceram 

investigações matemáticas na formação discente. 
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5 RESULTADOS 

 

 Analisamos neste capítulo, os resultados obtidos com o desenvolvimento da sequência 

didática. Para tal, baseamo-nos nas produções dos alunos que participaram de todas as 

sessões. As observações feitas durante as sessões realizadas também servem de sustentação 

para nossas análises. 

 

5.1 Aplicação e análise dos resultados  

 

5.1.1 Pré-teste 

 

O objetivo do pré-teste é fazer um diagnóstico a fim de colocar em evidência as 

interpretações dos estudantes sobre os tópicos referentes à Trigonometria, bem como das 

funções trigonométricas. 

Os saberes que desejamos observar são os ligados a arcos de circunferência, medidas 

de arcos, ângulos de duas semirretas, medida de ângulos, ciclo trigonométrico, funções 

circulares, redução ao 1º quadrante, arcos notáveis e propriedades geométricas e 

trigonométricas do triângulo retângulo e foram obtidos através da construção de um mapa de 

conceitos. 

O pré-teste foi constituído de onze exercícios, cada um deles composto por diversos 

itens. Cada um dos saberes corresponde a uma só questão.  

Aparentemente os alunos ficaram surpresos com o tipo de tarefa que foi proposta e a 

maioria deles não sabia a princípio como respondê-las. Alguns deixaram em branco, outros 

deram respostas que não tinham nenhuma relação do que lhe fora proposto. 

Conforme já dissemos anteriormente, os conceitos apresentados não são, geralmente, 

colocados em destaque, o que acreditamos ter influenciado no resultado deste pré-teste, que 

propunha exatamente tais questões. Os resultados globais encontram-se na tabela 1. 

Consideramos como atividades parcialmente erradas aquelas em que os estudantes não 

obtiveram sucesso em mais da metade dos exercícios e atividades parcialmente certas aquelas 

que eles obtiveram sucesso em mais da metade dos exercícios.  

Conforme levantado na problemática e mostrado no gráfico 17, os estudantes em 

geral, têm grandes dificuldades em diversos conceitos de trigonometria e funções 
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trigonométricas. Dessa forma, iremos propor atividades para levar o aluno a uma melhor 

compreensão dos conceitos envolvidos. 

 

5.1.2 – Formação dos estudantes 

 

O contrato didático: Iniciamos o curso através da plataforma TelEduc junto com os 

estudantes do IFRN. Apresentando a cada um os objetivos do curso que faz parte de nossa 

pesquisa sobre software educativo no ensino de matemática.  

 

 Totalmente 
Erradas 

% Parcialmente 
Erradas 

% Parcialmente 
Corretas 

% Totalmente 
Corretas 

% 

Questão 
1 

1 11% 3 33% 3 33% 2 22% 

Questão 
2 

1 11% 1 11% 3 33% 4 44% 

Questão 
3 

4 44% 2 22% 1 11% 2 22% 

Questão 
4 

2 22% 2 22% 4 44% 1 11% 

Questão 
5 

2 22% 1 11% 3 33% 3 33% 

Questão 
6 

3 33% 1 11% 0 0% 5 56% 

Questão 
7 

4 44% 0 0% 2 22% 3 33% 

Questão 
8 

5 56% 2 22% 0 0% 2 22% 

Questão 
9 

7 78% 0 0% 1 11% 1 11% 

Questão 
10 

7 78% 0 0% 1 11% 1 11% 

Questão 
11 

6 67% 2 22% 1 11% 0 0% 

Tabela 1 – Porcentagem de acertos e erros dos alunos frente às questões do pré-teste. 

 

Foi solicitado aos estudantes editarem seus perfis na plataforma, de modo que os 

outros pudessem visualizar seus dados. Feito isto, o Professor estabelece junto aos estudantes 

os prazos da realização do guia rápido do software GeoGebra. A distribuição do material foi 

feito mediante download no menu Material de Apoio da plataforma. O Professor avisa que os 

estudantes participem do Fórum de Discussão da plataforma e façam os comentários que 

acharem necessários ao desenvolver as atividades, usando o computador. As postagens foram 

transcritas: 
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[Professor]: Olá gente, vamos começar a interagir. Este espaço inicial serve para 

vocês postarem acerca das atividades iniciais. Vocês devem discutir um com os outros formas 

diferentes de resolução das atividades, dicas de formatação, problemas e soluções para o 

software GeoGebra bem como dificuldades na construção geométrica. Bom trabalho! 

[Gama]: A minha maior dificuldade pode ser percebida no uso das ferramentas do 

GeoGebra, porque são muitos detalhes. Entretanto o uso frequente ameniza essa dificuldade, 

implicando em um melhor conhecimento sobre esse software. 

 

 
Gráfico 1 – Gráfico de acertos e erros dos alunos frente às questões do pré-teste. 

 
[Épsilon]: Finalmente consegui acessar a plataforma. Não enviei a atividade com 

antecedência porque eu não estava conseguindo o acesso. Bom, mas eu gostei muito do 

software GeoGebra e concordo com [Gama] quando ela afirma que ele é cheio de detalhes. 

Mas uma coisa é certa: ele facilita e muito a nossa vida!  

[Gama]: A minha maior dificuldade pode ser percebida no uso das ferramentas do 

GeoGebra, porque são muitos detalhes. Entretanto o uso frequente ameniza essa dificuldade, 

implicando em um melhor conhecimento sobre esse software. Portanto, ajuda muito em 

diversas tarefas, principalmente, em questão da geometria plana e trigonometria. 

[Delta]: Já uso o GeoGebra há algum tempo. No início é um tanto complexo, mas com 

o passar do tempo percebe-se que o software é fantástico. 

 [Alfa] : O GeoGebra é um tanto complicado, principalmente na parte de relaciona (sic) 

os exercícios com o software. Então seria interessante nos reunir em algum momento para 

tirar algumas dúvidas. 
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[Digama]: Embora seja um pouco difícil de manipulação para os que são iniciantes, 

especialmente no desenho de ângulos que eu achei bem chato, o programa proporciona uma 

visão mais ampla e interessante de como calcular cordas em uma circunferência dado um 

ângulo na mesma, assim como na construção de figuras geométricas dentro da circunferência. 

Nas questões de trigonometria é muito interessante utilizar o GeoGebra por estimular o aluno 

a construir o modelo para depois resolvê-lo, diferentemente das atividades propostas 

normalmente aos alunos, nas quais são dados os modelos prontos e esse apenas o resolve. A 

medida que o aluno constrói seu objeto de análise e tenta interpretá-lo ele acaba memorizando 

aquela informação por mais tempo além de ter uma compreensão mais ampla sobre a 

matemática, que muitas vezes é associada apenas á resolução de cálculos. 

[Épsilon]: Por mais que esse software seja um pouco complexo devido apresentar 

muitos detalhes, acredito que ele tenha o poder de trazer novas possibilidades para o ensino-

aprendizagem da matemática, pelo simples fato dele facilitar e muito a nossa vida: seja para 

inserir equações ou no desenho de segmentos e pontos, na visualização de importantes 

funções da trigonometria e até mesmo na criação de gráficos, este programa torna-se 

essencial.  

[Épsilon]: Uma desvantagem no uso do GeoGebra seria que, o usuário que interage 

com o mesmo, pode ficar meio que numa situação de acomodação, pois ao invés dele ter todo 

o trabalho de fazer alguns cálculos ou mesmo de acompanhar como tal resolução é feita na 

prática, estes, serão, por sua vez, resolvidos pelo software, o qual mostra apenas os resultados 

e não ensina passo-a-passo como cada cálculo deve ser feito. 

 Atividade de Formação 1: Circuncentro de um Triângulo. Construa um triângulo A, 

B, C e seu circuncentro usando o GeoGebra. Preparativos: Abrir o menu de Disposições e 

selecionar Geometria. Etapas da Construção: 

 

1 
 

Escolher a ferramenta “Polígono” na barra de ferramentas. Clicar na tela de 
gráficos três vezes para criar os vértices A, B, e C. Fechar o triângulo 
clicando novamente no ponto A. 

2 
 

Em seguida, escolher a ferramenta "Mediatriz" e construir duas retas 
bissectoras clicando nos dois lados do triângulo. 

3 
 

Usar a ferramenta "Interseção de dois objetos" clicando na interseção das 
duas retas mediatrizes para obter o centro do circuncentro do triângulo.  

4 
 

Para terminar a construção, escolher a ferramenta “Circulo dados Centro e 
Um de seus Pontos" e clicar primeiro no centro, depois em qualquer vértice 
do triângulo. 

Quadro 6 – Etapas da construção do circuncentro de um triângulo 
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Foi solicitado aos estudantes o protocolo de construção, para fornecer um quadro com 

todas as etapas de sua construção.  

Comentários: O objetivo desta atividade é a determinação de centro da circunferência 

em função das mediatrizes como objetos auxiliares. Os estudantes, em suas estratégias, 

lembraram-se do conceito de circuncentro, ou seja, definiram três pontos sobre a 

circunferência em qualquer lugar da mesma, procuraram no menu a ferramenta “Mediatriz”. 

Em seguida, aplicaram sobre as duas mediatrizes a ferramenta “Interseção entre dois objetos”, 

definindo o centro da circunferência. Contudo, alguns estudantes definiram dois pontos e 

procuraram ajustar sobre a reta mediatriz o centro da circunferência, o que não seria um 

método geometricamente válido. Alguns estudantes lembraram, ainda, que para ter a 

mediatriz, precisariam de dois pontos e, ao invés de três pontos, utilizaram quatro pontos 

sobre a circunferência e conseguiram definir o centro procurado.     

  

 
Figura 9 – Circuncentro de um triângulo construído com o software GeoGebra. 

 
Alguns alunos também fizeram a mesma construção acima, usando a barra de entrada. 

Digitando os seguintes comandos na barra de entrada na parte inferior da tela e pressionando a 

tecla Enter após cada linha: 
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A = (2, 1) 

B = (12, 5) 

C = (8, 11) 

Polígono[A, B, C] 

s = Mediatriz[a] 

t = Mediatriz[b] 

M = Interseção[s, t] 

Círculo[M, A] 

 

 Atividade de Formação 2: Derivada e Tangente de uma Função. Construir a função 

f(x) = sen x, sua derivada e sua tangente em um ponto em f, incluindo seu triângulo de 

inclinação. Preparativos: Abrir uma nova janela a partir do menu Arquivo. Etapas da 

Construção: 

 
1 f(x) = sen x Digitar a função f(x) = sin(x) na barra de entrada e pressionar a tecla 

Enter. 
2 

 
Escolher a ferramenta "Novo Ponto" e clicar no gráfico da função f. Isto 
cria o ponto A anexado à função f. 

3 
 

Escolher a ferramenta "Reta Tangente" e clicar no ponto A e na função f. 
Mudar o nome da tangente para "t", utilizando o botão direito do mouse e 
"Renomear". 

4 s = 
Inclinação[t] 

Digitar o comando s = Inclinação[t] 

5 B = (x(A), s) Digitar B = (x(A), s) 
x(A) dá a coordenada em x do ponto A. 

 
 

Habilitar o rastro do ponto B com o botão direito do mouse em B e 
escolher "Habilitar Rastro". 

6 
 

Usar a ferramenta "Mover", arrastar um ponto com o mouse – o ponto B 
vai agora deixar um rastro. 

7 Derivada[f(x)] Digitar o comando Derivada[f(x)] 
Quadro 7 – Etapas da construção da derivada e tangente de uma função 

 
Comentários: Arrastando o ponto de tangência sobre o gráfico da função seno os 

estudantes verificaram que o declive da reta tangente é compatível com o gráfico da função 

cosseno. Foi questionado aos estudantes, relativamente à função cosseno, como deverá ser o 

declive da reta tangente e se ele será compatível com o gráfico da função seno. 

O GeoGebra também trabalha com vetores e com equações paramétricas. Assim é 

possível construir uma tangente t com o comando Tangente[<Ponto>, <Função>]. Solicitados 
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pelo [Professor] os estudantes digitaram os seguintes comandos: v = (1, f'(a)), T = (a, f(a)) e 

t: X = T + r v. Onde v é o vetor direção da tangente t. 

Os estudantes também utilizaram outras letras como parâmetro sem ser o “r”. Uma 

possibilidade adicional, que não foi utilizada pelo grupo para construir a tangente, é utilizar o 

vetor direção t = Reta[T, v]. 

 

 
Figura 10 – Aluna do IFRN, desenvolvendo a construção da tangente e derivada de uma função no software 

GeoGebra. 

 
Atividade de Formação 3: Análise de Dados. Criar um histograma e avaliar a média, 

mediana, mínimo e máximo de um número de valores. Preparações: Abrir o menu 

Disposições e selecionar Planilha e Gráficos. Etapas da Construção: 

 
1  Entrar alguns dados nas células da coluna A da planilha. 

2 
 

Destacar as células apropriadas e selecionar a ferramenta "Análise Univariada".  

3  Selecionar as “classes” adequadas no topo da janela pop-up. 

4  Encontrar a média, a mediana, o máximo e o mínimo dos dados em “Estatística” no 

lado esquerdo da janela pop-up. 

5  Clicar na seta no canto superior direito e selecionar "Definir Classes Manualmente" 

no menu direito do "Histograma".  

Quadro 8 – Etapas da construção da análise de dados. 
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Comentários: 

[Digama]: Fiz um histograma com um rol de dados, depois de dar os comandos 

[B2:B7,A2:A20]. Ao construir o Histograma, o software considera apenas metade das 

frequências reais da classe por quê? 

[Professor]: As classes que você definiu estão dividas em intervalos de 2 em 2 

(Classes=[10, 12, 14, 16, 18, 20]). Quando o GeoGebra faz o histograma, ele conta quantos 

elementos pertencem à classe e divide o resultado pelo comprimento do intervalo da classe. 

Por esse motivo, as frequências estão aparecendo pela metade. De qualquer modo, acho isso 

estranho. 

[Gama]: Ao exportar o arquivo como página da web, Se eu marcar a caixa “Permitir 

redimensionando”, o applet não funciona. Se, no entanto, eu desmarcar essa caixa, os eixos 

aparecem no arquivo html, embora eles não são selecionados no arquivo GGB.  

[Professor]: Há algum caractere acentuado na pasta que o arquivo está? 

[Gama]: Não, a pasta é “E:\ Arquivos de programas\GeoGebra\MinhasConstrucoes" e 

contém muitos outros arquivos que foram exportados corretamente. Mas continua a apresentar 

o mesmo comportamento: verificando “Permitir Redimensionamento” não funciona, 

desmarcando, os eixos de coordenadas tornam-se visíveis. Mesmo com a versão 3.9.355.0. 

[Épsilon]:  Eu reconstruí a partir do zero e que o problema ocorre. O que acontece é 

que, marcando a caixa "Permitir redimensionando”, há um zoom numa área de visualização 

gráfica onde você não vê nada. Mas reduzi o zoom, são os eixos de coordenadas. 

[Gama]: Há, portanto, dois bugs: os eixos de coordenadas aparecem mesmo que não 

estejam visíveis no momento da exportação e se marcar “Permitir redimensionameno”, há um 

zoom no canto superior esquerdo. 

[Épsilon]:  Então, eu refiz a construção, exportando para cada passo. O passo 

problemático é para ser a construção do local de M quando o ponto P varia. Eliminando esse 

local, o problema desaparece. 

[Professor]: Obrigado pelos testes. Por favor, verifiquem em uma versão mais recente 

do software. Encontramos uma limitação, que é um erro computacional ou bug. São situações 

decorrentes das limitações computacionais e/ou dos erros em procedimentos de programação. 

 

4.5.3 Aplicação do módulo de atividades 
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Esta fase se caracteriza pela aplicação de um módulo, contendo 7 exercícios que 

formaram a metodologia proposta neste trabalho em encontros virtuais através da plataforma 

TelEduc, em que o grupo de estudantes se submeteu a um trabalho, cujo objetivo principal é o 

de aprender diversos conceitos de trigonometria, bem como representar uma função 

trigonométrica graficamente e interpretá-la. Esta foi a fase em que utilizamos os conceitos da 

sequência Fedathi. 

[Atividades 1 – Exercícios 1, 2 e 3]: Calcular o comprimento de algumas cordas. Esta 

atividade teve como objetivo mostrar a possibilidade de construir uma tabela trigonométrica 

(de cordas) somente utilizando conhecimentos geométricos e algébricos.  

Problemática: [Professor]: é possível calcular, numa circunferência de raio R, o 

comprimento da corda de um ângulo central de medida θ?  

Tomada de Posição: Primeiramente o [Professor] apresentou os procedimentos para 

se calcular as medidas das cordas de 90º e 120º. O cálculo das medidas das cordas de 60º, 

180º e 72º são propostas aos estudantes.  

Para expandir os conhecimentos geométricos dos participantes por intermédio da 

pesquisa, da discussão e investigação, o [Professor] propôs a seguinte questão: além dos 

procedimentos aqui apresentados para o cálculo do comprimento da corda de 120º, pode-se 

determiná-lo por outros meios algébricos e geométricos. Quais seriam os procedimentos para 

esse tal fim? 

Maturação: Esta questão surgiu pela necessidade de retomarmos alguns 

conhecimentos geométricos básicos, bem como, gerar uma discussão sobre diferentes formas 

de resolver determinado problema.  

Solução: O [Professor] pediu uma atenção especial à questão de se calcular o 

comprimento da corda de 72º (figura 20).  

Como os procedimentos não fazem parte, em geral, da rotina da maioria dos 

estudantes envolvidos, o [Professor] apresentou sugestões baseadas na construção de um 

pentágono regular inscrito na circunferência. 
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Figura 11 – Pentágono regular inscrito na circunferência. 
 
[Alfa] F é o ponto médio do segmento OH, os segmentos AF e FG são congruentes e 

os segmentos AG e AB também o são.  

[Professor]: Esses dados fazem parte dos procedimentos geométricos para construção 

do pentágono regular inscrito numa circunferência e são determinantes no cálculo da corda de 

72º. 

[Épsilon] Utilizei a rotação segundo um ângulo. Pois sei que ele pode ser inscrito 

numa circunferência, pelo que cada ângulo ao centro correspondente a cada lado (corda da 

circunferência) é de 360º/5, ou seja, de 72º. 

[Alfa]  Basta então desenhar uma circunferência e fazer rotações sucessivas de um 

ponto da circunferência e centro no centro da circunferência.  

[Professor] Para efetuar a rotação, selecione o modo “Rotação em Torno de um Ponto 

por um Ângulo” na barra de ferramentas. De seguida selecione o ponto sobre a circunferência 

e depois o centro. Surgirá uma caixa onde deverá substituir 45 por 72, e o novo ponto é 

marcado. Proceda do mesmo modo até colocar todos os vértices do pentágono, construindo-o 

a seguir utilizando segmentos ou o modo Polígono. 

 [Digama]: Construí assim, está correto? 
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Figura 12 – Pentágono regular inscrito na circunferência construído pelos estudantes.  

 
[Professor]: A construção está um pouco confusa, procure editar a figura inibindo 

alguns elementos. Analisando o protocolo de construção, vejo que sua construção está correta.  

Prova: [Épsilon]: A questão proposta em relação ao ângulo de 180º pode ser 

resolvida de duas maneiras: Como o raio da circunferência é R e o ângulo do triangulo em 

questão mede 180º poderíamos simplesmente resolver assim: O raio OA mede R e o raio OB 

também mede R. Então, a soma desses raios (ou seja, o seu diâmetro) é equivalente à medida 

da corda AB. Portanto, AB = R + R = 2R. 

 [Épsilon]:  Podemos também dividir este triangulo em dois novos triângulos, cada um 

com ângulo de 90º. Assim, tem-se: Triangulo AOC: AC=√R²+R²; AC=√2R²; AC=R√2. 

Triangulo: BOC: BC=√R²+R²; BC=√2R²; BC=R√2; AB=√(R√2)²+ (R√2)²; AB=√2R²+2R²; 

AB=√4R²; AB=R√4; AB=2R. 

Com o cálculo dos comprimentos das cordas, construímos uma pequena tabela de 

cordas, utilizando somente conhecimentos geométricos e algébricos. Finalizamos essa 

atividade com um texto sobre as primeiras tabelas de cordas, dando maior ênfase à tabela de 

cordas de Ptolomeu. 

[Atividade 2]: Continuidade da explanação sobre as tabelas de cordas.  

Tomada de posição: Em pequeno texto, comentamos sobre o fato de indianos 

deixarem de usar as tabelas de cordas gregas e passar às tabelas de meia-corda.  

[Professor]: Morey (2003, p. 19) afirma que os indianos passaram a utilizar as tabelas 

de meia-corda adaptadas da tabela de cordas do Almagesto de Ptolomeu. As tabelas de cordas 

usam o ângulo central e o comprimento da corda respectiva. As tabelas de meia-corda usam a 
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metade do ângulo central e a metade da corda. Não sabemos por qual motivo. Porém, assim 

surge o conceito de seno. 

Essa transição entre as cordas gregas, a meia-corda indiana e o seno é explorada em 

uma atividade através da relação entre o seno da metade de um ângulo central e o 

comprimento da corda subtendida por esse ângulo. 

 

 

Figura 13 – Relação entre seno e corda. 

 
Maturação: Com a tabela de cordas da atividade 1 e a relação entre seno e corda, o 

[Professor] colocou como desafio o preenchimento de uma parte de uma tabela de senos. 

Além da utilidade de mostrar ao estudante como se constrói uma tabela de senos partindo de 

conceitos geométricos, a construção dessa tabela também envolveu técnicas algébricas.  

A finalidade nesta atividade foi explorar a transição de cordas para seno com uma 

explicação sobre a tabela de semicordas (senos) de Copérnico. Essas informações foram 

utilizadas para enriquecer o processo histórico, pois a tabela de Copérnico substitui a de 

Ptolomeu, que era utilizada por muitos séculos nos estudos astronômicos. 

Solução: [Épsilon]:  
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Figura 14 – Relação entre seno 60º e corda CD construída pelos estudantes. 
 
Prova: sen 60º = (120º/2) = (crd 120º)/2R = (R√3)/2R = √3/2; sen 72º = não sei!; sen 

90º = (180º/2) = (crd 180º)/2R = (2R)/2R = 1; sen 120º = (240º/2) = (crd 240º)/2R = (R√3)/2R 

= √3/2; sen 180º = (360º/2) = (crd 360º)/2R = 0/2R = 0. 

Finalizamos essa atividade, destacando a importância das primeiras tabelas de cordas. 

A construção dessas tabelas, as precursoras das tabelas trigonométricas, movimentou diversos 

povos em diferentes épocas da história da humanidade. 

[Atividade 3 – Exercício 4]: O radiano como unidade de medida angular.  

Tomada de Posição: Uma vez estabelecido o percurso histórico da criação das 

primeiras tabelas trigonométricas, o [Professor] continuou a sequência com o surgimento e a 

construção do conceito de radiano como medida angular.  

A atividade foi elaborada para se entender o que venha a ser um radiano e que é 

possível compará-lo com outra unidade de medida angular, o grau. O [Professor] propôs a 

utilização do software para medição do raio e comprimento de uma circunferência. 

Foi levantado um questionamento sobre como calcular o comprimento de alguns arcos 

da circunferência, baseados na divisão da circunferência em partes iguais.  

Maturação: Com auxílio da figura 23, o [Professor] propôs uma discussão sobre 

relações entre os ângulos centrais de 60º e de um radiano e de seus respectivos arcos 

subtendidos. 
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Figura 15 – Ângulo central de 1 rad - construção dos estudantes. 
 
[Solução]: [Alfa]: Utilizando o software GeoGebra, verifica-se que, adotando o valor 

igual a 3  para o raio da circunferência, o seu comprimento será igual a 9. Os valores dos 

arcos são em radiano: 60º = π/3; 90º = π/2; 180º = π. 

[Épsilon]:  Calculando esses mesmos valores correspondentes aos arcos no GeoGebra, 

tem-se: 60º = 1.7 , 90º = 3.2 e 180º = 7.05. 

[Gama]: Sobre a afirmação feita pelo [Professor] em relação à figura: A medida de 

um arco  é igual a 1 radiano (1 rad). Um radiano seria um arco em que a sua medida é a 

mesma do raio da circunferência que contém esse arco. Então, o valor de um ângulo será igual 

a 1 radiano somente se o valor do arco correspondente a ele for igual a 1 radiano. 

[Beta]: Sobre a pergunta do [Professor]: qual o ângulo central tem a maior abertura: 

60º ou um radiano? Na minha opinião 60º tem maior abertura, visto que 1 rad equivale a 

aproximadamente 57º. 

[Alfa]:  Um ângulo de 1 rad mede 57°: π rad – 180º; 1 rad – x; 180º rad = x*(π rad);   

X = 180º rad/ π rad; X = 180º/ π; X = 57º. 

[Beta]: É possível medir o arco de circunferência em graus? 

[Épsilon]:  Como não encontrei, tentei fazer a conversão de radianos, mas o GeoGebra 

arredonda o valor de π em vez de utilizar o exato, não serve pra mim, pois a ideia é tirarmos a 

conclusão de que o ângulo central mede o mesmo e o inscrito metade. 
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[Beta]: Alguém pode ajudar?  

[Alfa]: Aqui está o truque: c = circunferência de centro A; C, D pontos em c;           

alfa = ângulo[C,A,D]. Clique direito no ângulo, propriedades, estilo, Tamanho = 100. 

[Épsilon]: Na realidade está sendo usada a propriedade que o [Professor] quer que 

nós identifiquemos. 

[Alfa]:  O programa não permite medir arcos em graus com valor exato sem ser assim? 

[Épsilon]: Que quer dizer com “valores exatos”? 

[Prova]:  O [Professor] finalizou a discussão da atividade com a equivalência entre as 

unidades angulares, o grau e o radiano através do estudo do comprimento da circunferência e, 

consequentemente, do arco de circunferência. 

[Atividade 4 – Exercícios 5, 6 e 7]: O seno na circunferência unitária.  

Tomada de Posição: Mostramos com as atividades anteriores que o seno surgiu muito 

antes dos conceitos modernos criados por Leonard Euler. A ideia de sistematização da 

trigonometria através do estudo da circunferência trigonométrica surgiu no início da idade 

moderna. 

Para não recair no estudo recorrente do seno dos arcos de 30º, 45º e 60º, como 

apresentado em diversos livros didáticos de Matemática, o [Professor] dividiu a 

circunferência trigonométrica em arcos de comprimento 
12

π
 para estudo do seno através da 

ordenada cartesiana das extremidades finais dos arcos. 

[Maturação]: Foi possível então, retomar a ideia da meia-corda indiana. Porém, a 

ideia de apresentar o seno como a ordenada de um ponto permite um avanço no conceito de 

seno e em estudos mais aprofundados de trigonometria.  

Devido à observação de Lima (2001, p. 47), sobre os livros didáticos negligenciarem a 

diferença entre seno de um ângulo e de um número, discutimos sobre a função de Euler e 

indicamos a leitura do texto “A matemática no ensino médio” (LIMA et al.,1998, p. 217-223). 

Com a divisão da circunferência unitária em quinze arcos de mesmo comprimento e o 

seno como ordenada de um ponto no plano cartesiano, o [Professor] propôs a construção de 

uma parte da tabela de senos. 

Os valores dos senos desses arcos na circunferência trigonométrica são pontos de 

partida para o desenvolvimento de estudos gráficos para a função seno. O gráfico de parte da 

função seno é proposto e algumas questões sobre periodicidade, crescimento e decrescimento, 

pontos máximos e mínimos, são apresentadas para reflexões e discussões.  
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[Solução]: [Digama] De acordo com a curva, o valor máximo possível para o seno de 

θ é igual a 1 e o valor mínimo é igual a -1. 

[Épsilon]:  O meu procedimento para determinar o valor do seno de um número maior 

que 2π (como por exemplo o seno de 19π/4) seria, antes de mais nada, achar um arco côngruo 

a esse número e, para isso, eu teria que reduzir esse número a um valor entre 0 e 2π. Por 

exemplo, é dado o seguinte valor: 19π/4. Então, eu faria o cálculo abaixo: Subtrai o valor de 

2π: 19π/4 - 2π = 19π/4 - 8π/4 = 11π/4. Para encontrar o arco côngruo do valor obtido acima, 

subtrai ele novamente de 2π: 11π/4 - 2π = 11π/4 - 8π/4 = 3π/4, que está no segundo quadrante, 

corresponde à π/4 que está no primeiro quadrante, ou seja, o seno de 135º (3π/4) é igual ao 

seno de 45º (π/4) e este é igual a √2/2. 

[Gama]: Como sen θ = 0,866 e, tendo como base o círculo trigonométrico, os 

números θ que satisfazem essa equação, serão justamente os números 60 (π/3) e/ou 120 (2π/3) 

e também todos aqueles que, por sua vez, possuírem como côngruos estes números citados. 

[Digama]: [Professor], estou montando um applet do GeoGebra e estou com 

dificuldade de “animar” o ponto na circunferência. A ideia é fazer o círculo trigonométrico e 

movimentar o ponto na circunferência e na função seno. 

[Professor]: Uma ideia é seguir os passos: Crie os pontos O=(0, 0) e P=(1, 0). Crie o 

círculo de centro O e raio 1: Círculo[O, 1]. Crie um ponto C sobre o contorno do círculo 

criado no passo anterior. Crie o ângulo alfa definido por PÔC. Crie a função seno: f(x)=sin(x). 

Crie o ponto S = (alfa, sin(alfa)). 

[Épsilon]: Se não definirmos os pontos, ou seja, se clicarmos na tela de visualização 

com a ferramenta “Novo Ponto” e utilizarmos a função “Desfazer” a construção trava! 

[Professor]: Este é um bug computacional, que Santana (2006) descreve como uma 

situação-surpresa. As situações-surpresa decorrem das limitações instrumentais relativas à 

manipulação em software educativo de Matemática e se originam, quando o usuário de um 

programa, seja professor ou aluno, cometem falhas no uso do software.  

[Épsilon]:  Isso por que eu não defini os pontos na caixa de entrada? 

[Professor]: Estas situações ocorrem seja pela falta de uma formação para uso dos 

recursos computacionais, ou ainda, pelo desconhecimento dos comandos de um programa. 

Nestes casos surgem situações surpresa que contradizem concepções e ideias já estabelecidas. 

[Digama]: Pronto! Ao movimentar o ponto P o ponto C será movimentado também. 
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Figura 16 – Função seno construída pelos estudantes. 
 
[Prova]: [Professor]: Vejam este vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=NiyX_hTl3tw. Construam um applet e disponibilizem em 

um blog.  

O [Professor] finalizou esta atividade indicando uma pesquisa sobre a vida e a obra de 

Leonard Euler. E, para conhecer melhor a função de Euler recomendou consultar Lima et al 

(1998, p. 217-223).  

A finalização da sequência de atividades se dá com um texto sobre a consolidação da 

trigonometria como independente da astronomia. A trigonometria passa de coadjuvante da 

Matemática Aplicada a protagonista na Análise Matemática.  

 

5.1.3 Pós-teste 

 

O pós-teste foi aplicado logo após a experimentação, sendo seu principal objetivo 

verificar, através do uso do software e dos applets desenvolvidos, os conhecimentos dos 

estudantes referentes ao conteúdo de trigonometria, bem como de funções trigonométricas. 

O pós-teste foi elaborado a partir dos exercícios do pré-teste, de forma que os 

estudantes utilizassem as ferramentas do GeoGebra e os applets para sua resolução. 

Os resultados globais e a comparação entre pré e pós-teste se encontram a seguir: 
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 Totalmente 
Erradas 

(pré-teste) 

Totalmente 
Erradas 

(pós-teste) 

Parcialmente 
Erradas 

(pré-teste) 

Parcialmente 
Erradas 

(pós-teste) 

Parcialmente 
Corretas 

(pré-teste) 

Parcialmente 
Corretas 

(pós-teste) 

Totalmente 
Corretas 

(pré-teste) 

Totalmente 
Corretas 

(pós-teste) 
Questão 

1 
11% 0% 33% 44% 33% 11% 22% 44% 

Questão 
2 

11% 0% 11% 22% 33% 11% 44% 66% 

Questão 
3 

44% 22% 22% 44% 11% 0% 22% 33% 

Questão 
4 

22% 11% 22% 33% 44% 22% 11% 33% 

Questão 
5 

22% 11% 11% 22% 33% 11% 33% 55% 

Questão 
6 

33% 11% 11% 33% 0% 0% 56% 56% 

Questão 
7 

44% 22% 0% 22% 22% 11% 33% 44% 

Questão 
8 

56% 22% 22% 56% 0% 0% 22% 22% 

Questão 
9 

78% 33% 0% 44% 11% 0% 11% 22% 

Questão 
10 

78% 33% 0% 44% 11% 0% 11% 22% 

Questão 
11 

67% 33% 22% 56% 11% 0% 0% 11% 

Tabela 2 – Comparação entre os acertos e erros dos estudantes frente às questões do pré-teste e pós-teste. 
 
 

 
Gráfico 2 – Gráfico comparativo entre os acertos e erros dos estudantes frente às questões do pré e pós-teste. 

 

5.2 Aspectos relevantes  

 

Fazendo uma comparação entre os resultados do pré-teste e do pós-teste, apontamos 

êxito em nossos objetivos, porém, diversos conceitos geométricos devem ser revistos. 

Relacionamos as quatro principais dificuldades dos estudantes durante a aplicação do módulo 

de exercícios: 
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1. Dificuldade no uso de diversas ferramentas do software; 

2. Conhecimentos geométricos insuficientes: 

3. Domínio insuficiente de técnicas algébricas; 

4. Dificuldade em mesclar geometria e álgebra na formação da trigonometria. 

A primeira etapa de formação foi planejada para atingirmos os objetivos da nossa 

proposta de ensino. Consideramos fundamental fornecer meios para que os estudantes se 

familiarizassem com a manipulação dos instrumentos geométricos do software. Além disso, 

relembrar vários conceitos geométricos básicos inerentes ao estudo dos polígonos regulares, 

circunferência, simetria e rotação e dar uma maior atenção na transposição de conhecimentos 

geométricos para algébricos, fundamentais na construção de qualquer proposta de ensino de 

trigonometria. 

A segunda etapa foi dedicada à aplicação e discussão da nossa sequência de ensino. 

Praticamente, todas as atividades da sequência apresentam um texto construído com 

informações históricas e conhecimentos trigonométricos.  

Após o desenvolvimento do curso para os estudantes, consideramos fundamental 

analisar alguns aspectos que possam contribuir para a validação da sequência de atividades de 

trigonometria numa abordagem histórica. São resultados de discussões, observações próprias 

e sugestões dos estudantes.  

O primeiro aspecto a ser destacado é sobre a concepção do trabalho à distância em 

grupos. Observamos que nas primeiras atividades, apesar de os estudantes estarem dispostos à 

distância, a resolução das atividades se dava de forma individual. Somente após algumas 

intervenções por parte do professor, a discussão entre os membros dos grupos durante a 

execução das atividades passou a ser quase rotineira.  

A esse aspecto destacamos toda uma formação fundada no ensino tradicional. 

Acreditamos que, em algumas instâncias, o ensino de Matemática ainda está centrado na 

figura do professor como detentor do saber e na passividade dos estudantes. Outro aspecto 

considerado reside na dificuldade de assimilação de conceitos geométricos básicos ou 

propriedades de entes geométricos. Mesmo considerando uma primeira parte do curso para 

esclarecimentos geométricos, algumas propriedades dos polígonos regulares, dos triângulos, 

da circunferência não foram incorporadas pelos estudantes na resolução de algumas atividades 

propostas. Os argumentos apresentados por eles para justificar tal fato foi que necessitariam 

de mais tempo para se apropriar das informações. A dificuldade na leitura e na interpretação 
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matemática de textos também pode ser apontada como aspecto a ser considerado nessa 

análise.  

O último aspecto relevante nessa análise está na utilização das unidades de medidas de 

ângulos (arcos). Utilizamos o grau e o radiano nas atividades da sequência de acordo com o 

percurso histórico da trigonometria. Apesar de discutirmos sobre o conceito e utilidade do 

radiano, principalmente em se tratando da circunferência unitária, observamos que a maioria 

dos estudantes preferiu utilizar o grau na resolução das atividades de trigonometria. Mesmo 

com deficiências em conhecimentos geométricos, o grau como unidade de medida já está 

bastante enraizado na sua cultura matemática. 

Em relação ao ensino à distância, podemos relatar alguns pontos positivos e negativos. 

Com o ensino à distância, os estudantes que moram isolados, afastados ou ainda aqueles que 

por algum motivo não podem se deslocar para os distantes locais das instituições de ensino, 

podem ter acesso às mesmas, uma vez que a tecnologia possibilita que o acesso ao ensino 

chegue praticamente a qualquer lugar. Outro ponto positivo é termos uma maior flexibilidade 

de horários para os estudantes. O ensino à distância possibilita que os estudantes que 

trabalham e por isso não podem frequentar aulas presenciais nos horários convencionais 

tenham acesso a estas aulas através de aulas assíncronas ou síncronas em horários alternativos 

ou através da internet. 

O EaD permite que os estudantes participem de diversos cursos oferecidos por 

instituições de qualidade acadêmica reconhecida, sem necessidade de deslocamento de suas 

residências. 

Um dos pontos negativos que percebemos é que cursos oferecidos à distância são 

dependentes da tecnologia para que funcionem e eventuais problemas nos equipamentos 

comprometem as aulas, principalmente as aulas síncronas. 

Por não haver uma presença física do professor e dos estudantes na sala de aula, os 

alunos tendem a não dar muita ênfase ao conteúdo trabalhado, principalmente se a atividade 

for extracurricular. Os alunos tendem a não solucionar eventuais dúvidas, prejudicando um 

bom aproveitamento de seus estudos. 

Um curso fornecido à distância necessita de dedicação por parte do estudante, uma vez 

que geralmente são poucos os encontros presenciais. Esta modalidade exige grande 

quantidade de trabalhos e discussões, portanto, o estudante que não se empenha não absorverá 

o conteúdo de forma satisfatória, prejudicando o andamento do curso. As limitações nas 
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discussões ocorrem, geralmente, quando não há um professor interagindo com o aluno para 

orientar as discussões e tirar possíveis dúvidas. 

O GeoGebra destina-se à Geometria Dinâmica, isto é, sua função é possibilitar o 

trabalho com construções geométricas que podem ser alteradas, movendo um dos pontos 

básicos, permitindo a preservação das propriedades originais. Dessa forma, permite explorar 

diversos aspectos relativos à Geometria Plana Euclidiana e à Geometria Analítica. Segundo 

sua documentação, o software pode ser usado por crianças do nível fundamental assim como 

por adultos em níveis mais avançados.  

O software é de fácil manuseio, tem uma interface agradável, bem didática, permitindo 

desde a realização de construções geométricas bem simples até construções bastante 

complexas, dependendo da capacidade do usuário e de sua necessidade. Outro ponto positivo 

é o fato de favorecer a construção do conhecimento, estimulando a criatividade e o 

questionamento, oferecendo grandes possibilidades de interação com o usuário, orientando as 

ações a serem tomadas através de uma caixa de diálogo, apresentando mensagens claras e 

objetivas.  

O software possui um recurso que permite facilmente que o usuário tenha certeza de 

que determinado ponto pertence a uma determinada construção. 

Um dos pontos negativos do software é que ele requer a instalação de ambiente Java, o 

que faz com que sua instalação não seja das mais simples. O software é disponível na língua 

portuguesa, mas algumas funções não foram traduzidas, dificultando seu uso.  

Diversos estudos no campo da Educação Matemática buscam formas diferenciadas de 

se trabalhar o conhecimento matemático. Estes estudos tratam de divulgar estratégias de 

ensino de Matemática através de recursos tecnológicos. Para que essas abordagens de ensino 

sejam viáveis, as instituições de ensino devem dar subsídios para que os docentes conheçam, 

dominem e possam utilizar estas tecnologias em sala de aula. 

Além disso, o compromisso do professor é essencial para a sua formação, ou seja, as 

práticas pedagógicas mudam, o conhecimento evolui e os recursos cognitivos, na figura do 

professor, devem acompanhar essa agilidade. Assim, ao optarmos por elaborar uma sequência 

de ensino de trigonometria através da abordagem histórica, além de contribuir com esta 

abordagem, estamos propondo uma reflexão acerca da forma de como a história da 

matemática é abordada nos cursos de formação e aperfeiçoamento de professores. 
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O produto educacional no qual trabalhamos tem como fim apresentar o ensino de 

trigonometria de forma evolutiva natural. Procuramos aliar a trigonometria ao seu 

desenvolvimento histórico.  

Para que a utilização desse produto seja viável em sala de aula, devemos nos deter a 

alguns requisitos básicos, a saber: ter conhecimentos em geometria, domínio de cálculos 

algébricos e com números irracionais, familiaridade com construções geométricas e com o 

estudo das funções. Sem uma preparação prévia dos estudantes com relação a esses conteúdos 

matemáticos, esta proposta ficará limitada. Além disso, a utilização dessa sequência de 

atividades pode ser aliada ao uso de alguma ferramenta educacional informatizada. No nosso 

curso, utilizamos o software GeoGebra para a construção de algumas figuras geométricas e 

gráfico da função seno. Esse recurso foi utilizado como auxiliar durante a resolução e 

discussão de algumas atividades.  

Caso não seja possível a utilização de algum software de geometria dinâmica, 

sugerimos a construção geométrica com régua e compasso para as atividades iniciais da 

sequência. Neste caso, poderems enriquecer as informações geométricas contidas na 

sequência com alguns estudos complementares para desenvolvimento dos estudantes.  

Como sugestão para trabalhos futuros fica também a ideia de se investigar a sequência 

de ensino proposta para formação de professores.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Acreditamos que é possível dar continuidade à sequência de atividades aqui 

apresentada através do aprofundamento do estudo das funções trigonométricas. Outra 

possibilidade de enriquecimento deste estudo seria procurar formas alternativas de se estudar 

o ciclo trigonométrico. A maneira como isso deveria ser feito ficará para pesquisas futuras. 

O uso do computador como ferramenta nas escolas permanece como um recurso 

importante e como um grande desafio para professores e pesquisadores, à medida que passem 

a ser utilizados como fonte de estudo e de criação de estratégias pedagógicas, para as quais 

diversas tecnologias podem ser empregadas.  

Esta pesquisa consistiu em analisar o quanto é relevante o uso de softwares de 

Geometria Dinâmica. A utilização do software GeoGebra foi importante para a aprendizagem, 

facilitando diversas construções.  

As observações efetuadas na atividade mostram a insegurança dos estudantes em face 

às tarefas que lhes parecem quase sem sentido, mas estas tarefas foram se tornando, durante o 

experimento, mais acessíveis. 

A experimentação, portanto, nos leva a comprovar que a aquisição de saberes por parte 

dos estudantes, relacionados ao gráfico das funções trigonométrica, bem como seu domínio, 

imagem e período, resistentes ao ensino usual, é, no entanto, susceptível a saltos qualitativos 

importantes com o uso dos applets.  

A aquisição de saberes se deu, inicialmente, em situações de aprendizagem, nas quais 

as atividades exigiam a participação ativa do estudante, ao articular saberes e estratégias já 

conhecidas e ainda buscar novos saberes. Dessa forma, os estudantes puderam agir, expressar-

se e desenvolver o seu próprio pensamento, dando um encaminhamento lógico as suas ideias, 

buscando soluções diferenciadas e criativas.  

A visualização e a experimentação tiveram um importante papel na compreensão de 

alguns saberes ligados ao domínio, conjunto imagem e período das funções trigonométricas 

por parte dos estudantes. Ela desempenhou o papel de guia em algumas investigações. Este 

trabalho mostrou, enfim, como as familiaridades construídas podem conduzir a uma melhora 

na capacidade de precisar e estimar elementos de uma função trigonométrica.  

Duas questões podem ser levantadas para futuros estudos a partir deste trabalho: 

avaliar a qualidade dos conhecimentos construídos com outros tipos de funções e estudar as 
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similaridades existentes entre os processos de aprendizagem num ambiente “tradicional” e os 

processos identificados por nossa pesquisa.  

As conclusões aqui apresentadas resultaram da análise das atividades dos estudantes, 

bem como de suas reflexões durante a resolução das atividades. Desde já indicamos a 

necessidade de ampliar este estudo com um número maior de sessões e com diferentes 

metodologias. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Pré-teste 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEM ÁTICA  
 

ATIVIDADE 1 

 

1.1 – Observando o triângulo retângulo abaixo, anote o valor das razões entre: 

 

a) a medida do cateto oposto a α e a medida da hipotenusa. 

b) a medida do cateto adjacente a α e a medida da hipotenusa.  

c) a medida do cateto oposto a α e a medida do cateto adjacente.  

 

1.2 – Multiplicando os lados do triângulo retângulo do item anterior por uma constante 

racional k, observe as razões apresentadas anteriormente anotando seus valores. 

 

1.3 – Utilizando transferidor e régua altere a medida do ângulo α. Observe o triângulo e as 

razões. Considere um determinado valor de α e anote o valor das razões apresentadas. 

 

1.4 – Mantendo o mesmo valor de α considerado no item 1.3, multiplicando os lados do 

triângulo retângulo do item anterior por uma constante racional k, observe as razões e anote 

seus valores. 

 

1.5 – Em um triângulo retângulo, do que depende o valor das razões entre seus lados? 

 

1.6 – Pesquise o nome dessas razões. 
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1.7 – Utilizando régua e transferidor calcule o valor de: 

a) sen 47º  

b) cos 18º  

c) tg 31º  

 

1.8 – Utilizando os instrumentos adequados, identifique: 

a) um ângulo agudo cujo seno seja aproximadamente 0,34.    

b) um ângulo agudo cujo cosseno seja aproximadamente 0,88.  

c) o ângulo agudo cuja tangente é 1. 

 

1.9 – Sem utilizar os recursos dos itens anteriores, calcule tg x, sabendo que cos x = 
5

4
         

(0 < x < 90º). 

 

ATIVIDADE 2 

 

2.1 – Observando o triângulo retângulo abaixo, anote os valores das razões trigonométricas 

listadas: 

 

a) sen α =  

b) cos α = 

c) tg α = 

d) sen β = 

e) cos β = 

f) tg β = 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 
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2.2 – Multiplicando os lados do triângulo retângulo do item anterior por uma constante 

racional k, observe as razões e anote seus valores: 

a) sen α =  

b) cos α = 

c) tg α = 

d) sen β = 

e) cos β = 

f) tg β = 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

2.3 – Utilizando régua e transferidor altere valor do ângulo α, observando o triângulo e as 

razões. Considere um determinado valor de α, e anote o valor de: 

α =                

β =         

a) sen α =  

b) cos α = 

c) tg α = 

d) sen β = 

e) cos β = 

f) tg β = 

Compare os valores encontrados nos itens acima.  

 

2.4 – Descreva o que você observou a partir da resolução dos itens 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

2.5 – Sem utilizar recursos, sabendo que sen (90° – a) = 
2

1
, calcule tg a, sendo 0º < a < 90º. 

 

ATIVIDADE 3 

 

3.1 – Observando a figura, complete a tabela abaixo: 
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α comprimento do 

arco 

medida do 

raio raiodomedida

arcodoocompriment  

    

 

b) considerando a medida de α do item anterior, altere o tamanho correspondente à medida do 

raio e complete a tabela, para dois raios diferentes: 

α comprimento do 

arco 

medida do 

raio raiodomedida

arcodoocompriment  

57,3º    

   

 

c) descreva o que você observou a partir da resolução dos itens a e b. 

 

3.2 – Pesquise acerca da razão entre o comprimento do arco e a media do raio. 

 

3.3 – Altere a medida do ângulo α. Para o valor de α considerado preencha a tabela abaixo, 

utilizando três raios diferentes. 

α comprimento do 

arco 

medida do 

raio raiodomedida

arcodoocompriment  

    

    

    

 

3.4 – Considerando três valores diferentes para α e uma medida fixa para o raio, preencha a 

tabela abaixo: 
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α comprimento do 

arco 

medida do 

raio raiodomedida

arcodoocompriment  

    

   

   

 

3.5 – Descreva o que você observou a partir da resolução dos itens 3.3 e 3.4. 

 

3.6 – Construa uma circunferência cuja medida correspondente do raio seja 1. 

a) Compare o comprimento do arco com a sua medida em radianos. 

b) Altere a medida do ângulo α. Compare novamente o comprimento do arco com a sua 

medida em radiano. 

c) Descreva o que você observou a partir da resolução dos itens a e b. 

 

3.7 – Observando a razão apresentada anteriormente, converta para radianos a medida dos 

seguintes ângulos: 

a) α = 150º  

b) α = 31º 

 

3.8 Utilizando regra de três, complete a tabela abaixo: 

Medida do ângulo em graus Medida do ângulo em radianos 

45º  

 
3

1
 

90º  

 3 

75º  

 

ATIVIDADE 4 

 

4.1 – Defina detalhadamente uma circunferência trigonométrica. 
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4.2 – Identifique os quadrantes da circunferência trigonométrica a que pertencem as 

extremidades dos arcos cujas medidas são: 

a) 18º 

b) 
6

π
 rad  

c) -5 rad 

d) 141º 

e) -
6

π
 rad 

f) –100º  

g) 3 rad 

h) 
4

5π
 rad 

i) - 2 rad 

 

4.3 – Determine, em radianos, a medida dos arcos com origem em A e extremidades nos 

vértices dos polígonos regulares inscritos nas circunferências trigonométricas abaixo: 

             

 

ATIVIDADE 5 

 

5.1 – Considerando as definições de seno e cosseno no círculo trigonométrico. Altere a  

medida do ângulo α e complete, corretamente, com > ou < os itens abaixo: 

a) Considerando α no primeiro quadrante: 

sen α ___ 0  

cos α ___ 0 

b) Considerando α no segundo quadrante: 

sen α ___ 0  
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cos α ___ 0 

c) Considerando α no terceiro quadrante: 

sen α ___ 0  

cos α ___ 0 

d) Considerando α no quarto quadrante: 

sen α ___ 0  

cos α ___ 0 

5.2 – Considere α = 0º, preencha a coluna correspondente da tabela abaixo. Repita o 

procedimento, alterando os valores de α, de forma a preencher toda a tabela. 

α 0º 90º 180º 270º 360º 

sen α      

cos α      

 

5.3 – Altere o valor de α e observe o valor de sen α e cos α e responda: 

a) Qual o valor máximo assumido pelo seno? E o mínimo? 

b) Qual o valor máximo assumido pelo cosseno? E o mínimo? 

 

5.4- Identifique a quais quadrantes podem pertencer o ângulo α apresentado em cada item: 

a) sen α = 
4

1−  

b) cos α = 
2

2
 

c) sen α = 
2

3
 

d) cos α = 
2

1−  

 

5.5 – Identifique o sinal de: 

a) sen 
5

π
  

b) cos 5 

c) sen 1,4 

d) cos 2 
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e) sen 4 

f) cos 3,5 

 

5.6 – Nos parênteses, coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas: 

a) (   ) cos 
7

π
 < cos 

6

5π
   

b) (   ) cos 
4

π
 > cos 1 

c) (   ) cos 4 < 0 

d) (   ) sen 3 > sen 2 

e) (   ) sen 2 > 0 

 

ATIVIDADE 6 

 

6.1 – Considerando a definição de seno e cosseno em um círculo trigonométrico no sentido 

horário, identifique o sinal de:  

a) sen α, -90º < α < 0º 

b) sen α, -180º < α < -90º 

c) sen α, -270º < α < -180º 

d) sen α, -360º < α < -270º 

e) cos α, -90º < α < 0º 

f) cos α, -180º < α < -90º 

g) cos α, -270º < α < -180º 

h) cos α, -360º < α < -270º 

 

6.2 – Apresente um valor para α, -360º < α < 0º tal que: 

a) sen α > 0 e cos α < 0  

b) sen α < 0 e cos α < 0 

ATIVIDADE 7 

 

7.1 – Em relação à definição de seno e cosseno de ângulos complementares, anote o valor de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 
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c) sen α = sen (90º - α) = ______ 

d) cos α = cos (90º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

7.2 – Utilizando um transferidor, altere a medida do ângulo α até obter α = 37º e anote o valor 

de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen α = sen (90º - α) = ______ 

d) cos α = cos (90º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

7.3 – Escolha outro valor para α e anote o valor de: 

α = ____ 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen α = sen (90º - α) = ______ 

d) cos α = cos (90º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

7.4 – Descreva o que você observou. 

 

ATIVIDADE 8 

 

8.1 – Segundo a definição de seno e cosseno de ângulos suplementares. Observe e anote o 

valor de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (180º - α) = ______ 

d) cos β = cos (180º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 
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8.2 – Com um transferidor altere o valor correspondente à medida do ângulo α até obter         

α = 27º e anote o valor de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (180º - α) = ______ 

d) cos β = cos (180º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

8.3 – Escolha outro valor para α e anote o valor de: 

α = ____ 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (180º - α) = ______ 

d) cos β = cos (180º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

8.4 – Descreva o que você observou a partir da resolução dos itens anteriores desta atividade. 

 

ATIVIDADE 9 

 

9.1 – Segundo a definição de seno e cosseno de ângulos explementares, observe e anote o 

valor de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (180º + α) = ______ 

d) cos β = cos (180º + α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

9.2 – Com um transferidor altere a medida do ângulo α para α = 35º e anote os valores 

representados na tela de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 
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c) sen β = sen (180º + α) = ______ 

d) cos β = cos (180º + α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

9.3 – Escolha outro valor para α e anote o valor de: 

α = ____ 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (180º + α) = ______ 

d) cos β = cos (180º + α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

9.4 – Descreva o que você observou. 

 

ATIVIDADE 10 

 

10.1 – Segundo a definição de seno e cosseno de ângulos replementares, observe e anote o 

valor de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (360º - α) = ______ 

d) cos β = cos (360º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

10.2 – Com um transferidor altere a medida do ângulo α obtendo α = 43º e anote os valores 

de: 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (360º - α) = ______ 

d) cos β = cos (360º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 
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10.3 – Escolha outro valor para α e anote o valor de: 

α = ____ 

a) sen α = ______ 

b) cos α = ______ 

c) sen β = sen (360º - α) = ______ 

d) cos β = cos (360º - α) = ______ 

Compare os valores encontrados nos itens acima. 

 

10.4 – Descreva o que você observou. 

 

ATIVIDADE 11 

 

11.1 – Segundo a definição de transformação da função Seno, construa o gráfico da função 

f(x) = sen x. Observando-o, determine o conjunto imagem (Im) e o período (p) da função f. 

Im = ________  

p = _______ 

 

11.2 – Dada a função g(x) = d + sen x, considere o valor de d = 2. Observando o gráfico 

determine o conjunto imagem e o período da função g. 

Im = ________  

p = ________ 

 

11.3 – Considere o valor de d = -3. Observando o gráfico determine o conjunto imagem e o 

período da função g. 

Im = ________  

p = _______ 

 

11.4 – Modifique o parâmetro d e observe a modificação ocorrida no gráfico. Descreva a 

transformação que o parâmetro das funções da forma g(x) = d + sen x causa sobre o gráfico da 

função f(x) = sen x. 

 

11.5 – Considere a função g(x) = sen (x + c). Atribua o valor do parâmetro c para c = 2,9. 

Observando o gráfico, determine o conjunto imagem e o período da função g. 
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Im = ________  

p = _______ 

 

11.6 – Considere o valor do parâmetro c = -3,7. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem o período da função g. 

Im =________  

p = ________ 

 

11.7 – Altere o valor do parâmetro c e observe a modificação ocorrida no gráfico. Descreva a 

transformação que o parâmetro c causa sobre o gráfico da função f(x) = sen x. 

 

11.8 – Considere a função g(x) = a sen x. Considere o valor do parâmetro a = 0,5. Observando 

o gráfico, determine o conjunto imagem e o período da função g. 

Im = ________  

p = ________ 

 

11.9 – Considere o valor do parâmetro a = 2. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem e o período da função g. 

Im = ________  

p = ______ 

11.10 – Atribua valores ao parâmetro a de forma que assuma apenas valores positivos e 

observe os gráficos. Descreva a transformação que o parâmetro a causa sobre o gráfico da 

função f(x) = sen x, quando 0 < a < 1 e quando a > 1. 

 

11.11 – Atribua o valor do parâmetro a = -1. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem e o período da função g. 

Im = ________  

p = ______ 

Compare os gráficos das funções f(x) = sen x e g(x) = -sen x e descreva o que você observou. 

 

11.12 – Atribua valores ao parâmetro a de forma que a assuma apenas valores negativos e 

observe os gráficos. Descreva a transformação que o parâmetro a causa sobre o gráfico da 

função f(x) = a sen x, quando -1 < a < 0 e quando a < - 1. 
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11.13 – Considere a função g(x) = sen (bx). Considere o valor do parâmetro b = 0,5. 

Observando o gráfico, determine o conjunto imagem e o período da função g. 

Im =________  

p = ________ 

 

11.14 – Considere o valor do parâmetro b = 0,25. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem e o período da função g. 

Im =________  

p = ________ 

 

11.15 – Atribua o valor do parâmetro b = 2. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem e o período da função g. 

Im =________  

p = _______ 

 

11.16 – Considere o valor do parâmetro b = 4. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem e o período da função g. 

Im = ________  

p = _______ 

 

11.17 – Altere o valor do parâmetro b de forma que b assuma apenas valores positivos e 

observe os gráficos. Descreva a transformação que o parâmetro b causa sobre o gráfico da 

função f(x) = sen x, quando 0 < b < 1 e quando b > 1. 

 

11.18 – Atribua o valor do parâmetro b = -1. Observando o gráfico determine o conjunto 

imagem e o período da função g. 

Im = ________  

p = ______ 

Compare os gráficos das funções f(x) = sen x e g(x) = sen(-x) e descreva o que você 

observou. 
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11.19 – Atribua valores para o parâmetro b de forma que b assuma apenas valores negativos e 

observe os gráficos. Descreva a transformação que o parâmetro b causa sobre o gráfico da 

função f(x) = sen x, quando -1 < b < 0 e quando b < - 1. 

 

11.20 – De acordo com o que foi estudado até aqui, determine o que se pede em cada item. 

a) Dadas as funções abaixo, determine o conjunto imagem e o período de cada uma: 

• f: IR → IR / f(x) = 3 sen x 

• f: IR → IR / f(x) = sen 3x 

• f: IR → IR / f(x) = 1 – sen x 

• f: IR → IR / f(x) = 2 + sen 2x 

b) Determine o valor de b sabendo que o período da função f(x) = 1+cos bx é igual a 8π.  

c) Determine o valor de a sabendo que a imagem da função f(x) = a sen 2x é [-3, 3]. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Guia rápido do GeoGebra  

Disponível em http://www.geogebra.org/help/geogebraquickstart_en.pdf (tradução 

própria) 

 

 

O que é o GeoGebra? 
 

• É um Software de Matemática Dinâmica em um pacote fácil de usar; 

• Serve para aprender e ensinar em todos os níveis de educação; 
• Junta geometria dinâmica, álgebra, tabelas, gráficos, cálculo e estatística;  

• É um Software livre, disponível gratuitamente em www.geogebra.org. 
 

Fatos Rápidos 
 

• O GeoGebra facilita a criação de construções e modelos matemáticos criados por 
estudantes que permitem explorações interativas arrastando objetos, alterando seus 
parâmetros 

• O GeoGebra também é uma ferramenta autônoma, que permite aos professores criar 
páginas da web interativas. Encontre materiais de aulas interativas e compartilhe seu 
próprio trabalho em www.geogebratube.org. 

 
Depois de iniciar o GeoGebra, aparece a seguinte janela: 
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Por meio de ferramentas de construção na barra de ferramentas que você pode fazer 
construções e visualizar gráficos com o mouse. Ao mesmo tempo, as coordenadas 
correspondentes e equações são apresentadas na tela de álgebra. A barra de entrada é utilizada 
para introduzir coordenadas, equações, comandos e funções diretamente, estes são exibidos na 
tela de gráficos e na tela de álgebra imediatamente após pressionar a tecla Enter. No 
GeoGebra, geometria e álgebra trabalham lado a lado. 

 

Exemplo 1: Circuncentro de um Triângulo 
 
Tarefa : Construa um triângulo A, B, C e seu circuncentro usando o GeoGebra. 
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Construção Usando o Mouse 
 
Preparativos 

 
 Abra o menu de Disposições e selecione Geometria. 

 
Etapas da Construção 
 
1 

 
Escolha a ferramenta “Polígono” na barra de ferramentas. Agora clique na 
tela de gráficos três vezes para criar os vértices A, B, e C. Feche o triângulo 
clicando novamente no ponto A. 

2 
 

Em seguida, escolha a ferramenta "Mediatriz" (clique na seta pequena no 
quarto ícone da esquerda) e construa duas retas 
bissectoras clicando nos dois lados do triângulo. 

3 
 

Usando a ferramenta "Interseção de dois objetos" você pode clicar na 
interseção das duas retas mediatrizes para obter o centro do circuncentro do 
seu triângulo. Para nomeá-lo "M", clique com o botão direito do mouse 
sobre ele e escolha "Renomear" no menu que aparece. 
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4 
 

Para terminar a sua construção, escolha a ferramenta “Circulo dados Centro 
e Um de seus Pontos" e clique primeiro no centro, depois em qualquer 
vértice do triângulo. 

5 
 

Usando a ferramenta "Mover" você pode agora usar o mouse para arrastar 
os vértices do triângulo ao redor - a sua construção vai mudar 
dinamicamente com eles. 

 

Algumas dicas 
 
Experimente os botões “Desfazer” / “ Refazer ” no lado direito da barra de 
ferramentas. 

 
Para ocultar um objeto , clique com o botão direito sobre ele e desmarque a opção 
“Exibir Objeto”. 

 
Você pode alterar a aparência dos objetos (cor, tipo de linha,…) facilmente usando a 
barra de estilo. Clique com o botão direito do mouse em um objeto escolha 
“Propriedades ...” no menu de contexto que aparece. 
 
Eixos e malha podem ser ocultados ou exibidos usando o menu "Visualizar" assim 
como o de álgebra, gráficos e exibição de planilha. 
 

A fim de mover sua construção na janela de visualização, escolha a ferramenta 
"Mover Janela de Visualização” e simplesmente usar o mouse para arrastá-la. 

 
O protocolo de construção (ver menu Exibir) fornece uma tabela com todas as etapas 
de sua construção. Usando os botões você pode percorrer novamente as etapas da 
construção. Além disso, você pode arrastar as linhas para mudar a ordem da 
construção. 
 

Construão usando a Barra de Entrada 
 
Preparativos 

 
 Agora vamos fazer a mesma construção acima usando a barra de entrada,  
por isso vamos começar do zero, usando Novo no menu Arquivo. 
 

 Abra o menu Disposições e selecione Álgebra e Gráficos 
 
Etapas da Construção 
 
Digite os seguintes comandos na barra de entrada na parte inferior da tela e pressionar a tecla 
Enter após cada linha. 
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A = (2, 1) 
B = (12, 5) 
C = (8, 11) 
Polígono[A, B, C] 
s = Mediatriz[a] 
t = Mediatriz[b] 
M = Interseção[s, t] 
Círculo[M, A] 
 

Exemplo 2: Derivada e Tangente de uma Função 
 
Tarefa : Construir a função f(x) = sen x, sua derivada e sua tangente em um ponto 
em f incluindo seu triângulo de inclinação. 
 

 
 
Primeira Maneira: Ponto da Função 
 
Preparativos 

 
 Abra uma nova janela a partir do menu Arquivo. 

 
Etapas da Construção 
 
1 f(x) = sen x Digite a função f(x) = sin(x) na barra de entrada e pressione a 

tecla Enter. 

2 
 

Escolha a ferramenta "Novo Ponto" e clique no gráfico da 
função f. Isto cria o ponto A anexado à função f. 
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3 
 

Agora escolha a ferramenta "Reta Tangente" e clique no ponto 
A e na função f. Mude o nome da tangente para "t", utilizando 
o botão direito do mouse e "Renomear". 

4 s = Inclinação[t] Digite o comando s = Inclinação[t] 

5  Usando a ferramenta "Mover", arraste o ponto com o mouse e 
observe o movimento da tangente. 

6 B = (x(A), s) Digite B = (x(A), s) 

Dica: x(A) dá a coordenada em x do ponto A. 

 
 

Habilite o rastro do ponto B com o botão direito do mouse em 
B e escolha "Habilitar Rastro". 

7 
 

Usando a ferramenta "Mover", arraste um ponto com o mouse 
– o ponto B vai agora deixar um rastro. 

8 Derivada[f(x)] Digite o comando Derivada[f(x)] 

 
Algumas dicas 
 

Digite uma função diferente, ex. f(x) = x³ – 2x², na barra de entrada. Imediatamente, a 
sua derivada e tangente serão mostrados. Também experimente o comando 
integral[f(x)]. 

 
Escolha a opção “Mover” nas ferramentas e arraste o gráfico da função com o mouse. 
Observe a mudança nas equações da função e de sua derivada. 

 
Preenchimento automático de comandos : depois de digitar as duas primeiras 
letras de um comando, ele será exibido automaticamente. Se você quiser adotar a 
sugestão, pressione a tecla Enter, caso contrário, apenas continue digitando. 

 
 A ajuda de entrada encontra-se à direita ao lado da barra de entrada e dá uma 

lista de todos os comandos disponíveis no GeoGebra. 
 
Segunda Maneira: Ponto em x = a 
 
Preparações 
 

 Agora vamos fazer uma outra versão da última construção. Portanto, escolha 
Arquivo – Novo para obter uma nova janela. 
 
Etapas da Construção 
  
Digite os seguintes comandos na barra de entrada e pressione Enter depois de cada linha. 
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f(x) = sin(x) 
a = 2 
T = (a, f(a)) 
t = Tangente[a, f] 
s = Inclinação[t] 
B = (x(T), s) 
Derivada[f] 
 
Escolha a opção “Mover” nas ferramentas e clique sobre o número. Você pode alterá-lo 
pressionando as teclas de seta. Ao mesmo tempo, o ponto T e a tangente irão mover-se ao 
longo da função f.  
 
Você também pode alterar o número criando um controle deslizante: botão direito do mouse 
na tela de álgebra e escolha “Exibir Objeto”. Altere o valor deslizante arrastando o ponto que 
aparece na linha com o mouse. 
 

Exemplo 3: Análise de Dados 
 
Tarefa : Criar um histograma e avaliar a média, mediana, mínimo e máximo de um 
número de valores. 
 

 
 
Preparações 
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 Abra o menu Disposições e selecione Planilha e Gráficos 
 
Etapas da Construção 
 
1  Entre alguns dados nas células da coluna A da planilha, por exemplo, 

preencher de A1 até A14 com valores como 5, 3, 3, 2, 2, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 5, 
5, 3 

2 
 

Destaque as células apropriadas e selecione a ferramenta "Análise 
Univariada". Dica: Neste exemplo: Destaque as células A1 até A14 e clique 
na ferramenta "Análise Univariada". 

3  Selecione as “classes” adequadas no topo da janela pop-up. 
Dica: Para obter os números deste exemplo 5 classes foram utilizadas, 
porque existem cinco valores diferentes.  

4  Encontre a média, a mediana, o máximo e o mínimo dos dados em 
“Estatística” no lado esquerdo da janela pop-up. 

5  Clique na seta no canto superior direito e selecione "Definir Classes 
Manualmente" no menu direito do "Histograma". Dica: Pressione "Enter" 
depois de especificar o valor de "Início" 0.5 e a "Largura" 1 (valores deste 
exemplo). 

 
Algumas Dicas 
 
Mude alguns valores na coluna A e veja como isso influencia o histograma e os valores 
estatísticos como a média, mediana, máximo e mínimo. 
 
Altere o tipo de diagrama de “Histograma” para “Boxplot” na caixa de listagem acima do 
histograma. 
 

Mais Informações 
 
Você pode encontrar mais informações, materiais e ajudar em diversas páginas da web: 
 
Software                                                                          http://www.geogebra.org 
Manual & Tutoriais                                                            http://wiki.geogebra.org 
Planilhas & Materiais                                               http://www.geogebratube.org 
Fórum do Usuário                                                 http://www.geogebra.org/forum 
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ANEXO B – Módulo de atividades 

Caderno de atividades desenvolvido por Severino Carlos Gomes (UFRN) como produto 

educacional (GOMES, S. C., 2011) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEM ÁTICA  
 

ATIVIDADE 1 

Calculando os comprimentos de algumas cordas. 

 

Discuta com seus colegas no Fórum de Discussão: É possível calcular, numa 

circunferência de raio R, o comprimento de uma corda de um ângulo central de medida θ?  

Por exemplo, numa circunferência de raio 2, qual seria o comprimento da corda de um 

ângulo central que mede 90º?  

Vamos calcular a medida da corda de 90º com auxílio da figura: 
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Figura 1 - Corda de 90º 

 

• A corda de 90º é o segmento AB.  

• OA e OB ambos são raios e medem 2.  

• O ângulo central AÔB mede 90º.  

• Aplicamos o Teorema de Pitágoras: 22822 22 ==+=AB  

 

Isto quer dizer que a corda de um ângulo central de medida 90º numa circunferência 

de raio 2 tem comprimento 22 .  

Se o raio da circunferência da figura 1 for R, qual será o comprimento da corda, em 

função de R, de um ângulo central que mede 90º?  

Dando continuidade ao cálculo do comprimento de algumas cordas, resolva os 

seguintes exercícios: 

 

Exercício 1: Determine o comprimento da corda de 180º em função do raio da 

circunferência. 
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Figura 2 – Corda de 180º 
 

 
Exercício 2: Determine o comprimento da corda de 60º em função do raio da 

circunferência. 

 

 

Figura 3 – Corda de 60º 
 

 

Com o auxílio do software GeoGebra como você calcularia o comprimento da corda 

de 120º. Para auxiliá-lo construa no software a figura 4. 

 

 

Figura 4 – Corda de 120º 
 

Discuta com seus colegas no Fórum de Discussão sobre como calcular o 

comprimento da corda de 120º. Descreva, com auxílio da figura 4, os procedimentos 

utilizados.  

Para expandir seus conhecimentos, responda a seguinte questão: além dos 

procedimentos aqui apresentados para o cálculo do comprimento da corda de 120º, pode-se 

determiná-lo por outros meios algébricos e geométricos. Quais seriam estes procedimentos? 
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Para finalizar essa etapa do cálculo de algumas cordas tente resolver o seguinte 

exercício: 

Exercício 3: Determine o comprimento da corda de 72º em função do raio da 

circunferência. 

 

 
Figura 5 – Corda de 72º 

 

Caso você não tenha conseguido resolver a questão proposta no exercício 3, o cálculo 

do comprimento da corda de 72º exige alguns procedimentos relativos às construções 

geométricas e na construção do pentágono regular inscrito numa circunferência. Para auxiliar 

na tarefa de calcular a corda de 72º, observe a figura 6. 

 

 
Figura 6 – Polígono regular inscrito na circunferência 

 

Nesta figura, F é o ponto médio do segmento OH, os segmentos AF e FG são 

congruentes e os segmentos AG e AB também são congruentes. Esses dados fazem parte dos 
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procedimentos geométricos para construção do pentágono regular inscrito numa 

circunferência e são determinantes no cálculo da corda de 72º.  

Dando prosseguimento ao nosso trabalho, retomemos a questão inicial dessa atividade: 

é possível calcular, numa circunferência de raio R, o comprimento de uma corda de um 

ângulo central de medida θ?  

No decorrer dessa atividade percebemos que sim, pelo menos para algumas cordas. 

Aproveitando o momento, complete a tabela 1 com os comprimentos das cordas dos 

respectivos ângulos centrais, em função do raio da circunferência, calculados anteriormente. 

 

θθθθ crd θθθθ 

90º  

180º  

60º  

120º  

72º  

Tabela 1 – Comprimento de algumas cordas 
 

Conforme a tabela 1, a associação de valores numéricos (ou aproximações) às cordas 

de uma circunferência é possível. Essa tabulação – função corda – era um instrumento básico 

para os estudos astronômicos da Antiguidade. 

Há mais de dois mil anos, os gregos buscavam resolver problemas ligados à 

astronomia utilizando métodos geométricos. A trigonometria não tinha surgido ainda e a 

primeira tabela de cordas de que se tem notícia (embora a própria tabela não tenha chegado 

até nós) foi elaborada no séc. II a. C. por Hiparco de Nicéia. (BOYER, 1974).  

Com base na tabela de Hiparco, o astrônomo Claudio Ptolomeu que viveu e trabalhou 

em Alexandria (Egito) no séc. II d. C., elaborou uma tabela de cordas mais minuciosa do que 

a de Hiparco. A tabela de Ptolomeu foi elaborada para ser parte integrante do Almagesto, 

tratado que foi usado como manual de astronomia até o advento da teoria heliocêntrica.  

Na construção dessa tabela Ptolomeu tomou uma circunferência e relacionou cada 

ângulo central ao comprimento da corda deste mesmo ângulo. Utilizou o raio da 

circunferência valendo 60 unidades e, utilizando geometria euclidiana, calculou os 

comprimentos das cordas para arcos (ou ângulos centrais) de 0º a 180º, variando de meio em 

meio grau. A figura 7 retrata a corda subtendendo um ângulo central em uma circunferência. 
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Figura 7 – Corda de um círculo (MAOR, 1998, p. 26)  

 

Ptolomeu construiu sua tabela de cordas utilizando o sistema de numeração 

sexagesimal babilônico, pois o sistema de base 60, naquele momento, era adequado ao 

tratamento das frações. 

Na figura 8 está parte da tabela de cordas de Ptolomeu. As três primeiras colunas estão 

escritas em grego e as três seguintes em inglês. 

 

 
Figura 8 – Parte da tabela de cordas do Almagesto 

 

Na quarta linha da tabela de cordas o comprimento da corda de 2º está escrito na 

forma 2; 5, 40 em notação sexagesimal. No sistema decimal esse número é representado por 
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260

40

60

5
2 ++ , aproximadamente 2,09444. A coluna denominada de sixtieths (sessenta avos 

de grau) é utilizada para interpolações, ou seja, para determinar, por aproximação, a corda de 

um ângulo (arco) entre dois valores consecutivos da coluna de arcos. 

Ptolomeu calculou comprimentos de corda inscrevendo polígonos regulares de 3, 4, 5, 

6 e 10 lados num círculo. Isso lhe possibilitou encontrar a corda subtendida por ângulos de 

36º, 60º, 72º, 90º e 120º. Usando a geometria da época, descobriu então, um método para 

encontrar a corda subtendida pela metade do arco de uma corda conhecida. Desenvolveu 

técnicas geométricas, que juntamente com técnicas de interpolação, permitiu-lhe calcular 

cordas com um bom grau de precisão (BRUMMELEN, 2009). 

 

ATIVIDADE 2 

A transformação da corda em seno. 

 

Na atividade anterior calculamos o comprimento de algumas cordas especiais. Estas 

cordas são lados de polígonos regulares inscritos numa circunferência. Também construímos 

uma pequena tabela de cordas baseada no Almagesto de Ptolomeu.  

Durante vários séculos, os cálculos nas observações astronômicas dependiam da tabela 

de cordas de Ptolomeu. Com o texto denominado Surya Siddhanta (Sistema do Sol), os 

astrônomos hindus abriram novas perspectivas para a trigonometria por não seguir o mesmo 

caminho de Ptolomeu. Enquanto na astronomia grega se usava tábua de cordas, no Surya a 

correspondência se dava entre a metade da corda e a metade do ângulo central 

correspondente. Na figura 9 está representada a meia corda hindu chamada jya. (MAOR, 

1998). 
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Figura 9 – Meia corda hindu 

 

A palavra jyaé uma das várias grafias para a palavra “corda” em hindu. Posteriormente 

os árabes a transliteraram para jyb, que depois foi incorretamente lida como jayb (seio), pelo 

tradutor Gerardo de Cremona (c. 1150). Traduzindo do árabe para o latim, ele usou o 

equivalente latino sinus, o que hoje usamos como seno (KENNEDY, 1992). 

Nesse momento, vamos nos deter a relação entre seno e comprimento da corda de um 

mesmo ângulo. Observe figura 10. 

 

 

Figura 10 – Relação entre corda e seno 

 

Nela, tem-se que:  
 

R

crd

OA

AB

OA

AM

OA

AM
sen

222

2

2

θθ ====                                                                             (1) 
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Com essa relação é possível construir uma tabela trigonométrica de senos partindo de 

uma tabela de cordas geométricas.  

Vejamos o seguinte exemplo para a determinação do seno de 30º. Nesse caso, o 

ângulo central θ tem abertura de 60º e, de acordo com a tabela 1, a corda de 60º tem 

comprimento R. Então,  

 

2

1

22

º60

2

º60
º30 ===







=
R

R

R

crd
sensen                                                                          (2) 

 

Ou seja, o seno de 30º é 
2

1
. Para auxiliar nas suas reflexões, tente resolver o exercício 

seguinte. 

Com os valores obtidos na tabela 1 da atividade 1, com a relação entre corda e seno 

apresentada anteriormente e com o uso do software GeoGebra complete a tabela 2. 

 
 
 
 
 
 

θθθθ crd θθθθ 









2

θ
sen  









2

θ
sen  

(GeoGebra) 

60º    

72º    

90º    

120º    

180º    

Tabela 2 – Relação entre corda e seno 
 

Discuta com seus colegas no Fórum de Discussão um pouco a respeito dos valores 

determinados para o seno de cada valor θ. Compare com o valor do seno obtido utilizando o 

software. O que você percebeu? 

Na Europa vários estudiosos se dedicaram à construção de tabelas de senos, dentre 

eles, Nicolau Copérnico. A teoria heliocêntrica do universo, proposta por Copérnico, 

substituiu a teoria geocêntrica defendida por Ptolomeu.  
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Copérnico apresentou uma tabela de semicordas (senos) subtendendo arcos duplos. 

Tomou o comprimento do raio da circunferência como R = 100000 fazendo com que os 

valores das semicordas fossem números inteiros. (MOREY; FARIA, 2009). 

 

 
Figura 11 – Parte da tabela de semicordas de Copérnico (Copernicus, 1543, p. 15) 

 

Copérnico construiu a tabela de senos utilizando a geometria euclidiana assim como 

Ptolomeu na sua tabela de cordas. Provavelmente, o triunfo do sistema heliocêntrico sobre o 

geocêntrico e a precisão dos cálculos de Copérnico contribuíram para que sua tabela passasse 

a ser um modelo para a astronomia substituindo a de Ptolomeu. 

A construção de tabelas de cordas, as precursoras das tabelas trigonométricas, 

movimentou diversos povos em diferentes épocas da história da humanidade. 

 

ATIVIDADE 3 

O radiano como unidade de medida angular 

 

Para esta etapa do nosso estudo, vamos utilizar um dos entes matemáticos comuns à 

geometria e trigonometria: o ângulo (arco). Para isto vamos nos concentrar na unidade de 

medida angular denominada radiano.  
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Porém, a unidade de medida angular mais conhecida, sem dúvida, é o grau. O sistema 

sexagesimal, que tem o grau por unidade de medida, é conhecido desde os tempos dos 

babilônicos, por volta de 5.000 anos atrás. Um exemplo desse sistema utilizado nos dias 

atuais é a divisão em horas, minutos e segundos para contagem de tempo.  

O grau reinava absoluto como unidade de medida angular até boa parte do século XIX. 

Para Kennedy (1992) foi no período de 1.870 a 1.890 que matemáticos e físicos 

independentemente consideraram a necessidade de uma nova medida angular. Os termos 

radial, π-medida, circular ou medida arcual precederam a denominação utilizada hoje: o 

radiano. Provavelmente essa nova medida angular surgiu pela necessidade de se expressar 

ângulos em termos de π para simplificações de fórmulas trigonométricas e em estudos da 

Física.  

Agora, iremos trabalhar um pouco no sentido de compreender o que venha a ser um 

radiano. Observe a circunferência de raio 3 da figura 12.  

 

 
Figura 12 – circunferência de raio 3 

 
Discuta as seguintes questões no Fórum de Discussão com base nos dados da figura 

12:  

a) Utilizando o software GeoGebra, quanto mede, aproximadamente, o comprimento 

dessa circunferência?  

b) Quanto mede o comprimento de um arco de 180º? E de 90º? E de 60º?  
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Em breve retomaremos essas questões. Por enquanto, analise a seguinte afirmação: um 

radiano é a abertura do ângulo central de uma circunferência correspondente a um arco cujo 

comprimento é igual ao raio dessa mesma circunferência (figura 13). 

 

 
Figura 13 – Um radiano 

 

Para melhor compreensão do que venha a ser um radiano observe a figura 14: 

 

 
Figura 14 – Ângulos centrais de 60º e 1 rad (Loureiro et al., 1997, p. 88) 

 
Nela estão uma corda de 60º (circunferência à esquerda) e o ângulo central de um 

radiano (circunferência à direita). Observe que o arco de um radiano tem o mesmo 

comprimento da corda de 60°. A comparação entre o valor da corda de 60º e o comprimento 

do arco de um radiano permite uma boa estimativa do valor de um radiano em relação ao 

grau. Reflita um pouco sobre essa estimativa. E utilizando argumentos geométricos, procure 

responder no Fórum de Discussão a seguinte questão: qual o ângulo central tem a maior 

abertura: 60º ou um radiano? 
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Uma forma algébrica de justificar a resposta da questão anterior é utilizar a expressão 

2πR para se determinar o comprimento de uma circunferência de raio R. Com ela, o 

comprimento de um arco de 180° é πR. Com base nesse argumento responda o exercício 

seguinte. 

Exercício 4: Um ângulo de um radiano mede quantos graus? 

 

ATIVIDADE 4 

O seno na circunferência unitária. 

 

Até o momento, vimos que o seno se originou da meia-corda hindu, que por sua vez, 

veio da corda grega. As tabelas de senos hindus apresentavam diferentes valores para o seno 

de um mesmo arco. Essa diferença era ocasionada pelas medidas distintas adotadas para o raio 

da circunferência pelos distintos matemáticos.  

O estudo do seno através da circunferência unitária (ciclo trigonométrico) foi 

introduzido muitos séculos depois das primeiras tabelas de cordas e de seno, pois utiliza 

conceitos criados com o início da Idade Moderna. O seno tomou a forma como conhecida 

hoje com o matemático Leonard Euler. Para ele, o seno deixou de ser um segmento de reta e 

passou a ser a ordenada de um ponto na circunferência de raio unitário (figura 15) (WHITE, 

2007). 
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Figura 15 – Seno na circunferência de raio unitário 

 
Atente para o fato que a circunferência de raio unitário tem suas conveniências na 

sistematização da trigonometria. Nela, o comprimento de um arco de um radiano mede 

exatamente uma unidade. Com isso, definiu-se a função fundamental no estudo das funções 

trigonométricas modernas, a função de Euler. 

Essa função associa a cada número um ponto de uma circunferência de raio unitário 

centrada na origem do plano cartesiano. O número zero corresponde ao ponto (1, 0). 

Grosseiramente falando, a função de Euler consiste em envolver a reta dos números reais, 

como se fosse um fio inextensível, sobre a circunferência unitária. (LIMA et al.,1998). 

Na circunferência trigonométrica, a origem dos arcos está no ponto de coordenadas  

(1, 0). Os valores positivos estão no sentido anti-horário da circunferência e os negativos no 

sentido horário. Veja a circunferência unitária da figura 16 dividida em intervalos de arcos 

com comprimento de 
12

π
. 
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Figura 16 – Circunferência trigonométrica 

 
Em cada ponto da circunferência trigonométrica está indicado o valor de sua ordenada. 

Com isso e a notação para o seno adotada por Euler, pode-se dizer que o seno de 
12

π
 é 0,259 e 

que o seno de 
6

7π
 é -0,5. 

Completar a tabela 3 com os valores do seno em função dos valores de θ, observando 

a circunferência trigonométrica da figura 16. Para melhor compreensão, veja que alguns 

valores do seno de θ já são mostrados como exemplo. 

 

 

 

 

 

 



125 

 

 

 

θθθθ sen θθθθ θθθθ sen θθθθ θθθθ sen θθθθ θθθθ sen θθθθ 

12

π
 

0,259 

12

7π
 

 

12

13π
 

 

12

19π
 

 

6

π
 

 

3

2π
 

 

6

7π
 

 

3

5π
 

-0,866 

4

π
 

 

4

3π
 

 

4

5π
 

-0,707 
 4

7π
 

 

3

π
 

 

6

5π
 

0,5 

3

4π
 

 

6

11π
 

 

12

5π
 

 

12

11π
 

 

12

17π
 

 

12

23π
 

 

Tabela 3 – Parte de uma tabela de senos. 
 

Uma vez preenchida a tabela 3, provavelmente, você agora conseguirá determinar o 

seno de outros números. Resolva o seguinte exercício. 

Exercício 5: Preencha a tabela 4 com os valores do seno em função dos valores de θ: 

 

θθθθ sen θθθθ 

0  

2

π
 

 

π   

2

3π
 

 

π2   

Tabela 4 – Complemento da tabela de senos. 
 

Construa o gráfico da função seno de θ utilizando o software GeoGebra. De início 

marque na tela de visualização todos os pontos de coordenadas (θ, sen θ) obtidos através das 

tabelas 3 e 4. 

Prossiga ajustando uma curva conveniente que contenha todos os pontos marcados no 

quadriculado do painel anterior.  
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Feito isso, observe que a curva ajustada para o seno de θ é crescente para os valores de 

θ entre 0 e 
2

π
 e decrescente entre 

2

π
 e π . Determine outro intervalo com valores de θ onde a 

curva seno de θ é crescente e outro onde é decrescente.  

Ainda de acordo com a curva, responda qual o valor máximo possível para o seno de 

θ? E qual o mínimo?  

Voltemos um pouco à circunferência trigonométrica da figura 16 e a tabela 3. Nelas 

estão alguns valores para o seno de θ (θ entre 0 e 2π). Qual seria o seu procedimento para 

determinar o valor do seno de um número maior que 2π? Por exemplo, como você 

determinaria o seno de 
4

19π
? 

Para finalizar essa atividade, resolva os seguintes exercícios:  

Exercício 6: Uma função f é dita periódica se existir um número p tal que                

f(θ) = f(θ + p), para todo θ. Com base nessa afirmação, o seno de θ é uma função periódica? 

Que argumentos abordados nessa atividade sustentam sua resposta?  

Exercício 7: Determine todos os números θ que satisfaçam a equação sen θ = 0,866.  

Assim como os gregos, os astrônomos hindus também desenvolveram um sistema 

trigonométrico. Sua trigonometria era baseada no seno (meia corda) diferente da dos gregos 

que utilizava a corda como referência. No entanto, o seno para os hindus não era uma 

proporção como utilizamos atualmente. Para eles, o seno era o comprimento do lado oposto a 

um ângulo em um triângulo retângulo de hipotenusa conhecida. Com as diferentes medidas 

adotadas para essa hipotenusa, as tabelas trigonométricas dos hindus tinham diferentes valores 

para o seno de um mesmo arco. (BRUMMELEN, 2009).  

Na Europa, os trabalhos astronômicos estavam voltados para o desenvolvimento de 

tabelas trigonométricas mais precisas e novos instrumentos de observação. Nessa época 

diversas tabelas de senos são apresentadas. Entre elas, merecem destaque as de George 

Peurbach, Johann Müller (Regiomontanus), Nicolau Copérnico e Georg Rheticus. Sobre a 

tabela de senos de Rheticus, Eves (2004, p. 313) afirma que é uma notável tabela de senos 

úteis hoje, com 15 casas, para intervalos de 10” de arco.  

No século XVII, com o surgimento do Cálculo Infinitesimal, a trigonometria se 

consolida como campo de estudo independente da astronomia. Porém, somente no século 

XVIII, com o matemático Leonard Euler, que a trigonometria tomou a forma conhecida 

modernamente. Euler adotou a circunferência de raio unitário e definiu funções aplicadas a 
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um número e não a um arco, como até então. Ele mostrou que as propriedades básicas da 

trigonometria eram recorrentes da aritmética dos números complexos. Com isso, o estudo das 

funções trigonométricas foi incorporado à Análise Matemática. (BOYER, 1974).  

Sobre o seno, Boyer (1974, p. 306) afirma que para Euler já não era um segmento de 

reta, era simplesmente um número ou uma razão – a ordenada de um ponto sobre um círculo 

unitário. 
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ANEXO C – Autorização do uso de imagens 
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