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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso investiga as possíveis contribuições que o uso de
um teodolito pode apresentar para potencializar o processo de aprendizagem do conteúdo de
razões trigonométricas numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola estadual
do município de Caxias do Sul. Para esta pesquisa, foi elaborada uma sequência didática
envolvendo o estudo de razões trigonométricas, amparada sobre o referencial teórico material
concreto e a história da matemática. Além disso, a pesquisa teve como subsídio a história da
Trigonometria, buscando nesse contexto a origem das palavras seno, cosseno e tangente.
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, optou-se por utilizar uma metodologia baseada nos
pressupostos da Pesquisa Qualitativa, o Estudo de Caso e a Engenharia Didática, a fim de
nortear o processo de execução, que foi separado em quatro etapas: avaliar o conhecimento
prévio do aluno, conceituar seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo utilizando como
recurso o livro didático, confeccionar/aplicar atividades envolvendo um teodolito artesanal e
a aplicar um questionário com o objetivo de identificar os pontos positivos e negativos da
atividade. Após o término da aplicação da sequência didática, foi realizada uma análise de
todas as etapas e observou-se que os alunos conseguiram responder às atividades práticas
com maior índice de aproveitamento uma vez que mediante a utilização do material concreto,
o teodolito, os alunos puderam interagir com os colegas e a pesquisadora, percebendo os
conceitos teóricos vistos em sala de aula como uma ferramenta para resolução de problemas
do dia-a-dia. Desse modo, a utilização do Teodolito em sala de aula foi satisfatória visto que
possibilitou a criação de um elo entre a teoria e prática e oportunizou uma aprendizagem
prazerosa despertando no aluno o querer aprender.
Palavras-chave: Material Concreto. Teodolito. Razões Trigonométricas.

ABSTRACT

The present work of course conclusion has as a proposal to investigate the possible
contributions that the use of a theodolite can present to potentiate the process of learning the
content of trigonometric ratios in a class of 9th grade of Elementary School of a state school
in the municipality of Caxias do South. For this research, a didactic sequence was elaborated
involving the study of trigonometric ratios, based on the concrete material theoretical reference
and the history of mathematics. In addition, the research had as a subsidy the history of
Trigonometry, seeking in this context the origin of the words sine, cosine and tangent. For the
development of this research, it was decided to use a methodology based on the assumptions
of Qualitative Research, the Case Study and Didactic Engineering, in order to guide the
execution process, which was separated into four stages: Student, to conceptualize sine,
cosine and tangent from an acute angle using as a resource the textbook, to make / apply
activities involving a handmade theodolite and to apply a questionnaire with the objective of
identifying the positive and negative points of the activity. After finishing the application of the
didactic sequence, an analysis of all the stages was performed and it was observed that the
students were able to respond to the practical activities with a higher rate of achievement since,
through the use of the concrete material, the theodolite, the students were able to Interact with
colleagues and the researcher, perceiving the theoretical concepts seen in the classroom as
a tool for solving day-to-day problems. In this way, the use of the Theodolite in the classroom
was satisfactory since it made possible the creation of a link between theory and practice and
provided a pleasant learning to awaken in the student the desire to learn.
Keywords: Concrete material. Theodolite. Trigonometric reasons.
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1

INTRODUÇÃO

É comum ouvir questionamentos sobre o motivo pelo qual é necessário estudar
trigonometria em âmbito de Ensino Fundamental. Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) do terceiro e quarto ciclo para o ensino de matemática é importante estudar
trigonometria, pois é este o principal objeto matemático responsável
“[...] pelo avanço tecnológico em diferentes épocas, como é o caso do período
das navegações ou, atualmente, na agrimensura, o que permite aos alunos
perceberem o conhecimento matemático como forma de resolver problemas
que os homens se propuseram e continuam se propondo”. (BRASIL, 1998, p.
122).

Entretanto, alguns livros didáticos de Ensino Fundamental não apresentam este
conteúdo de forma que contemple tal proposta. Geralmente, suas abordagens sobre o
conteúdo de razões trigonométricas são semelhantes. Iniciam realizando uma breve
explicação do significado da palavra trigonometria e, a partir disso, apresentam os conceitos
como uma ferramenta que estabelece relações entre as medidas dos ângulos internos e as
medidas dos lados de um triângulo retângulo.
Normalmente, é apresentada uma situação-problema com a qual se faz a definição
das razões trigonométricas seno, cosseno ou tangente, seguida de exemplos resolvidos.
Após, os livros apresentam uma lista de atividades para que sejam aplicados os conceitos
explicitados anteriormente.
Experiências vivenciadas pela pesquisadora em três anos de docência atuando com
alunos do 9º ano de Ensino Fundamental permitem inferir que os alunos apresentam
dificuldades em compreender os conceitos abordados em trigonometria, alegando que tais
conceitos possuem nomenclaturas e fórmulas de difícil entendimento, ora por serem mais
abstratos, ora por não serem oportunizadas situações de visualização e aplicação no
cotidiano.
Nesse sentido, surgiu um questionamento: o uso de um teodolito em sala de aula
potencializaria o aprendizado de alunos dos anos finais do Ensino Fundamental sobre o objeto
matemático razões trigonométricas?
A história mostra que os processos educacionais têm se desenvolvido, em geral, como
uma mera transmissão de conteúdos
“[...]educação é o seguinte: existe alguém que sabe e alguém que não sabe;
alguém que detém conhecimentos e informações e alguém que não detém.
E esse alguém que sabe passa esses conhecimentos e informações para
alguém que não sabe” (PARO, 2010, p. 83).
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Segundo esse autor, a educação é uma via de mão única em que o professor transmite
o conteúdo e o aluno é conduzido a se apropriar deste de maneira mecanizada, tornando-se
um sujeito passivo no processo.
A partir dos estudos realizados em Libâneo (2008), é possível ver que esta pedagogia
baseada no repasse de conhecimento começou a se modificar, primeiramente, com a
Pedagogia Renovada (A nova Escola), defendida por John Dewey que entendia o aluno como
sujeito da aprendizagem. Em meados dos anos de 1960, constitui-se como tendência a
pedagogia do tecnicismo educacional, que pregava o ensino através de manuais e técnicas
eficazes que, segundo Libâneo (2008, p. 68), resumia-se em “objetivos, conteúdos,
estratégias, avaliações. O professor é um administrador e executor do planejamento, o meio
de previsão das ações a serem executadas e dos meios necessários para atingir os objetivos”.
De acordo com a experiência profissional da pesquisadora, atuando como docente de
turmas de nono ano há três anos, o ensino das razões trigonométricas ainda é bastante
realizado com base nessa pedagogia tecnicista, visto que esse tópico geralmente é discutido
por meio de fórmulas e exercícios repetitivos, tendo por base apenas o livro didático.
Na década de 1970, a Pedagogia Libertadora passa a apontar a educação a partir de
um tema gerador, cabendo ao professor orientar o aluno no processo de aprendizagem.
Nessa linha, surge mais tarde a pedagogia crítico-social que defende a ideia do professor
como mediador, pois o principal objetivo da educação, conforme Libâneo (2008, p.71) é “criar
as condições e os meios para que os alunos desenvolvam capacidades e habilidades
intelectuais de modo que dominem métodos de estudo e trabalho intelectual visando a sua
autonomia no processo de aprendizagem e independência de pensamento”.
É importante destacar que para suprir essa transição da pedagogia tradicional para a
crítico-social é que surgem diversas discussões acerca das tendências em educação
matemática, como a utilização de materiais concretos em sala de aula, por exemplo. Segundo
os PCNs para o ensino de matemática (BRASIL, 1998, p. 126), é importante que “o professor
construa junto com seus alunos um caminho que a partir de experiências concretas leve-os a
compreender a importância e a necessidade da prova para legitimar as hipóteses levantadas”.
Entende-se, portanto, que o professor deve proporcionar ao educando oportunidades de
vivenciar situações que favoreçam o desenvolvimento de sua autonomia, a fim de estabelecer
relações e significar o conteúdo estudado.
Nesse panorama, buscou-se desenvolver uma pesquisa com uma turma de 9º ano do
Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de Caxias do Sul, cujo objetivo
principal era investigar as possíveis contribuições que o uso do material concreto teodolito
pode apresentar no processo de aprendizagem do conteúdo de razões trigonométricas.
Ainda, como objetivos secundários, a pesquisa propõe:
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Oportunizar situações que permitam ao aluno identificar as aplicações das
razões trigonométricas em seu cotidiano;



Desenvolver uma sequência didática como parte de uma proposta para
potencializar o ensino das razões trigonométricas por meio de um teodolito de
forma que possa ser utilizada como uma ferramenta de ensino por outros
professores;



Analisar trabalhos científicos que discutam a contribuição do uso do material
concreto no ensino das razões trigonométricas;



Contextualizar historicamente a evolução dos conceitos relacionados à
trigonometria, a fim de significar o estudo das razões trigonométricas;



Investigar, à luz da utilização dos materiais concretos, a potencialização da
aprendizagem de razões trigonométricas com o uso do Teodolito.

A partir disso, este trabalho de conclusão de curso foi dividido em quatro capítulos.
O primeiro capítulo corresponde ao embasamento teórico que tem como principal
objetivo explanar de forma sucinta a origem da trigonometria e das palavras seno, cosseno e
tangente, bem como apresentar o referencial teórico do trabalho que é a utilização de
materiais concretos.
No segundo capítulo, serão expostas as metodologias utilizadas para a realização
dessa pesquisa que serão a pesquisa qualitativa, o estudo de caso e a engenharia didática,
além da apresentação da sequência didática proposta.
No terceiro capítulo, será apontado o material empírico da pesquisa, bem como a
análise dos dados obtidos.
No último capítulo encontram-se as considerações finais, as referências bibliográficas,
apêndices e anexos utilizados nesta pesquisa.
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2

EMBASAMENTO TEÓRICO

Neste capítulo, será apresentado um breve histórico sobre a origem da trigonometria
e das palavras seno, cosseno e tangente. Em seguida, será discutido a respeito da
fundamentação teórica do trabalho que terá como base o material concreto. Ainda, será
realizada uma explanação de trabalhos científicos já publicados sobre o uso de um teodolito
e a importância de se trabalhar com material concreto em sala de aula.

2.1

História da trigonometria

Estudando Howard Eves (2004), é possível perceber que a origem da trigonometria é
incerta, pois não é possível afirmar quando e como seu estudo iniciou. Sabe-se que é possível
notar a presença discreta desse tópico envolvendo a cotangente nos problemas de Rhind em
a tábula cuneiforme babilônica Plimpton 322, que representa uma tábua de secantes.
Entretanto, foi através dos estudos realizados pelos babilônicos, principalmente na área da
astronomia, que a trigonometria começa a ganhar forma.
No século de IV e V a.C, os astrônomos babilônicos possuíam uma grande quantidade
de dados astronômicos que posteriormente foram utilizados pelos gregos, que desenvolveram
os primórdios da trigonometria esférica. Entre esses astrônomos, é possível destacar Hiparco,
matemático e astrônomo mais influente deste período, que viveu em torno de 140 a.C. e que,
posteriormente, viria ser considerado o “pai da trigonometria”. Esse título lhe foi conferido por
confeccionar um tratado composto por 12 livros que demonstram a criação de uma tábua de
cordas que contribuiu no estudo do comprimento da corda de um ângulo central de um círculo
dado, realizado por Cláudio Ptolomeu1. O estudo de Ptolomeu ficou conhecido como
“Almagesto” e é composto por 13 livros. Entretanto, o estudo da trigonometria não ficou restrito
ao povo grego, podendo ser observadas contribuições de diversos países, como a Índia, que
foi a responsável pela “introdução de um equivalente da função seno na trigonometria para
substituir a tabela grega das cordas”, conforme afirma Boyer (2010, p.147).
No século XV, o matemático Johann Muller, conhecido como Regiomontanus,
transforma a visão da trigonometria que até esse momento era vinculada à astronomia. Essa
transformação se dá através da obra “De Triangulis omnimodis Libri Quinque2” publicada em

1

Cláudio Ptolomeu foi um astrônomo, matemático e geógrafo grego do século II, cujas teorias e
explicações astronômicas dominaram o pensamento científico até o século XVI.
2 De Triangulis Omnimodis Libri Quinque (Cinco Livros sobre Todos os Tipos de Triângulos) iniciada
em Viena e terminada parcialmente em Veneza, em 1463, que consiste na primeira exposição européia
sistemática de Trigonometria Plana e Esférica, uma tentativa importante de tratamento da
Trigonometria de modo independente da Astronomia (PEREIRA, 2011, pág. 03)
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1533, que representava, conforme Boyer (2010, p.187), o “desejo de organizar a trigonometria
como disciplina independente da astronomia”. Esta obra é composta por cinco livros.
No século seguinte, o matemático teutônico Georg Joachim Rhaeticus3, torna-se
pioneiro em abandonar a ligação da trigonometria a arco de círculos e concentra-se em
triângulos retângulos, onde as funções trigonométricas passam a ser definidas como razões
entre os lados de um triângulo retângulo.
Esses pequenos fatos da história mostram que a origem da trigonometria não se
destina a apenas um autor, pois foi ao longo dos séculos que a mesma foi sendo estruturada
com a contribuição de diversos matemáticos que compartilharam seus estudos, até
chegarmos à trigonometria que hoje conhecemos.

2.1.1

Origem das palavras Seno, Cosseno e Tangente

No estudo de razões trigonométricas muitas vezes são discutidas as definições de
seno, cosseno e tangente sem que se abordem a origem desses termos e de seus nomes.
Os conceitos de seno e do cosseno possuem suas origens na área da astronomia, tendo
como base o estudo de cordas e semi-cordas, as quais são responsáveis por essa
nomenclatura atual.
A palavra “seno”, de acordo com Katz (2010), é oriunda
“ [...] de uma série de traduções incorretas do sânscrito jya-ardha (semicorda). Aryabhata4 frequentemente abreviou este termo como jya, ou o seu
synónimo jiva. Quando mais tarde, algumas dessas obras hindus foram
traduzidas em árabe, a palavra foi simplesmente transcrita foneticamente
numa palavra sem significado, jiba. Mas como o árabe é escrito sem vogais,
escritores, mais tarde, interpretaram as consoantes jb como jaib, que significa
peito ou seio. No século doze, quando uma obra árabe foi traduzida para
latim, o tradutor usou a palavra latina equivalente a sinus, que também
significa peito e por extensão, dobra (como uma toga sobre o peito), ou baía,
ou golfo. Esta palavra latina originou então a palavra que usamos “seno””.
(KATZ, 2010, p. 265).

Em relação à palavra cosseno, sua origem está ligada ao matemático Edmund
Gunter5, que sugeriu “combinar os termos “complemento” e “seno” em “co-sinus” que logo foi
modificado para cosinus que em português quer dizer “co-seno”” (Kennedy apud COSTA,
2010, p. 16).

3

Georg Joachim Rhaeticus foi um astrônomo, médico e matemático que se destacou por ser discípulo
de Copérnico e por ter publicado a primeira obra sobre funções trigonométricas.
4 Aryabhata foi um astrônomo e matemático indiano, onde sua principal obra é um pequeno livro
composto por quatro seções envolvendo astronomia e matemática conhecido como Aryabhatyia.
5 Edmund Gunter (1581-1628), professor de Astronomia e Matemática que dedicava-se especialmente
a estudar problemas envolvendo trigonometria e navegação.
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Em contrapartida, a palavra tangente surgiu num contexto totalmente diferente do
seno, ou seja, a mesma originou-se com a finalidade de calcular o comprimento:
“da sombra que é produzida por um objeto [...] Tales usou os comprimentos
das sombras para calcular as alturas das pirâmides através da semelhança
de triângulos. As primeiras tabelas de sombras conhecidas foram produzidas
pelos árabes por volta de 860.” (ALMEIDA, 2013, p. 06).

É importante salientar que a primeira vez que a palavra tangente foi empregada em
contexto geométrico data de 1583, pelo matemático dinamarquês Thomas Fincke.
Apesar das diversas pesquisas realizadas, obteve-se algumas informações em forma
de especulações sobre a origem das palavras cosseno e tangente. Portanto, optou-se por
utilizar apenas as informações com maior número de referências.

2.2

Material Concreto

O ensino da matemática tem passado por mudanças devido aos esforços de
professores e especialistas na área da educação que buscam renovar a ação educativa,
proporcionando que a sala de aula seja um espaço de investigação e reflexão. Nessa direção,
surgem diversas estratégias de ensino como a utilização de materiais concretos em sala de
aula.
Segundo Camacho, define-se material concreto como
“[...] objetos lúdicos, dinâmicos e intuitivos, com aplicação no nosso dia-a-dia,
que têm como finalidade auxiliar a construção e a classificação de
determinados conceitos que, conforme o seu nível de abstração, necessitam
de um apoio físico para orientar a compreensão, formalização e estruturação
dos mesmos.” (CAMACHO, 2012, p. 25).

Assim, o material concreto pode ser tudo aquilo que o aluno tocar, movimentar ou
manipular. Dessa forma, ele pode ser visto como um subsídio para o processo de ensino
aprendizagem dos conceitos matemáticos, visto que pode permitir ao aluno minimizar suas
dificuldades, ao proporcionar uma aprendizagem mais prazerosa através da manipulação de
objetos.
Em relação aos materiais concretos, podemos classificá-los em dois grupos, segundo
Bezerra (1962):
a) Materiais concretos estruturados representam diversos objetos confeccionados
para auxiliarem a representação de conceitos matemáticos já definidos como
exemplo, Material Dourado, Blocos Lógicos, entre outros.
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b) Materiais concretos não estruturados são objetos do cotidiano utilizados pelo
professor como um recurso didático em sala de aula como por exemplo, palitos de
picolé, potes plásticos, folha de papel, entre outros.
Entretanto, para a utilização do material concreto de forma intencional na sala de aula
é de fundamental importância o planejamento prévio do professor, visto que o uso desses
materiais tornará a aula mais dinâmica, o que requer do docente, uma maior interação com
os alunos e coordenação da atividade proposta. Segundo Lorenzato (2010) para conseguir
aprender matemática muitas vezes é necessário usufruir de sequências didáticas que utilizem
materiais concretos, visto que é por meio deles que serão compreendidos os conceitos
matemáticos.
Apoiando as ideias de Lorenzato, Dante (2000) defende que a utilização de materiais
concretos em sala de aula, principalmente nas aulas de matemática, proporciona ao aluno
uma melhor compreensão do conteúdo em questão, pois oportuniza a visualização do que
está sendo estudado:
“Os materiais [...] auxiliares do professor, quando adequadamente utilizados,
ajudam na compreensão dos conceitos e procedimentos matemáticos, do
quadro-de-giz ao computador - incluindo o caderno de problemas, exercícios
e desafios, caderno quadriculado, o caderno de desenhos e construções, os
instrumentos (régua, quadro, transferidor, compasso, etc), livro didáticos e
paradidáticos, jogos, o material de sucata e estruturado, a calculadora,
vídeos, CD-ROMs-, todos eles, quando clareiam idéias e ajudam o aluno a
pensar e construir conhecimentos, são fundamentais.” (DANTE, 2000, p.12).

Esses estudos apontam que o uso de materiais concretos em sala de aula enriquece
o processo de ensino aprendizagem, uma vez que eles são vistos como um recurso didático
que quando utilizado na sala de aula exerce a função de motivador que pode ilustrar e
representar definições matemáticas. Autores como Dante (2000) e Lorenzato (2010), também
defendem que o seu uso em sala de aula contribui com a construção de um conhecimento
matemático efetivo, possibilitando o levantamento de hipóteses, a procura de alternativa e
desenvolvendo assim o seu raciocínio lógico.
Corroborando com as ideias de Lorenzato (2010) e Dante (2000) sobre a importância
da utilização de materiais concretos em sala de aula, pode ser citado o autor Bezerra que
afirma que os materiais concretos “são os acessórios de ensino "atratores de atenção"
extremamente úteis para a eficiência do ensino, além de constituírem uma fonte poderosa de
elementos e recursos motivadores” (BEZERRA, 1962, p. 53). O autor ainda cita outros
motivos que justificam a utilização desses materiais em sala de aula:
“a) Maior aprendizagem Estatísticas mostram que os alunos, num mesmo
intervalo, aprendem mais 35 %.

21

b) Grava-se o assunto por mais tempo Ainda as estatísticas mostram que os
assuntos, aprendidos com auxílio deste recurso, são lembrados durante um
período de tempo 55 % maior.
c) Maior interesse Despertam maior atenção, pois os alunos desejam que as
"coisas sejam práticas".
d) Elevam o moral O aluno adquire confiança na sua capacidade de
execução.
e) Padronizam a instrução Podem ser obtidos resultados semelhantes em
diversas escolas.
f) Economizam tempo Um simples quadro rural, mesmo que apenas com
dados históricos, fórmulas ou definições, é suficiente para que essa economia
se realize. (BEZERRA, 1962, p. 53).”

Os PCNs do terceiro e quarto ciclo para o ensino de matemática também fazem
menção à utilização desses materiais concretos ao defender que:
“Os recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadoras,
computadores, jogos e outros materiais têm um papel importante no processo
de ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a
situações que levem ao exercício da análise e da reflexão” (BRASIL, 1998, p.
57).

Nesse contexto, entende-se que a utilização de materiais concretos em sala de aula
pode auxiliar no aprendizado, entretanto, a utilização desses materiais deve ser realizada de
forma intencional, uma vez que se não ocorrer dessa forma, corre-se o risco de não atingir o
objetivo proposto. Conforme Silva (2004, p.30), “[...] o problema não é o uso específico do
material concreto, porém o significado de sua utilização: as ações da criança e a reflexão que
ela faz sobre essas ações são o que a levará a construção do conhecimento matemático”.
Assim, a utilização inadequada de qualquer material pouco ou nada contribuirá para a
aprendizagem matemática, visto que o problema não está na utilização desses materiais, mas
na maneira de como utilizá-los em sala de aula.
Bezerra (1962) ainda alerta que a utilização de materiais concretos em sala de aula
não deve ocorrer de forma obrigatória no fim ou no início de cada conteúdo trabalhado, mas
sim quando o professor julgar necessário, ou seja, quando o momento for oportuno e houver
contexto para a sua aplicação. Desse modo, o aluno será estimulado a participar da aula o
que acarretará com que o “o aluno se aproprie dos conteúdos significativos, de forma
progressiva, galgando degraus rumo à completa escolarização” (LIMA, 2006, p.147).
Levando em conta as considerações dos autores é que se optou em utilizar um
teodolito para a discussão de razões trigonométricas, a fim de oportunizar aos alunos que
sejam vivenciados em situações práticas os conteúdos estudados teoricamente.
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2.3

A Importância do uso do material concreto em sala de aula

Em consonância com Januário (2008), a concepção que prima por oportunizar ao
aluno uma aprendizagem significativa foi oriunda dos pensamentos de grandes filósofos como
Sócrates e Platão, que através de suas palestras em praças públicas, utilizavam-se de
situações e recursos práticos, buscando desenvolver nos jovens, adultos e crianças o
conhecimento de si mesmo. Logo, este pensamento foi passado de discípulo para discípulo,
influenciando e transformando também o ensino da matemática com o decorrer dos séculos.
Dessa forma, é possível observar que ao longo dos anos a utilização de recursos
pedagógicos no processo de ensino e aprendizagem teve diversos apoiadores, como por
exemplo, o matemático e psicólogo húngaro Zoltan Paul Dienes6 que tem ao seu nome
atrelado ao material concreto conhecido como Blocos Lógicos e ao psicólogo e filósofo suíço
Jean Piaget7 que através da observação de crianças criou a Teoria da Psicogenética onde
explica como o indivíduo, desde o seu nascimento, constrói o conhecimento e o quanto é
importante a utilização de objetos didáticos nesse processo.
Em relação à importância da utilização do material concreto em sala de aula, uns dos
primeiros registros que se tem foi realizado “por Pestalozzi, no século XIX, ao defender que a
educação deveria começar pela percepção de objetos concretos, com a realização de ações
concretas e experimentações” (Nacarato, 2014, p.01). A partir disso, a educação deveria
iniciar-se do novo para o concreto e posteriormente do concreto para o abstrato, visto que o
mais importante não é o conteúdo mas sim o desenvolvimento das habilidades do aluno, a
fim de que ele tenha uma aprendizagem significativa.
Um outro nome que é importante destacar é Jan Amos Comenius8, que em 1657
escreveu a “Didática Magna”, que já relatava a importância da utilização de recursos didáticos
para o processo de ensino e aprendizagem, visto que “o ensino deveria dar-se do concreto
para o abstrato, justificando que o conhecimento começa pelos sentidos e que só se aprende
fazendo” (COMENIUS, 2001, p. 352).

6

Zoltan Paul Dienes (1916-2014) doutor em matemática e psicologia de renome internacional que
dedicava-se em defender uma metodologia de ensino que valorizava o uso de materiais didáticos, tais
como os Blocos Lógicos, com a intenção de criar situações de aprendizagem sobre conceitos
matemáticos às crianças.
7 Jean Piaget (1896-1980) foi um renomado psicólogo e filósofo suíço que formulou uma teoria que
afirmava que as crianças são as próprias construtoras ativas do conhecimento, constantemente criando
e testando suas teorias sobre o mundo.
8 Jan Amos Comenius (1592-1670) formado em Teologia pela Universidade Calvinista de Herbron na
Alemanha. Destaca-se por é o primeiro educador, no mundo ocidental, a interessar-se pela relação
ensino e aprendizagem, distinguindo o ensinar do aprender, pensamento este, revolucionário para sua
época, o século XVII. É considerado o “pai da didática” devido a sua obra publicada em 1627, a Didática
Magna.
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Um outro nome a destacar é da médica e educadora italiana Maria Montessori que
defendia uma aprendizagem baseada na manipulação de objetos e atividades práticas,
através da proposição do Método Montessori, criado em 1907. Este método, segundo Nunes
(2009), foi criado primeiramente para crianças portadoras de deficiências, entretanto, com o
passar dos anos acabou sendo difundido para as classes com alunos sem deficiências, tendo
como princípio que a utilização do mesmo desenvolvia nas crianças a inteligência.
O método Montessori era composto por cinco grupos de materiais didáticos, que
abrangia diversas áreas como por exemplo, a matemática. Estes materiais eram constituídos
por peças sólidas de formas, tamanhos e cores diferentes, como por exemplo bloco de
madeiras, fitas, entre outros, que tinham como finalidade estimular a audição, o tato e a
concentração da criança. Um desses materiais didáticos confeccionados por Montessori é
um material concreto utilizado atualmente pela maioria dos professores dos anos iniciais do
Ensino Fundamental, o material dourado.
Em relação ao Brasil, Nacarato (2014) afirma que a utilização de material concreto em
sala de aula só ocorreu após 1920, através da pedagogia Renovada, a Escola Nova, que via
o aluno como sujeito de sua aprendizagem. Entretanto, a utilização do material concreto, não
teve o retorno desejado, uma vez que a maioria dos professores não tinham o preparo
necessário para utilizar tal recurso. Somente a partir de 1970 que essa tendência volta com
força total, com a Pedagogia Libertadora. Em 1990, segundo Januário (2008) foi possível
identificar a utilização de materiais manipulativos e concretos em sala de aula, como por
exemplo a calculadora.
Nesse sentido, a utilização de materiais concretos no processo de ensino
aprendizagem, se mostra um recurso que permite ao aluno participar ativamente da aula,
auxiliando no esclarecimento de algumas dificuldades que por ventura possam surgir.

2.4

Estudos sobre a Trigonometria

A literatura apresenta diferentes estudos desenvolvidos na área de matemática
abrangendo os conteúdos de trigonometria. Alguns desses trabalhos têm o objetivo de relatar
experiências com a utilização de sequências didáticas que visam melhorar o processo de
aprendizagem de conceitos que muitas vezes são de difícil entendimento por parte dos
alunos.
Conforme Nascimento, isto ocorre porque “o ensino da trigonometria, desde a
exploração inicial no triângulo retângulo, [...] dá-se ênfase a repetição das regras tornando o
ensino mecanizado, sem compreensão” (NASCIMENTO, 2013, p. 07). Portanto, a
trigonometria virou objeto de estudo para muitos professores que buscam uma forma de tornar
o ensino desse conteúdo mais agradável aos alunos, uma vez que segundo Paro (2010, p.
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92), “o educando só aprende se quiser”, ou seja, o ensino precisa despertar no aluno a
vontade, a curiosidade em saber mais, isto é, o querer aprender.
Em relação aos estudos pesquisados sobre o ensino de trigonometria nota-se, com
certa frequência, a busca dos professores pela utilização de materiais concretos, como o
teodolito. Este se apresenta como um recurso disponível e de fácil manipulação, favorecendo
o seu uso. Suas utilizações em sala de aula resultam em vivências que acabam tornando-se
relatos de experiências ou temas para trabalhos de conclusão do curso de Licenciatura em
Matemática.
Trabalhos como “O uso do teodolito como uma ferramenta no ensino de trigonometria”
das autoras Gisele Silva (2013) e Verônica Santos (2013), contribuem para defender a
utilização do teodolito em sala de aula. Este trabalho foi apresentado como relato de
experiência no VI Congresso Internacional de Matemática, realizado na universidade da
ULBRA/Canoas e relata a experiência do uso de um teodolito em sala de aula com uma turma
do 1º ano do Ensino Médio.
Com este trabalho, as autoras concluíram que o uso do teodolito em sala de aula
“atingiu o seu objetivo de contribuir de forma significante para o aprendizado dos alunos sobre
as relações trigonométricas, em especial a tangente, além de possibilitar a detecção de
algumas outras dificuldades apresentadas pelos alunos” (Silva, 2013, p. 10).
Outro trabalho que apresenta o uso do teodolito em sala de aula é “Teodolito: uma
forma de trabalhar as razões trigonométricas na prática” do autor Carlos Henrique Rocha
Dopp (2013). Este trabalho foi publicado no caderno de pedagogia da Universidade Federal
de São Carlos e permite perceber o quanto é benéfico o uso desse material em sala de aula,
uma vez que:
“Com base nessa experiência vivenciada e nos relatos transcritos dos alunos,
ficou evidente o resultado na utilização de materiais concretos para o ensino
da trigonometria, e a possibilidade das aulas de matemática serem mais
interativas, de forma que os alunos possam participar do processo e tenham
acesso aos aspectos práticos do conhecimento” (DOPP, 2013, p. 108).

Estes e outros trabalhos mostram que é possível acreditar que o uso do teodolito em
sala de aula pode ser um recurso facilitador no processo de aprendizagem do conteúdo das
razões trigonométricas. Entretanto, para utilizar o teodolito em sala de aula é necessário um
bom planejamento para que seja proporcionado ao aluno uma sequência didática que o
motive a participar da atividade. Assim, no próximo capítulo serão apresentados a
metodologia, os processos metodológicos e a sequência didática que foram utilizados na
elaboração dessa pesquisa.
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3

METODOLOGIA

Neste capítulo, serão descritos os processos metodológicos utilizados nesta pesquisa.
Optou-se por utilizar os pressupostos da pesquisa qualitativa, por entender que a mesma
“envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador com a
situação estudada, além de enfatizar mais o processo do que o produto e se preocupar em
retratar a perspectiva dos participantes” (LÜDKE, 2012, p. 13).
Cabe ressaltar que para compor a metodologia optou-se por utilizar um caso
específico da pesquisa qualitativa que é o estudo de caso, considerando que se pretende
analisar uma situação específica que é a aprendizagem das razões trigonométricas através
do uso do material concreto teodolito, numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental de uma
escola estadual do município de Caxias do Sul.
Com a finalidade de organizar a sequência didática que será aplicada, optou-se por
utilizar ainda, como metodologia, a engenharia didática, visto a forma como a pesquisa foi
estruturada.
Nesse capítulo, também serão descritos os aspectos a respeito da escolha da escola
e da turma para a realização dessa pesquisa, bem como, a sequência didática que será
aplicada na turma escolhida.

3.1

Pesquisa Qualitativa

Para desenvolver este trabalho optou-se por utilizar como referencial metodológico a
pesquisa qualitativa, uma vez que:
“a pesquisa qualitativa pode contribuir para o alcance do objetivo da
investigação, pois permite que o investigador e os respondentes se tornem
mais engajados no processo de pesquisa, ampliando o potencial de
envolvimento de ambos na discussão e interpretação dos dados de interesse
comum. Ou seja, os sentidos, significados e valores conferidos aos dados
podem ser explorados e negociados entre pesquisadores e sujeitos de
pesquisa. (SOUZA,2014, p. 126)”.

Ainda, a respeito de uma pesquisa de caráter qualitativo, Angrosino afirma :
“a pesquisa qualitativa se abstém de estabelecer um conceito bem definido
daquilo que se estuda e de formular hipóteses no início para depois testá-las.
Em vez disso, os conceitos (ou hipóteses, se forem usadas) são
desenvolvidos e refinados no processo de pesquisa”. (AGROSINO,2009,
p.09)

De acordo com Gatti (2010), é possível entender que a pesquisa qualitativa surgiu
entre os séculos XVIII e XIX, oriunda dos estudos de historiadores e cientistas insatisfeitos
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com os métodos de pesquisa existentes que buscavam uma nova forma de investigação para
o estudo de fenômenos sociais e humanos. Entretanto, somente na década de 1980, é que
no Brasil, a pesquisa qualitativa começa a se destacar nas instituições de ensino,
principalmente nos cursos de pós-graduação tendo como objetivos a compreensão dos
processos escolares, aprendizagens, entre outros.
Uma característica que justifica essa pesquisa como qualitativa vincula-se à descrição
dos dados, visto que todo material obtido nesta pesquisa busca descrever um acontecimento
específico. Entretanto, a principal característica da pesquisa qualitativa é a preocupação no
processo e não no resultado, visto que busca analisar a situação-problema, como ela se
caracteriza e se manifesta em sua totalidade, no processo estudado.
Tais questões fundamentam essa pesquisa como qualitativa, uma vez que buscou
discorrer sobre os procedimentos que os alunos utilizaram para resolver situações-problema
utilizando um material concreto e os conceitos teóricos abordados em sala de aula sobre
razões trigonométricas.
Segundo Bauer (2002, p. 30), “a pesquisa qualitativa é, muitas vezes, vista como uma
maneira de dar poder ou dar voz as pessoas, em vez de tratá-las como objetos, cujo
comportamento deve ser quantificado e estatisticamente modelado”. Nesta pesquisa, os
alunos terão a oportunidade de aplicar os conceitos estudados teoricamente utilizando
material concreto e emitir suas opiniões e questionamentos como forma de intervir sobre tal
procedimento.
A proposta desse trabalho, enquanto pesquisa qualitativa é averiguar as contribuições
do uso do material concreto teodolito em sala de aula para potencializar a aprendizagem do
conteúdo de razões trigonométricas.

3.2

Estudo de Caso

Para desenvolver essa pesquisa optou-se pela utilização do estudo de caso, visto que
segundo Ponte (2006, p. 10), o estudo de caso serve para:
“[...] compreender a especificidade de uma dada situação ou fenômeno, para
estudar os processos e as dinâmicas da prática, com vista à sua melhoria, ou
para ajudar um dado organismo ou decisor a definir novas políticas. O seu
objectivo fundamental é proporcionar uma melhor compreensão de um caso
especifico”.
Segundo Lüdke (2012), o estudo de caso possui algumas características fundamentais.

Entre elas está a busca por indagações e questionamentos que conduzem a respostas a
respeito de uma situação problema muito bem delineada e a realidade que retrata. Para
Fiorentini:
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“o estudo de caso busca retratar a realidade de forma profunda e mais
completa possível, enfatizando a interpretação ou a análise do objeto, no
contexto em que ele se encontra, mas não permite a manipulação das
variáveis e não oferece a generalização”(FIORENTINI, 2012, p. 110).

Ainda, esse tipo de pesquisa busca representar o ponto de vista de todos os envolvidos
no processo analisado. Conforme Ponte (2006, p. 08), é fundamental dar “ênfase na
preocupação que os investigadores precisam ter em compreender o pensamento subjetivo
dos participantes nos seus estudos”.
Em relação ao desenvolvimento de um estudo de caso, segundo Lüdke (2012) o
mesmo é composto por três fases que se sobrepõem em diversos momentos: fase
exploratória, delimitação do estudo e a análise sistemática dos resultados obtidos.
Na fase exploratória, conforme Lüdke (2012, p. 22), “é o momento de especificar as
questões ou pontos críticos, de estabelecer os contatos iniciais para entrada em campo, de
localizar os informantes e as fontes de dados necessários para o estudo”, isto é, nessa fase
é que se localiza a situação-problema e se busca compreendê-la.
Na fase de delimitação do estudo se inicia a coleta de dados através dos meios que o
professor pesquisador achar mais adequado, como por exemplo, um questionário ou o
desenvolvimento de uma atividade. Entretanto, é necessário que os meios estabelecidos
sejam adequados à situação-problema. Na análise sistemática, segundo Lüdke (2012), o
professor pesquisador apresenta a informação analisada, ou seja, são mostrados
sistematicamente os resultados obtidos e a conclusão estabelecida referente à situaçãoproblema estudada.
Conforme Demo (2011, p. 134), “fazer um estudo de caso é realçar um caso apenas,
para, com aprofundamento mais intenso, descobrir dinâmicas e estruturas que poderiam
ocorrer também em outros casos”. Nesse contexto, é possível destacar que a finalidade da
utilização do estudo de caso é a compreensão de uma determinada situação específica, ou
seja, destina-se a assimilar as concepções, a descrição de um caso específico. Entretanto,
segundo Demo (2011, p. 134):
“o estudo de caso não permite “generalização” propriamente, pois, se de
muitos casos não se podem induzir conclusões gerais, muito menos de um
só. Mas pode ser direcionado a pinçar características que poderiam ocorrer
em outros casos, fazendo, então, do caso, fonte de inspiração pelo menos”.

Diante disso, optou-se por utilizar o estudo de caso nessa pesquisa, uma vez que se
deseja analisar as dificuldades de aprendizagem do objeto matemático razões trigonométricas
e os possíveis benefícios que o uso de material concreto pode oferecer para uma turma
específica do 9º ano do Ensino Fundamental.
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3.3

Engenharia Didática

Com base nos estudos realizados por Artigue (1988), a noção de engenharia didática
tem sua concepção oriunda da didática da matemática9, através das discussões ocorridas na
França no Instituto de Investigação do Ensino de Matemática, no final da década de 1960. A
engenharia didática pode ser comparada ao trabalho de um engenheiro que:
“[...] para realizar um projeto preciso, se apoia nos conhecimentos científicos
de seu domínio, aceita submeter-se a um controle de tipo científico, mas, ao
mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar sobre objectos bem mais
complexos que os objectos depurados da ciência e portanto a estudar de uma
forma prática, com todos os meios ao seu alcance, problemas de que a
ciência não quer ou ainda não é capaz de se encarregar.” ARTIGUE, (1988,
p.193).

Neste contexto, identifica-se que o surgimento dessa teoria abre caminho para a
experiência na sala de aula, contemplando o saber prático do professor e o conhecimento
científico. Conforme Pais (2006, p.99), a engenharia didática considera as relações de
dependência entre teoria e prática, uma vez que:
“ [...] esse é um dos argumentos que valoriza sua escolha na conduta de
investigação do fenômeno didático, pois sem articulação entre pesquisa e a
ação pedagógica, cada uma dessas dimensões tem seu significado
reduzido”.

Em relação à engenharia didática, Artigue (1988, p. 196), ainda a caracteriza como
sendo “um esquema experimental baseado em realizações didáticas na sala de aula, isto é,
na concepção, na realização, na observação e na análise de sequências de ensino”. Logo,
pode-se visualizar a engenharia didática como um referencial metodológico que enriquece o
desenvolvimento de conjecturas de ensino, uma vez que possibilita unir conhecimentos
teóricos e práticos, com os quais pode-se investigar situações problematizadas e vivenciadas
pelos alunos, buscando a identificação de contribuições benéficas ou não para a mesma.

3.3.1

Fases da Engenharia Didática

A engenharia didática, segundo Artigue (1988) é composta por quatro fases: a 1ª fase,
da análise preliminar, a 2ª fase, da concepção e da análise a priori, a 3ª fase, da
“A didática matemática é uma tendência da grande área da educação matemática, cujo objeto de
estudo é a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional
do saber escolar matemático, procurando manter fortes vínculos com a formação de conceitos
matemáticos, tanto em nível experimental da prática pedagógica, como no território teórico da pesquisa
acadêmica” ( PAIS, 2011, pág.11).
9
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experimentação e a 4ª e última fase, da análise a posteriori e validação. Podemos representar
as fases da engenharia, por meio da figura 1 mostra:

Figura 1 - As quatro fases da Engenharia Didática

Análise
preliminar

Analise a
Posteriori e
validação

Engenharia
Didática

Concepção
e análise a
priori

Experimentação

Fonte: Elaborado pela autora

Podemos identificar cada fase da Engenharia Didática por suas características
específicas.
Segundo Pais (2011, p. 101), a análise preliminar é o momento de realizar uma
“descrição das principais dimensões que definem o fenômeno estudado e que se relacionam
com o sistema de ensino”. A análise preliminar é o momento de identificar os pontos que os
alunos demonstram dificuldades e os obstáculos que estão impedindo a assimilação dos
conceitos estudados. Artigue também define a análise preliminar como a “fina análise prévia
das concepções dos alunos, das dificuldades e dos erros tenazes”. (ARTIGUE, 1988, p.202).
Nessa fase, se faz o levantamento das informações que servirão de subsídio para
estabelecer as metas para superação do problema em questão, como por exemplo a
dificuldade na aprendizagem de determinado conteúdo, que serão definidas na fase de
análise a priori.
O principal objetivo da análise a priori, segundo Pais (2011)
“é determinar quais são as variáveis escolhidas sobre as quais se torna
possível exercer algum tipo de controle, relacionando o conteúdo estudado
com as atividades que os alunos podem desenvolver para a apreensão dos
conceitos em questão”(PAIS, 2011, p.102).

Em relação a quem são essas variáveis que nortearão todo o processo, Artigue (1988)
as classifica em dois grandes grupos: as variáveis macro didáticas (globais) e as micro
didáticas (locais). As variáveis micro didáticas diferenciam-se das macro didáticas por
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abordarem o “planejamento específico de uma sessão da sequência didática, restrita a uma
fase da pesquisa” (PAIS, 2011, p. 101), enquanto a macro didática refere-se à organização
geral da sequência didática. Cabe ressaltar que todo este projeto terá como viés ambas as
concepções de variáveis micro e macro didáticas.
Logo, a análise a priori se caracteriza por ser o momento em que são definidas as
metas e os objetivos dessa pesquisa além da formulação de hipóteses que nortearão esse
processo.
Artigue (1998, p. 205), ainda afirma que o objetivo dessa fase é “determinar de que
forma permite as escolhas efetuadas controlar os comportamentos dos alunos e o sentido
desses comportamentos” e ainda contempla esse objetivo como sendo o momento para a
formulação de hipóteses que permitirá realizar a quarta fase da engenharia didática que é a
da avaliação.
A experimentação “é formada por certo número de aulas planejadas e analisadas
previamente com a finalidade de observar situações de aprendizagem, envolvendo os
conceitos previstos na pesquisa” (PAIS, 2011, p. 102). É nessa fase que é aplicada a
sequência didática proposta (baseadas nas hipóteses construídas na fase anterior) e são
realizados os registros de observação das produções concebidas pelos alunos na sala de aula
ou fora dela, através de fotos e anotações da pesquisadora e dos próprios alunos.
A análise a posteriori se caracteriza por ser o momento em que são analisados os
dados coletados após a aplicação da sequência didática/experimentação. Pais (2011, p. 102)
afirma que o mais importante desta fase:
“[...] é que essa análise atinja a realidade das produções dos alunos, quando
possível, desvelando seus procedimentos de raciocínio. A análise a posteriori
tende a enriquecer, quando possível, complementar os dados obtidos por
meio de outras técnicas, tais como questionários, entrevistas, gravações,
diálogos, entre outras”.

Nesta fase é realizada a validação ou não da hipótese em questão, através da
confrontação dos dados obtidos entre a análise a priori e a análise a posteriori.
A partir desses pressupostos, optou-se por utilizar a engenharia didática como um dos
referenciais metodológicos para o desenvolvimento desse projeto, visto que a mesma
possibilita que a pesquisadora formule e valide hipóteses, através da aplicação de uma
sequência didática planejada e alicerçada em conceitos matemáticos e situações práticas,
analisando as possíveis contribuições do uso de um teodolito em sala de aula no estudo das
razões trigonométricas.
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3.4

Procedimentos Metodológicos

Para a realização dessa pesquisa, optou-se por uma escola estadual de Ensino
Fundamental do município de Caxias do Sul, uma vez que a pesquisadora exerce a docência
neste espaço há três anos. A escola em questão está situada em um zoneamento que atende
várias comunidades carentes e recebe um público com alta vulnerabilidade social. Funciona
em dois turnos, atendendo 5 turmas de anos iniciais do Ensino Fundamental à tarde e 5
turmas de anos finais do Ensino Fundamental no turno da manhã, totalizando
aproximadamente 190 alunos.
Para a aplicação dessa pesquisa, optou-se pela turma do 9º ano que é composta por
17 alunos, de faixa etária entre 13 anos a 21 anos, sendo 7 meninas e 10 meninos. É
importante destacar que a escolha por essa turma é devido ao fato de que a pesquisadora
acompanha a evolução de seis alunos dessa turma desde o 7º ano e, portanto, conhece
algumas de suas dificuldades no processo de aprendizagem, como por exemplo, identificar
os conceitos teóricos em situações problematizadas do cotidiano.
A partir da escolha da turma, como metodologia de ensino, inicialmente foi realizado em
sala de aula uma explicação dos conceitos de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo
e após foi realizada uma atividade prática nas dependências da escola que utilizou como
recurso um Teodolito, confeccionado pelos próprios alunos em sala de aula, e descrita na
sequência desse texto.

3.5

Sequência Didática: Material e Métodos
Primeiramente, foi realizado uma consulta (Apêndice A) sobre a disponibilidade da

Instituição em participar da pesquisa.
Inicialmente, foi apresentado para os alunos o objetivo dessa pesquisa enquanto
objeto de estudo de um trabalho de conclusão de curso. Na sequência, foi entregue para cada
aluno um termo de autorização de participação para menor e uso de imagem, conforme
documento do Apêndice B, visto que todas as atividades do projeto foram registradas por meio
de imagens (fotografias). A seguir, amostra de como a sequência didática (Apêndice E) foi
organizada.
A primeira etapa do projeto, a análise preliminar, foi executada tendo como objetivo
verificar qual o conhecimento dos alunos a respeito das razões trigonométricas. Nessa etapa,
cada aluno recebeu uma folha contendo a atividade descrita no Quadro 1. Após a resolução
da mesma, os alunos tiveram que devolver a folha para a pesquisadora, contendo a descrição
dos procedimentos e raciocínios que foram empregados para resolver a atividade.
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Quadro 1- Introdução à sequência didática

ATIVIDADE DE CARÁTER DE ANÁLISE PRELIMINAR
Observe a figura a seguir:

8,94 C
B
4,5
A
2,24

1

2

4

E

F

O
2

D
4
8

A partir dessa imagem, responda:
a) Qual o valor numérico das seguintes razões?

𝑎)

̅̅̅̅
𝐴𝐷
=
̅̅̅̅
𝑂𝐷

𝑏)

𝑓)

̅̅̅̅
𝐵𝐸
=
̅̅̅̅
𝑂𝐸

̅̅̅̅
𝐶𝐹
=
̅̅̅̅
𝑂𝐶

𝑔)

𝑐)

̅̅̅̅
𝐶𝐹
=
̅̅̅̅
𝑂𝐹

̅̅̅̅
𝑂𝐷
=
̅̅̅̅
𝑂𝐴

ℎ)

𝑑)

̅̅̅̅
𝐴𝐷
=
̅̅̅̅
𝑂𝐴

̅̅̅̅
𝑂𝐸
=
̅̅̅̅
𝑂𝐵

𝑖)

𝑒)

̅̅̅̅
𝐵𝐸
=
̅̅̅̅
𝑂𝐵

̅̅̅̅
𝑂𝐹
=
̅̅̅̅
𝑂𝐶

b) Entre as razões calculadas no item a, é possível visualizar uma semelhança nos resultados
obtidos? Em caso afirmativo, a qual fato você atribui essa característica?
Fonte: Elaborado pela autora

Finalizada essa etapa, foi iniciada a análise a priori, que consistiu na discussão do
conteúdo de razões trigonométricas, utilizando como metodologia a aula expositiva e
dialogada e como recurso o livro didático. Foi solicitado a leitura do primeiro tópico do Capítulo
6 do livro didático (Anexo I), intitulado “A Trigonometria”. Terminada essa leitura, realizou-se
uma breve discussão em sala de aula, a fim de sanar alguma dificuldade de compreensão a
respeito do texto lido. Cabe ressaltar que esta discussão foi complementada pela
pesquisadora de forma oral, com algumas curiosidades da história da trigonometria.
Dando continuidade a essa etapa, solicitou-se que cada aluno lesse o segundo tópico
do capítulo: “As razões trigonométricas seno, cosseno e tangente” (Anexo II), priorizando o
item “seno de um ângulo agudo”. Após, a leitura houve uma discussão onde a pesquisadora
relatou a história existente a respeito da origem da palavra “seno” e realizou a explicação do
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conceito do seno de ângulo agudo. Em seguida, para efeito de registro, foi solicitado que os
alunos transcrevessem para o caderno o conceito de seno que foi seguido por dois exercícios
resolvidos (para resolução desses exercícios, foi utilizada a tabela de razões trigonométricas
(Anexo III)). No quadro 2 é apresentado o conceito do seno de um ângulo agudo que foi
solicitado que os alunos transcrevessem no caderno.

Quadro 2 - Seno de um ângulo agudo

Seno de um Ângulo Agudo
Seno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão entre a medida do
cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Considerando o triângulo retângulo
abaixo, temos:
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼 ̅̅̅̅
𝐴𝐶
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =

𝑜𝑢
𝑠𝑒𝑛 𝛽 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛽 ̅̅̅̅
𝐵𝐶
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵

Exemplos:
1)

Vamos calcular o seno do ângulo 𝐶̂ , que mede 25°, do triângulo ABC.
𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
7,10

𝑠𝑒𝑛 25° =

3

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑠𝑒𝑛𝑜 25° =

3
7,10

𝑠𝑒𝑛𝑜 25° ≅ 0,42

𝑎)

2) Calcule o valor de 𝑦 em cada caso:

𝑠𝑒𝑛 25° =
𝑦

7,10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑦
0,42 ≅
7,10

(0,42). (7,10) ≅ 𝑦
25°

3≅𝑦
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𝑏)

𝑠𝑒𝑛 65° =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
0,91 ≅

𝑦
6,40

𝑦≅
65°

6,40
𝑦

6,40
0,91

𝑦 ≅ 7,03
Fonte: Elaborado pela autora

Após a resolução desses exemplos no quadro branco, foram abordadas as definições
de cosseno e tangente de um ângulo agudo, de forma análoga a utilizada para o seno de um
ângulo agudo: primeiramente a leitura do texto do livro didático (Anexo II) que foi seguido de
uma breve discussão abordando o contexto histórico da origem das palavras cosseno e
tangente e o esclarecimento de algumas dúvidas que por ventura existissem. Após, a
pesquisadora realizou a explicação de cosseno e tangente de um ângulo agudo onde foi
solicitado aos alunos a transcrição desses conceitos no caderno. Na sequência, foram feitos
respectivamente dois e três exercícios resolvidos como exemplos de cada um dos conceitos,
conforme o quadro 3.
Quadro 3 - Cosseno e Tangente de um ângulo agudo

Cosseno de um Ângulo Agudo
Cosseno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão entre a medida
do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Considerando o triângulo
retângulo abaixo, temos:

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼 ̅̅̅̅
𝐶𝐵
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵
𝑜𝑢

𝑐𝑜𝑠 𝛽 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛽 ̅̅̅̅
𝐴𝐶
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵

Exemplos:
1) Calcule o valor aproximado do cosseno de um ângulo interno 𝐶̂ , que mede 42°, do
triângulo retângulo ABC abaixo:
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𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

𝑐𝑜𝑠 42° =

5,1

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑜𝑠 42° =

42°
3,79

3,79
5,10

cos 42 ° ≅ 0,74

2) Determine o valor numérico aproximado de 𝑥 nos triângulos retângulos abaixo:
𝑎)

𝑐𝑜𝑠 42° =
5,10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑥
0,74 ≅
5,10
𝑥 ≅ 0,74 . 5,10
𝑥 ≅ 3,77

42°
𝑥
𝑏)
𝑐𝑜𝑠 38° =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
3,40
𝑥
3,40
𝑥≅
0,79

0,79 ≅

𝑥

38°
3,40

𝑥 ≅ 4,30

Tangente de um Ângulo Agudo
Tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão entre a medida
do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Considerando o triângulo
retângulo abaixo, temos:

𝑡𝑔 𝛼 =

̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼
𝐴𝐶
=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼 ̅̅̅̅
𝐶𝐵
𝑜𝑢

𝑡𝑔 𝛽 =

̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛽
𝐶𝐵
=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛽 ̅̅̅̅
𝐴𝐶
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Exemplos:
1) Vamos calcular o valor aproximado da tangente do ângulo interno 𝐶̂ do triângulo
ABC abaixo:

𝑡𝑔 𝐶̂ =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐶̂
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶̂
𝑡𝑔 𝐶̂ =

6

6
√44

×

√44
√44

=

6√44
44

3√44
22
𝑡𝑔 𝐶̂ ≅ 0,90 𝑜𝑢 𝐶̂ = 42°
𝑡𝑔 𝐶̂ =

√44

2) Determine o valor aproximado de 𝐶̂ , em graus:
𝑇𝑔 𝛼 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

8

𝑇𝑔 𝛼 ≅

8
3,90

𝑇𝑔𝛼 ≅ 2,05
3,90

𝛼 ≅ 64°

3) Sabendo que 𝑇𝑔 42° = 0,90, determine o valor numérico aproximado da medida
representada por 𝑥 no triângulo abaixo:
𝑇𝑔 42° =
𝑥

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑥
0,90 ≅
6,70
0,90 . 6,70 ≅ 𝑥

42°

𝑥 ≅ 6,03

6,70
Fonte: Elaborado pela autora

Após a resolução desses exemplos no quadro branco, dando continuidade a
sequência didática, foi entregue para cada aluno, uma folha contento um exercício sobre as
razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente), que foi devolvida para a pesquisadora
após a resolução, conforme o quadro 4.
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Quadro 4 - Exercícios sobre razões trigonométricas

EXERCÍCIOS SOBRE RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS
Utilizando as razões trigonométricas, determine o valor desconhecido em cada caso
abaixo:

b)

a)
𝑥

c)

1,70

2,95

37°

3

e)

d)

5
f)

9

𝑥

𝑥

𝑥

8

60°

𝑥

𝑥
30°

50°

5

3

g)
𝑥
53°

8,75
Fonte: Elaborado pela autora

Sobre essa atividade do quadro 4, destaca-se que a mesma foi novamente trabalhada
em outro momento, na fase de experimentação, entretanto, num contexto diferente: em forma
de situações-problemas, uma vez que cada item dessa atividade refere-se a um objeto
existente nas dependências da própria escola:
a) Item a – Refere-se ao cálculo da altura do mastro da bandeira.
b) Item b – Refere-se ao cálculo do ângulo formado entre o escorregador do parque da
escola e o solo.
c) Item c – Refere-se ao cálculo do ângulo formado entre o topo de uma árvore pequena
localizada no pátio externo da escola e uma pessoa situada no solo distante alguns
metros dessa árvore.
d) Item d - Refere-se ao cálculo da altura do ginásio da escola.
e) Item e – Refere-se ao cálculo da distância entre o centro da quadra do ginásio da
escola e de uma pessoa situada no piso superior da escola.
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f)

Item f – refere-se ao cálculo da altura da árvore localizada no centro do pátio da
escola.

g) Item g - refere-se ao cálculo do ângulo formado entre escada localizada nas
dependências externas da escola e o solo.
Essa atividade teve como principal objetivo identificar se o aluno conseguiu aplicar o
conteúdo de razões trigonométricas em situações do cotidiano, quando confrontados os
dados da análise a priori e a posteriori.
Terminada a fase de análise a priori, iniciou-se a fase da experimentação, onde foi
proposto que a turma se dividisse em 5 grupos, sendo três trios e dois grupos com quatro
participantes cada, para que fosse feita a construção de um teodolito artesanal. Para essa
confecção, foi entregue para cada grupo de alunos uma folha que apresentava o que era um
teodolito, qual sua finalidade e um roteiro para que fosse construído, conforme o Apêndice C.
Para a construção do mesmo, solicitou-se que cada grupo trouxesse os materiais necessários,
visto que sua execução foi realizada em sala de aula sob a supervisão da pesquisadora do
projeto. Todo esse processo foi registrado através de imagens (fotografias).
Após a construção do teodolito em sala de aula, dando continuidade à fase de
experimentação, os alunos foram encaminhados para o pátio da escola, no intuito de vivenciar
e resolver os sete itens do exercício proposto anteriormente, conforme o quadro 4.
Cabe ressaltar que para essa atividade cada grupo recebeu um kit da pesquisadora
contendo: uma fita métrica, duas folhas de papel almaço, lápis, borracha, régua, calculadora
e uma tabela de razões trigonométricas, além do teodolito construído por eles próprios.

Figura 2- Kit entregue pela pesquisadora para os alunos

Fonte: Arquivo Pessoal

Dando continuidade na fase de experimentação, utilizando o kit entregue pela
pesquisadora e o teodolito confeccionado pelos alunos, cada grupo resolveu sete situaçõesproblema, conforme o quadro 5:
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Quadro 5 – Situações-problemas envolvendo as razões trigonométricas

ATIVIDADE DE CARÁTER DE ANÁLISE DE EXPERIMENTAÇÃO –
PROBLEMAS ENVOLVENDO RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS
Questão 1:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas a altura do mastro de porta bandeira localizado nas dependências da
escola.
Questão 2:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, o grau de inclinação do escorregador e o solo rentes ao escorregador
do parque localizado nas dependências da nossa escola.

Questão 3:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, o grau de inclinação existente entre o topo da árvore pequena
localizada no pátio externo da escola e uma pessoa situada no solo a 5 m de distância
da base dessa árvore.

Questão 4:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, qual a altura do ginásio da escola.

Questão 5:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, a distância o centro da quadra interna da escola está de uma pessoa
situada no 2º andar da escola.

Questão 6:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine usando as razões
trigonométricas, a altura da árvore localizada no centro do pátio da escola.

Questão 7:
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Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine usando as razões
trigonométricas, o comprimento da escada localizada nas dependências externas da
escola.
Fonte: Elaborado pela autora

Para a realização dessa atividade, cada grupo recebeu um problema descrito no
quadro 5 de cada vez. Cabe ressaltar que todos os alunos foram orientados para que fossem
registrados as soluções/elucidações dos problemas propostos nas folhas de papel almaço,
uma vez que estas foram entregues à pesquisadora, com a finalidade de realizar a análise à
posteriori. Destaca-se que todo esse processo foi registrado por imagens (fotografias).
Encerrada esta fase de experimentação, foi iniciada a etapa que corresponde a análise
à posteriori. Esta fase foi desenvolvida através dos registros produzidos pelos alunos
(resolução das folhas de atividades e fotografias) e das observações realizadas da
pesquisadora durante todo o processo de aplicação das atividades dessa pesquisa. Também,
foi oportunizado para cada aluno um questionário (Apêndice D) para que os mesmos
avaliassem a sequência didática proposta, a fim de identificar se a mesma foi significativa ou
não no seu processo de aprendizagem do conteúdo de razões trigonométricas.
Por fim, analisou-se os dados coletados durante a aplicação da sequência didática à
luz da teoria de material concreto, com o objetivo de elucidar o nosso questionamento inicial:
o uso de um teodolito em sala de aula potencializa o aprendizado de alunos dos anos finais
do Ensino Fundamental sobre o objeto matemático razões trigonométricas?
Para responder o questionamento acima, será realizado no próximo capítulo a análise
dos dados obtidos através da aplicação da sequência didática, onde será exposto também o
relato das observações feito pela pesquisadora, além das concepções dos alunos que
participaram da sequência didática.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Baseando-se nas concepções de Monteiro (2013), a utilização do material concreto
em sala de aula possibilita ao aluno desenvolver suas habilidades, estimular o raciocínio
lógico e oportunizar uma aprendizagem efetiva através de aulas que incentivam a participação
ativa do aluno na construção do conhecimento, neste capítulo, serão apresentados os dados
coletados através dos resultados das atividades propostas aos alunos e na observação
realizada pela pesquisadora durante a execução das mesmas.
Para organizar melhor os resultados obtidos durante a aplicação da sequência
didática, optou-se por separar este capítulo em quatro seções de acordo com as fases da
engenharia didática. Cabe ressaltar que em cada seção terá uma explanação da
pesquisadora a respeito das observações realizadas em cada etapa da sequência didática.

4.1

Resultados da Análise Preliminar

A sequência didática teve início no dia 15 de setembro de 2016, a partir da entrega,
para a diretora da escola, da carta de solicitação de autorização para a realização do projeto
na turma do 9º ano do Ensino Fundamental. A diretora da escola não fez nenhuma objeção,
assinando a autorização e entregando-a no mesmo dia.
No dia 16 de setembro iniciou-se a pesquisa com os alunos, por meio da entrega do
documento de autorização do uso de imagem para que os mesmos o levassem para casa e
solicitassem aos pais ou responsáveis a ciência e assinatura.
Para iniciar a sequência didática, foi realizada no dia 22 de setembro, a análise
preliminar, sendo entregue para os alunos uma cópia da folha do Quadro 1 (página 32). Foi
solicitado que os alunos tentassem responder os dois questionamentos da folha, utilizando os
seus conhecimentos matemáticos prévios, conforme a Figura 3.
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Figura 3 - Aplicação da atividade de análise preliminar

Fonte: Arquivo Pessoal

Em relação a essa atividade é importante ressaltar que todos os alunos participaram.
Em relação ao primeiro questionamento da folha, obteve-se um índice de acerto de 100%,
embora três alunos tenham levado um tempo maior para determinar o valor das razões
matemáticas solicitadas, demonstrando uma dificuldade maior do que os demais alunos,
conforme a Figura 4:

Figura 4 - Resolução do item a da atividade preliminar (Quadro 1)

Fonte: Arquivo Pessoal

Nas respostas do segundo questionamento da folha foi possível observar, num
primeiro momento, uma maior dificuldade por parte dos alunos, pois muitos alunos não
notaram a relação existente entre os segmentos. Entretanto, após a intervenção da
pesquisadora, alguns alunos conseguiram retomar seus conhecimentos matemáticos prévios
e dos dezessete alunos presentes dez conseguiram notar a existência da relação entre os
segmentos. Cabe ressaltar que seis alunos acabaram deixando alguns itens em branco e um
aluno notou a relação dos segmentos e vinculou essa relação com o ângulo de 90°, conforme
a Figura 5:
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Figura 5 - Resolução do aluno do item b da atividade preliminar

Fonte: Arquivo Pessoal

Logo, sob a observação da pesquisadora, a atividade preliminar permitiu que os alunos
retomassem conhecimentos prévios oriundos de conteúdos vistos em anos anteriores.
Embora nenhum aluno tenha associado de forma correta a relação existente entre o ângulo e
as razões, para a resolução do item b, cerca de onze dos dezessete alunos conseguiram
identificar uma relação entre os segmentos como a responsável pela semelhança entre os
resultados, o que deixou a pesquisadora satisfeita com os resultados. Um outro ponto a
destacar é que durante a atividade todos os alunos participaram ativamente e demonstraram
concentração durante a sua execução.

4.2

Resultados da Análise à Priori

Para iniciarmos essa etapa foi solicitado que os alunos realizassem a leitura de um
texto do livro didático (Anexo I) e na sequência foi realizado uma breve discussão sobre os
conceitos abordados no texto e o entendimento que os alunos tiveram desse. É viável
destacar que dos dezessete alunos presentes, 8 apontaram não entender o texto, 5 alunos
compreenderam parcialmente e 4 alunos conseguiram interpretar o texto de forma satisfatória.
Dessa forma, foi refeita a leitura pela pesquisadora em voz alta, destacando os pontos cujos
alunos relatavam a dificuldade de interpretação.
A leitura foi complementada pela pesquisadora abordando de forma sucinta a história
da trigonometria.

A grande maioria dos alunos achou interessante o fato de que a

trigonometria é oriunda da contribuição de inúmeros estudiosos de diversas etnias.
Dando continuidade na sequência didática, a pesquisadora solicitou que os alunos
lessem o tópico “Seno de um Ângulo Agudo”, conforme Anexo II. Após a leitura um aluno
relatou que o capítulo iniciava de forma semelhante a atividade realizada na etapa anterior e
portanto, o seno deveria ser calculado através de uma razão. É importante evidenciar que
doze dos quinze alunos presentes não conseguiram compreender o texto de forma
satisfatória.
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Logo após a leitura do texto, a pesquisadora comentou um pouco com os alunos a
respeito da origem da palavra seno, abordando o contexto histórico da mesma. Na sequência,
foi feito de forma dialogada e expositiva a explicação do conceito do seno de um ângulo
agudo. Conforme relatado anteriormente foi solicitado que os alunos transcrevessem no
caderno uma síntese desse conceito, conforme a figura 6.

Figura 6 - Transcrição do conceito de seno de um ângulo agudo

Fonte: Arquivo Pessoal

Na aula seguinte foi proposto para os alunos alguns exemplos resolvidos com a
aplicação do conceito de seno de um ângulo agudo. Primeiramente, no quadro branco, foi
trabalhado o exemplo 1 do quadro 2, presente na página 34. Após a resolução do mesmo foi
apresentada aos alunos a tabela das razões trigonométricas (Anexo III).
Ainda nesse dia, foi proposto aos alunos o exemplo 2 composto por dois itens, a letra
a e a letra b, onde a primeira foi resolvida pela pesquisadora no quadro branco e a segunda
foi disponibilizado 5 minutos para que os alunos tentassem encontrar uma solução para a
questão, conforme a Figura 7. Cabe ressaltar que dos quinze alunos presentes, três
resolveram de forma correta, quatro demonstraram erro na resolução e oito alunos não
apresentaram nenhuma resposta, alegando dificuldades no entendimento do conceito.
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Figura 7 - Exemplos do conceito seno de um ângulo agudo

Fonte: Arquivo Pessoal

Em relação aos erros cometidos pelos alunos na resolução do item b do exemplo 2,
cabe ressaltar que os mesmos se referem a problemas na manipulação algébrica. Destacase que esta dificuldade foi notada praticamente em todas as atividades propostas.
Dando continuidade na sequência didática, a pesquisadora solicitou que os alunos
lessem o tópico “Cosseno de um Ângulo Agudo”, conforme Anexo II. Logo após a leitura do
texto, a pesquisadora comentou um pouco com os alunos a respeito da origem dessa palavra
cosseno, abordando o contexto histórico da mesma. Dando continuidade, foi feito de forma
expositiva e dialogada a explicação do conceito do cosseno de um ângulo agudo. Conforme,
relatado anteriormente, foi solicitado que os alunos transcrevessem no caderno uma síntese
desse conceito, conforme a Figura 8.
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Figura 8 - Transcrição do conceito do cosseno de um ângulo agudo

Fonte: Arquivo Pessoal

Após foi resolvido com os alunos um exemplo conforme o Quadro 3 (página 34)
abordando o conceito de cosseno de um ângulo agudo. O segundo exemplo desse conceito,
foi trabalhado apenas no dia seguinte de forma análoga ao seno de um ângulo agudo: o item
a foi resolvido pela pesquisadora no quadro branco e para o item b foi disponibilizado 5
minutos para que os alunos tentassem encontrar uma solução para a questão, conforme a
Figura 9. Cabe ressaltar que dos onze alunos presentes, dois resolveram de forma correta,
cinco demonstraram erro na resolução (novamente imprecisão na manipulação algébrica) e
quatro alunos não apresentaram nenhuma resposta alegando dificuldades no entendimento
do conceito. É importante destacar que neste dia seis alunos faltaram a aula.
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Figura 9 - Exemplos do cosseno de um ângulo agudo

Fonte: Arquivo Pessoal

Dando continuidade na sequência didática foi solicitado que os alunos lessem o tópico
sobre Tangente de um Ângulo Agudo no livro didático, conforme o Anexo II. Logo após a
leitura do texto, a pesquisadora fez um breve comentário com os alunos a respeito da origem
dessa palavra tangente, abordando o contexto histórico do mesmo. Na sequência foi feito de
forma expositiva e dialogada a explicação do conceito de tangente de um ângulo agudo.
Conforme, relatado anteriormente, foi solicitado que os alunos transcrevessem no caderno
uma síntese desse conceito, conforme a Figura 10.

Figura 10 - Transcrição do conceito de tangente de um ângulo agudo

Fonte: Arquivo Pessoal
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Na aula seguinte, foi retomado a explicação do conceito de Tangente de um ângulo
agudo, sendo resolvido um exemplo, conforme o quadro 3 (página 34). Cabe ressaltar que
alguns alunos relataram que este conceito era o mais difícil, visto que era complicado
identificar e diferenciar o cateto adjacente do cateto oposto. Logo, a pesquisadora achou
necessário explicar novamente a forma de identificar os catetos e classificá-los como
adjacente ou oposto.
Dando continuidade na sequência didática, foi transcrito no quadro dois exemplos
envolvendo o conceito de tangente de um ângulo agudo (quadro 3) e proposto que os alunos
resolvessem-nos no caderno. Cabe ressaltar que dos quatorze alunos presentes, cinco
conseguiram resolvê-los, sendo que um desses alunos pediu para transcrever a resolução no
quadro branco, conforme a Figura 11. Outros seis alunos, conseguiram resolver só um dos
exemplos e três alunos não resolveram nenhum exemplo alegando dificuldades do
entendimento do conceito. Nesse dia faltaram três alunos.
Figura 11 – Exemplo resolvido no quadro branco pela aluna envolvendo o conceito de tangente de
um ângulo agudo

Fonte: Arquivo Pessoal

Durante toda essa atividade de construção dos conceitos de seno, cosseno e tangente
de um ângulo agudo a pesquisadora observou que apesar de alguns alunos resolverem os
exercícios, a maioria deles não estavam mostrando interação com a matéria, sentindo-se
desmotivados.
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Dando continuidade nesta etapa, na aula seguinte, foi entregue para os alunos uma
folha de atividades envolvendo razões trigonométricas, conforme o quadro 4. Para a resolução
dessa atividade, os alunos levaram aproximadamente 40 minutos, apresentando pequenas
dificuldades que serão demonstradas a seguir.

4.2.1

Análise da Atividade de Razões Trigonométricas

Conforme mencionado anteriormente, os alunos apresentaram algumas dificuldades
em torno da atividade de razões trigonométricas Quadro 4 (página 37), pois muitos não
conseguiram identificar no desenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Dessa forma, foi
necessário novamente uma intervenção da pesquisadora exemplificando quem era o cateto
oposto ao ângulo e quem era o cateto adjacente ao ângulo. Após essa intervenção, alguns
alunos utilizaram estratégias para identificar, em cada item da folha, como por exemplo,
nomear os lados do triângulo retângulo, conforme a Figura 12.

Figura 12 - Estratégia adota pela aluna para resolução da folha de atividades sobre razões
trigonométricas

Fonte: Arquivo Pessoal

Após essa intervenção, alguns alunos conseguiram iniciar a atividade, entretanto, ao
longo da mesma, foi notado que um aluno só resolveu as atividades da folha que continham
o conceito de Tangente de um ângulo agudo, não realizando os outros itens que continham
os demais conceitos das razões trigonométricas, conforme pode ser observado na Figura 13.
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Figura 13 - Resolução do aluno das atividades que envolviam apenas o conceito de Tangente de um
Ângulo Agudo

Fonte: Arquivo Pessoal

A pesquisadora indagou o motivo pelo qual o aluno só resolveu as questões que
envolviam o conceito de tangente de um ângulo agudo obtendo como resposta que este
conceito era o que ele mais tinha gostado de trabalhar e os outros ele achava de difícil
entendimento, logo, ele não resolveria nenhuma questão da folha que envolvesse os
conceitos de seno e cosseno de um ângulo agudo.
Um outo fato observado durante a realização da atividade, é que apenas três alunos
entregaram a atividade com itens em branco (Figura 14) e quando questionados a respeito
desse fato alegaram que o conteúdo de razões trigonométricas era muito difícil, uma vez que
eles não conseguiram aplicar as fórmulas e resolver os cálculos propostos ao longo da
atividade.
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Figura 14 - Atividade de razões trigonométricas com itens sem resoluções

Fonte: Arquivo Pessoal

Cabe ressaltar que esta atividade foi respondida por 15 alunos, dos quais três alunos
entregaram algumas questões em branco e os demais alunos entregaram a folha totalmente
respondida, embora com alguns itens respondidos de forma errada, conforme o gráfico
abaixo:

Gráfico 1 - Percentual de erros dos alunos na atividade razões trigonométricas
Alternativas em branco

1 a 2 alternativas erradas

2 a 5 alternativas erradas

Todas alternativas corretas

6,7%
20%

33,3%

40%

Fonte: Elaborado pela autora

A seguir, uma análise de cada item da atividade de razões trigonométricas do Quadro
4, presente na página 37.
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a) Item a:
Em relação ao item a todos os alunos presentes acertaram, obtendo assim um índice de
acerto de 100%. Esse fato, de todos acertarem o item não, se repetiu ao longo da resolução
da atividade da sequência didática. A figura 15 mostra um aluno resolvendo o respectivo item:

Figura 15 - Aluno resolvendo o item a da folha de atividades de razões trigonométricas

Fonte: Arquivo Pessoal

b) Item b:
Em relação ao item b dessa atividade, 60% dos alunos conseguiram identificar que a razão
a ser utilizada seria seno de um ângulo agudo e conseguiram montar o cálculo de forma
correta. Entretanto, ao identificar o ângulo com a ajuda da tabela de razões trigonométricas,
devido aos arredondamentos, os alunos deram como resposta ângulos que variaram entre
30º e 35º, conforme a Figura 16.
Figura 16 - Comparação dos resultados do item b da atividade de razões trigonométricas devido ao
arredondamento
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Fonte: Arquivo Pessoal

O percentual de acertos deste item pode ser observado no Gráfico 2.

Gráfico 2 - Percentual de acertos dos alunos no item b da folha de atividades de razões
trigonométricas
Branco

Razão Trigonométrica errada

Conceito certo porém resolução errada

Alternativa correta
7%

33%
33%

27%

Fonte: Elaborado pela autora

c) Item c:
Em relação ao item c, 73% dos alunos conseguiram identificar que a razão trigonométrica
a ser utilizada seria tangente de um ângulo agudo porém apenas 46% acertaram o valor do
ângulo. Outros 20% dos alunos optaram por utilizar uma razão que não seria adequada à
resolução do exercício conforme a Figura 17 e 7% dos alunos deixou o item em branco.

Figura 17 - Aplicação de razão trigonométrica errada

Fonte: Arquivo Pessoal
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O percentual de acertos deste item pode ser observado no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Percentual de acertos dos alunos no item c da folha de atividades de razões
trigonométricas
Item em Branco

Razão trigonométrica errada

Conceito certo porém resolução errada

Alternativa correta
7%

20%
46%

27%

Fonte: Elaborado pela autora

d) Item d:
Em relação ao item d, 87% dos alunos que responderam a questão optaram pela aplicação
do conceito de tangente. Entretanto houveram muitos erros de cálculos, visto que 40% dos
alunos colocaram o valor do ângulo no lugar da variável, o que acabou gerando divergências
nos resultados, conforme a figura 18. Cabe ressaltar que 13% dos alunos deixaram o item em
branco.

Figura 18 - Razão trigonométrica correta porém erro na resolução

Fonte: Arquivo Pessoal
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O percentual de acertos deste item pode ser observado no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Percentual de acertos dos alunos no item d da folha de atividades de razões
trigonométricas
Item em Branco

Conceito Certo porém resolução errada

Alternativa correta

13%

47%

40%

Fonte: Elaborado pela autora

e) Item e:
Em relação ao item e, 67% dos alunos conseguiram identificar que a razão a ser utilizada
era seno, embora 27% desses alunos não tenham conseguido realizar de forma correta os
cálculos, visto que colocaram o valor do ângulo no lugar da variável. Outros 20% dos alunos,
utilizaram cosseno de um ângulo o que ocasionou o erro na resolução do exercício. Os outros
13% dos alunos acabaram deixando a questão incompleta sem resolução, conforme a figura
19.

Figura 19 - Resolução dos alunos para o item e

Fonte: Arquivo Pessoal
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O percentual de acertos deste item pode ser observado no Gráfico 5.
Gráfico 5 - Percentual de acertos dos alunos no item e da folha de atividades de razões
trigonométricas
Item em Branco

Razão trigonométrica errada

Conceito certo porém resolução errada

Alternativa correta

13%

40%
20%

27%

Fonte: Elaborado pela autora

f)

Item f:

Em relação ao item f, 53% dos alunos conseguiram identificar que a razão a ser utilizada
seria tangente de um ângulo agudo, embora houve divergência nos resultados, fato que
ocorreu devido ao arredondamento nas casas decimais (resultado variou entre 1,71 a 1,74),
27% dos alunos, aplicaram tangente, mas ao montar o cálculo trocaram a posição da variável
com o valor do ângulo correspondente, ocasionando assim um erro, conforme a Figura 20.
Outros 7% dos alunos acabaram deixando a questão sem resolução e 13% dos alunos
erraram ao escolher a razão trigonométrica.
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Figura 20 - Resolução do aluno para o item f

Fonte: Arquivo Pessoal

O percentual de acertos deste item pode ser observado no Gráfico 6.

Gráfico 6 - Percentual de acertos dos alunos no item f da folha de atividades de razões
trigonométricas
Item em branco

Razão trigonométrica errada

Conceito certo porém resolução errada

Alternativa correta
7%
13%

53%
27%

Fonte: Elaborado pela autora

g) Item g:
Em relação ao item g, 33% dos alunos acertaram a resolução do exercício, aplicando de
forma correta a razão trigonométrica cosseno de ângulo agudo. Outros 27% dos alunos,
apesar de aplicarem a razão cosseno, acabaram colocando novamente o valor do ângulo no
lugar da variável, ocasionando assim um erro na resolução do exercício, conforme a Figura
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21. Cerca de 20% dos alunos restantes acabaram deixando o item sem resolução e outros
20% escolheram a razão errada para responder à questão.

Figura 21 - Resolução do aluno para o item g

Fonte: Arquivo Pessoal

O percentual de acertos deste item pode ser observado no Gráfico 7.
Gráfico 7 - Percentual de acertos dos alunos no item g da folha de atividades de razões
trigonométricas
Item em branco

Razão trigonométrica errada

Conceito certo porém resolução errada

Alternativa correta

20%
33%

20%

27%

Fonte: Elaborado pela autora

Como fechamento dessa etapa, percebemos que na maioria das atividades o índice
percentual de acertos ficou sempre abaixo de 50%, com exceção do item a que obteve o
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índice de 100%. Houve ainda alunos que tiveram dificuldade e que não se propuseram nem
a tentar a resolver os exercícios, mesmo sendo incentivados pela pesquisadora.
Ficou evidente pelas resoluções da atividade sobre razões trigonométricas que este
conteúdo é de difícil entendimento por parte dos alunos, seja pela nomenclatura ou até mesmo
pela fala dos próprios alunos de historicamente rotular a disciplina de matemática como algo
incapaz de ser compreendido.

4.3

Resultados da Análise a Experimentação

A análise da experimentação iniciou-se com a separação da turma em cinco grupos,
sendo dois quartetos e três trios. Após essa separação, foi entregue para cada um dos alunos,
a folha com o roteiro da construção do teodolito (Apêndice C) que continha os materiais
necessários para a confecção desse material concreto.
Na aula seguinte, iniciou-se a construção do teodolito. É importante destacar que os
alunos gostaram bastante da confecção do teodolito (Figura 22), visto que a aula tornou-se
mais dinâmica e prazerosa, e todos os alunos participaram ativamente da atividade
confirmando o que Paro afirma que “o educando só aprende se quiser” (PARO,2010,p. 93) .

Figura 22 - Confecção do teodolito

Fonte: Arquivo Pessoal

A parte prática da fase de experimentação iniciou-se em sala de aula, onde foi
solicitado que os alunos se reunissem novamente nos trios e nos quartetos, pois seriam
repassadas algumas informações e feito a entrega do kit de materiais (Figura 3) que seriam
utilizados durante a atividade.
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Em seguida, foi explicado aos grupos que cada um receberia uma situação-problema
(Quadro 5, na página 38) de cada vez, mas seriam 7 no total. Para resolver cada uma dessas
situações-problemas deveriam ser utilizados os conhecimentos sobre razões trigonométricas.
Os alunos foram orientados a realizar apenas as medidas na parte exterior da escola e que
anotassem os dados numa folha de caderno, pois os cálculos deveriam ser feitos na sala de
aula.

4.3.1

Análise da atividade de situações-problemas envolvendo razões trigonométricas

Conforme relatado anteriormente, para a execução da atividade, a pesquisadora optou
por realizar “ciclos”, com duração de 10 minutos cada, sendo entregue para cada trio e
quarteto uma situação-problema, de forma que não coincidisse nenhum grupo com o mesmo
problema.
Antes de iniciar o primeiro ciclo de situações-problemas, os alunos foram orientados que
escolhessem apenas um dos participantes para ser o observador: o que manusearia o
teodolito, pois esse aluno deveria ter sua altura medida e anotada na folha visto que poderia
ser utilizada no decorrer da atividade.
Um fato importante a destacar é que foram analisados apenas quatro grupos: A, B, C e
D, uma vez que que todos os participantes de um trio acabaram não comparecendo nesse
dia.
a) Análise da primeira situação-problema: altura do mastro da bandeira

Nessa atividade notou-se que o grupo A, que a resolveu por primeiro, apresentou maior
dificuldade quando comparado aos demais grupos, uma vez que aplicou a razão
trigonométrica cosseno para descobrir a altura do mastro da bandeira, sendo que o mesmo
não havia medido a hipotenusa.
Um fato interessante é que todos os demais grupos B, C e D utilizaram a razão
trigonométrica tangente de um ângulo agudo para a solução do problema. Nesta questão, a
pesquisadora observou que a estratégia utilizada pelos grupos foi basicamente a mesma:
posicionar o observador escolhido alguns metros longe da base do mastro da bandeira e medir
com a fita métrica essa distância. Na sequência o observador deveria olhar pelo teodolito, o
topo do mastro e anotar no rascunho o valor obtido do ângulo, observado o topo do mastro o
que se repetiu em todas as demais situações problemas, conforme a Figura 23.
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Figura 23 - Medindo o ângulo sob o qual o topo do mastro é visualizado pelo observador

Fonte: Arquivo Pessoal

Para essa atividade, houve algumas distorções nos resultados uma vez que a medida do
comprimento da base variou entre 4 a 5 metros e os ângulos também apresentaram
variabilidade entre 40° a 45°. Também ocorreu o fato de um grupo C esquecer de somar a
altura do observador ao resultado final. Entretanto, cabe ressaltar que três grupos (B, C e D)
conseguiram identificar corretamente a razão a ser aplicada e dois grupos B e D, conseguiu
realizar a questão em sua totalidade, realizando assim a aplicação do conteúdo teórico na
prática, conforme a Figura 24.

Figura 24 - Resolução da atividade do mastro da bandeira

Fonte: Arquivo Pessoal

b) Análise da segunda situação-problema: ângulo formado pelo escorregador com o solo
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Na segunda situação-problema da atividade foi solicitado que os alunos utilizassem as
razões trigonométricas para determinar o ângulo formado pelo escorregador com o solo.
Nessa atividade não era necessário a utilização do teodolito, conforme a Figura 25.

Figura 25 - Estratégia utilizada pelo grupo B para obter o grau de inclinação do escorregador

Fonte: Arquivo Pessoal

Um fato observado pela pesquisadora é que nessa questão todos os grupos aplicaram
corretamente a razão seno de um ângulo agudo. Entretanto, nos resultados, houveram
algumas divergências. Os grupos A e B obtiveram como resposta 36° e os grupos C e D
obtiveram como resposta 37°, fato ocorrido devido ao arrendamento das casas decimais e
da medida da rampa (hipotenusa) que variou entre 2,90m a 2,96m, conforme a Figura 26.

Figura 26 - Resolução da atividade do grau de inclinação do escorregador pelo grupo A

Fonte: Arquivo Pessoal
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c) Análise da terceira situação-problema: distância que existe entre o topo da árvore até
o solo

Em relação à terceira problematização que era para calcular a distância existente entre o
topo da árvore e uma pessoa no solo, percebeu-se que foi a atividade que os grupos
demonstraram uma dificuldade considerável. Os grupos tiveram dificuldades em localizar o
topo da árvore e em segurar o teodolito, visto que em alguns casos (Grupo A e D) os alunos
acabaram virando o mesmo, conforme a Figura 27, o que acabou gerando erros na medida
do ângulo. Mesmo com a orientação da pesquisadora o grupo não refez a medida,
permanecendo o erro. Entretanto, todos os grupos identificaram que a razão a ser utilizada
era cosseno de um ângulo agudo.

Figura 27 - Teodolito utilizado de forma incorreta- grupo C

Fonte: Arquivo Pessoal

Em relação aos grupos B e C, ambos acertaram a questão embora tenha acontecido
divergência entre os resultados, devido às diversificações das medidas e no arredondamento
das casas decimais. A figura 28 mostra a resolução feita pelo Grupo C.

Figura 28 - Resolução do grupos C em relação a terceira situação-problema

Fonte: Arquivo Pessoal
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d) Análise da quarta situação-problema: a altura do ginásio da escola

Em relação a quarta problematização que era calcular a altura do ginásio da escola, os
grupos demonstraram bastante dificuldade no seu posicionamento para visualizar o teto da
escola. Entretanto, todos os grupos (A, B, C e D) conseguiram acertar a razão trigonométrica
a ser utilizada: tangente de um ângulo agudo.
Cabe ressaltar que durante a medida da altura do ginásio, o grupo A inclinou o teodolito,
conforme a Figura 29, entretanto, após a intervenção da pesquisadora, os mesmos corrigiram
o erro e conseguiram resolver o questionamento de forma satisfatória.

Figura 29 - Posicionamento do teodolito errado pelo grupo A

Fonte: Arquivo Pessoal

Em relação aos demais grupos, apenas o grupo D acertou a resolução da questão na sua
totalidade visto que os outros dois grupos não consideraram a altura do observador, não
obtendo assim a altura correta do ginásio, conforme a Figura 30.

Figura 30 - Resolução incorreta da questão pelo grupo B

Fonte: Arquivo Pessoal
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e) Análise da quinta situação-problema: distância existente entre a janela situada no piso
superior da escola e o centro do ginásio de esportes

Entre todas as atividades, esta foi a que os grupos apresentaram maior dificuldade devido
ao fato que não conseguiam fixar uma janela como referência. Portanto, para essa atividade
a pesquisadora teve que interferir em alguns casos, sugerindo que um dos integrantes fosse
ao segundo andar e se posicionasse como ponto de referência em uma janela, conforme
observado na Figura 31.

Figura 31 - Estratégia para resolução do problema 5 pelo grupo A

Fonte: Arquivo Pessoal

Após essa intervenção, os grupos conseguiram realizar a atividade, identificando que o
conceito a ser utilizado deveria ser cosseno de um ângulo agudo. Entretanto, os grupos B e
C não lembraram de considerar a altura do observador, fato que ocasionou a não obtenção
correta da altura do ginásio, conforme a Figura 32. Os outros dois grupos, resolveram a
atividade de forma satisfatória.

Figura 32 - Resolução incorreta da questão pelo grupo D

Fonte: Arquivo Pessoal
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f)

Análise da sexta situação-problema: a altura da árvore localizada no centro do pátio
da escola

Em relação a essa atividade, nenhum grupo conseguiu obter de forma satisfatória a altura
da árvore, visto que não conseguiram posicionar o teodolito corretamente, uma vez que o
mesmo ficava inclinado durante a observação. Entretanto, cabe ressaltar que todos os grupos
conseguiram identificar que a razão trigonométrica a ser utilizada era tangente de um ângulo
agudo quando questionados pela pesquisadora.
g) Análise da sétima situação-problema: ângulo formado pela escada localizada nas
dependências externas da escola com o solo
Em relação a essa atividade, a estratégia de resolução utilizada pelos alunos foi
basicamente a mesma utilizada no problema 2, que não se fazia necessário a utilização do
teodolito para resolvê-la, conforme mostra a Figura 33.

Figura 33 - Estratégia utilizada pelo grupo C para a questão 7

Fonte: Arquivo Pessoal

Um fato observado é que todos os grupos utilizaram o conceito da tangente de ângulo
agudo para descobrir o grau de inclinação da escada em relação ao solo. Cabe destacar, que
apesar de todos os grupos terem aplicado corretamente os cálculos, houve algumas
divergências nos resultados devido ao arredondamento das casas decimais, variando o valor
do ângulo entre 35° e 38°, conforme a Figura 34.
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Figura 34 - Resolução utilizada pelo grupo B para a resolução da questão 7

Fonte: Arquivo Pessoal

Como fechamento dessa etapa, pelo que foi analisado acima em todos os itens, pode-se
notar que apesar de não terem realizados todos os cálculos corretos, todos os grupos
conseguiram aplicar corretamente os conceitos de razões trigonométricas esperados em cada
caso. As maiores dificuldades apresentadas pelos alunos estão na própria manipulação
algébrica. Cabe ressaltar que desses 15 alunos que realizaram toda a atividade, apenas seis
são alunos da pesquisadora desde o sétimo ano, três são alunos desde o oitavo ano e os
demais são alunos oriundos de outras instituições de ensino.
Um fato a destacar é o envolvimento e o prazer demonstrado pelos alunos na realização
dessa etapa da sequência didática. O grupo C, após o término da atividade com o teodolito,
começou a criar por interesse próprio situações problemas, como por exemplo, determinar a
altura da caixa da água da escola, conforme a Figura 35.

Figura 35 - Medindo o ângulo que uma pessoa observa o topo da caixa da água

Fonte: Arquivo Pessoal
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Logo, a utilização do material concreto como um recurso na potencialização da
aprendizagem de razões trigonométricas despertou no aluno o querer aprender, visto que
todos os alunos participaram, colaboraram entre si e conseguiram realizar a aplicação do
conteúdo nas atividades de aplicação.

4.4

Resultados da Análise a Posteriori

A análise a posteriori iniciou-se sendo entregue para os alunos um questionário (Apêndice
D). O mesmo tinha como objetivo oportunizar um momento onde os alunos pudessem
expressar suas conjecturas a respeito da sequência utilizada, a fim de colocar o quanto a
atividade envolvendo o material concreto foi significativa no processo de ensino aprendizagem
dos conceitos de razões trigonométricas, conforme a Figura 36.

Figura 36 - Aplicação do questionário referente a sequência didática

Fonte: Arquivo Pessoal

O questionário era composto por seis perguntas e foi respondido pelos treze alunos que
participaram da atividade prática com o teodolito.
A primeira pergunta do questionário buscava compreender a posição do aluno quanto
a metodologia de utilizar material concreto em sala de aula. Cabe ressaltar que dos trezes
alunos presentes em sala de aula, apenas um aluno achou a mesma complicada, uma vez
que o mesmo não sabia se posicionar/interpretar dada situação-problema. Entretanto, os
outros dozes alunos apresentaram elogios, conforme a Figura 37.
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Figura 37 - Posicionamento do aluno quanto questionado a respeito do uso de material concreto

Fonte: Arquivo Pessoal

Em relação ao segundo questionamento, solicitava que os alunos indicassem qual a
maior dificuldade apontada por eles durante a execução da atividade prática com o teodolito.
Para essa questão foram apontados diversos itens, conforme pode ser observado no Gráfico
8.

Gráfico 8 - Percentual das dificuldades apontadas pelos alunos na atividade envolvendo o teodolito
Não apresentou dificuldades

O uso da trena métrica

o uso do Teodolito

15%

54%
31%

Fonte: Elaborado pela autora

Os alunos destacaram que a dificuldade em utilizar o teodolito foi devido que o mesmo
era um material novo, visto que era a primeira vez que eles tinham contato com esse
instrumento. Uma outra justificativa a respeito da dificuldade da utilização do Teodolito pode
ser observada na Figura 38:
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Figura 38 - Posicionamento do aluno quanto questionado a respeito à dificuldade da utilização do
teodolito

Fonte: Arquivo Pessoal

Em relação ao terceiro item do questionário que abordava as facilidades encontradas
pelos alunos durante a atividade, os alunos apontaram diversos tópicos, como mostra o
gráfico 9:

Gráfico 9 - Percentual das facilidades apontadas pelos alunos na atividade envolvendo o teodolito
Observar pelo Teodolito

Visualizar o ângulo

Montar os cálculos

8%

31%

61%

Fonte: Elaborado pela autora

Destaca-se que um aluno ainda explicitou como facilidade da utilização do teodolito uma
questão de segurança, conforme a figura 39.
Figura 39 - Posicionamento do aluno quanto questionado a respeito da facilidade da utilização do
teodolito

Fonte: Arquivo Pessoal
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Em relação ao quarto questionamento, que abordava a questão de quanto a utilização do
teodolito possibilitou compreender melhor o conteúdo de razões trigonométricas, o índice foi
de 100%, visto que os trezes alunos afirmaram que a utilização do teodolito foi benéfico no
processo de ensino aprendizagem das razões trigonométricas, conforme a figura 40.
Figura 40 - Posicionamento do aluno quanto questionado a respeito da compreensão do conteúdo de
razões trigonométricas com a utilização do teodolito

Fonte: Arquivo Pessoal

O quinto item do questionário abordava se a utilização de materiais concretos facilita a
aprendizagem de conteúdos matemáticos em sala de aula. Em relação a essa questão o
índice de percentual foi 100% afirmando que com certeza facilita. Além disso, elencaram
diversos motivos como pode ser visto no gráfico 10.
Gráfico 10 - Percentual das facilidades apontadas pelos alunos na compreensão de conteúdos
matemáticos utilizando materiais concretos
Maior empenho por parte dos alunos

Vivenciar os conceitos matemáticos

Diversidade na aprendizagem

Retirar o rótulo de difícil da matéria

23%

23%

23%
31%

Fonte: Elaborado pela autora

A última pergunta do questionário solicitava que os alunos deixassem uma crítica ou uma
sugestão a respeito da atividade do teodolito, nenhum aluno fez uma crítica apenas foi pedido
de forma unânime que esta experiência de utilizar material concreto com as razões
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trigonométricas fosse transmitida para os demais conteúdos, visto que aula foi diferente a
prazerosa.
Portanto a utilização do teodolito como potencializador da aprendizagem do conteúdo de
razões trigonométricas demonstrou ser bastante satisfatória e principalmente benéfica, visto
que todos os envolvidos demonstraram uma maior interação na aula e um maior
comprometimento na aprendizagem, tornando assim o conteúdo de razões trigonométricas
significativo para os mesmos.
Para finalizar o trabalho, no próximo capítulo serão apresentadas as considerações finais.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste projeto de Conclusão de Curso buscou-se confeccionar uma sequência didática
para uma turma do 9º ano de Ensino Fundamental de uma escola estadual do município de
Caxias do Sul, com o objetivo de identificar as possíveis contribuições do uso do material
concreto o teodolito para potencializar a aprendizagem do objeto matemático razões
trigonométricas.
A través da observação dos resultados obtidos foi possível identificar que a utilização de
materiais concretos como recurso didático no processo de ensino aprendizagem é bastante
satisfatória, visto que ela tem a funcionalidade de deixar a aula mais dinâmica e,
principalmente, mais atrativa aos alunos, despertando assim o “querer aprender”. Quando os
alunos buscam uma maior interação na participação da aula, a aprendizagem ocorre de forma
gradual e significativa.
Quando o aluno está motivado em sua essência, o professor passa a ser um mediador,
pois o próprio aluno busca situações problematizadas a fim de colocar na prática o seu
conhecimento a respeito de um determinado conteúdo. O aluno passa a ser sujeito no
processo de ensino e aprendizagem, confirmando assim as concepções sobre a importância
da utilização dos materiais concretos em sala aula dos diversos autores já citados
anteriormente, como Bezerra (1962), Lorenzato (2008), entre outros.
Cabe destacar que os resultados obtidos antes da utilização do teodolito foram
parcialmente satisfatórios uma vez que não atingiu a totalidade dos alunos, fato que ocorreu
na atividade com o Teodolito, visto que a interação com os próprios colegas e a pesquisadora
auxiliou a esclarecer e suprir dúvidas oriundas da aula expositiva e dialogada. A utilização do
teodolito possibilitou que houvesse uma troca de ideias e os alunos se ajudassem
mutualmente, enriquecendo assim o processo de ensino aprendizagem.
Outro fato é que a manipulação do teodolito tornou a atividade diferenciada/atrativa, o
que motivou o aluno a participar ativamente no processo de ensino aprendizagem, uma vez
que foi oportunizado vivenciar o conteúdo de razões trigonométricas em situações aplicadas,
ou seja, o conteúdo que antes era sem aplicação passou a ser aplicado em situações do
cotidiano.
Por fim, espera-se que este trabalho sirva como fonte de inspiração aos futuros docentes
para utilizarem o material concreto em suas aulas, a fim de proporcionar aos alunos atividades
diferentes e prazerosas que os encante a um ponto de querer aprender, uma vez em geral, é
nesse contexto que o aluno é capaz de desenvolver uma aprendizagem significativa que o
possibilite fazer um elo entre a teoria e a prática do cotidiano de um determinado conteúdo.
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Entretanto, qualquer atividade que faz uso de material concreto precisa ser planejada e
oportunizada no momento adequado para que a mesma tenha significado para o aluno e
assim possa proporcionar um momento de interação entre todos envolvidos na atividade.
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APÊNDICE A

A APRENDIZAGEM DE RAZÕES
TRIGONOMÉTRICAS POR MEIO DE MATERIAL
CONCRETO: UMA PROPOSTA BASEADA NA
UTILIZAÇÃO DE UM TEODOLITO PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Professores Orientadores: Sabrina Arsego Miotto e Michelsch João da Silva
Pesquisadora: Fernanda R. Noronha dos Santos

Prezada Diretora,
Eu Fernanda Rogéria Noronha dos Santos, discente do Curso de Licenciatura
em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio
Grande do Sul – Campus Caxias do Sul, estou desenvolvendo um projeto de conclusão
de curso sobre: A aprendizagem de razões trigonométricas por meio de material
concreto: uma proposta baseada na utilização de um teodolito para alunos do
Ensino Fundamental.
Sendo assim, solicito a vossa contribuição com o estudo na autorização da
realização do mesmo na turma de 9º ano do Ensino Fundamental. Sua colaboração é de
fundamental importância para o desenvolvimento e construção da pesquisa. Cabe
ressaltar, que Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimentos se necessário for e
também optar por não aceitar esta pesquisa.
O desenvolvimento do estudo será de responsabilidade da discente, sob
orientação do Professor Michelsch João da Silva e da Professora Sabrina Arsego
Miotto.
Desde já agradecemos a sua colaboração.

Caxias do Sul, Setembro de 2016.
_______________________________
Fernanda Rogéria Noronha dos Santos
Discente.
____________________________

__________________________
Michelsch João da Silva
Prof. Orientador.
________________________

Sabrina Arsego Miotto

Liciene Vacarri

Prof. Orientadora.

Diretora da Escola.
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APÊNDICE B

A APRENDIZAGEM DE RAZÕES
TRIGONOMÉTRICAS POR MEIO DE MATERIAL
CONCRETO: UMA PROPOSTA BASEADA NA
UTILIZAÇÃO DE UM TEODOLITO PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Professores Orientadores: Sabrina Arsego Miotto e Michelsch João da Silva
Pesquisadora: Fernanda R. Noronha dos Santos

Eu, _____________________________________________________, titular
da

cédula

de

identidade

RG

n°_____________________________,

como

representante legal do menor abaixo referido AUTORIZO EXPRESSAMENTE:
A participação do menor ________________________________________,
sob o n° do RG __________________________________ e cuja idade é ________
anos, a participar do projeto de pesquisa “O ensino das razões trigonométricas por
meio de material concreto: uma proposta baseada na utilização de um teodolito
para alunos do Ensino Fundamental”.
Também autorizo o uso da imagem do menor em todo e qualquer material
(como fotos e vídeos) destinado à divulgação dos resultados obtidos da pesquisa. A
presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem acima
mencionada em todo o território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades.
O presente instrumento particular de autorização é celebrado em caráter definitivo,
irretratável e irrevogável, obrigando-se as partes por si e por seus sucessores a qualquer
título, a respeitarem integralmente os termos e condições aqui estipuladas.
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso de
imagem e a participação do menor acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a
título de direitos conexos à imagem ou a qualquer outro e assino a presente autorização.

Desde já agradecemos a sua colaboração.

Caxias do Sul,_______ de________________ 2016.

________________________________________
Assinatura do responsável

80

APÊNDICE C
A

APRENDIZAGEM

TRIGONOMÉTRICAS

POR

DE

MEIO

RAZÕES

DE

MATERIAL

CONCRETO: UMA PROPOSTA BASEADA NA UTILIZAÇÃO
DE

UM

TEODOLITO

PARA

ALUNOS

DO

ENSINO

FUNDAMENTAL

Professores Orientadores: Sabrina Arsego Miotto e Michelsch João da Silva
Pesquisadora: Fernanda R. Noronha dos Santos
Nome: _________________________________________ Turma:_____ Data:________
ATIVIDADE DE CARÁTER ANÁLISE EXPERIMENTAÇÃO – CONFECÇÃO DO
TEODOLITO
O teodolito é um instrumento criado por Thomas Digges em 1571. O teodolito
é um instrumento utilizado por engenheiros, agrimensores e topógrafos, para realizar
medidas de ângulos verticais e horizontais e para determinar grandes distâncias ou
alturas inacessíveis.
Roteiro para a construção do teodolito:
Materiais:
- Pote redondo com tampa (o pote deve possuir movimento circular fixado a
tampa);
- Cano marrom em formato cilíndrico reto de aproximadamente 15cm;
- Um transferidor (de modo que os ângulos estejam dispostos num círculo de
diâmetro maior que o pote);
- Madeira ou papelão que caiba o transferidor;
- Arame de comprimento maior que o diâmetro do transferidor.
Construindo o seu Teodolito:


Fixar o teodolito na madeira ou papelão;



Fure a parte superior do pote com o arame e deixe aparecendo
igualmente dos dois lados;



Cole o pote de cabeça para baixo no meio do transferidor;



Fixe o cano paralelamente ao arame em cima do pote;

Funcionamento do teodolito:
Posicione o teodolito de modo que a sua base fique perpendicular ao objeto
que vamos medir a altura. Medimos a distância do objeto até o teodolito com uma
trena. Através do cano, miramos o pico do objeto (o ponto mais alto), com isso o
arame marcará um ângulo no transferidor. Com esse ângulo usamos as razões
trigonométricas para determinar a altura e a distância.
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APÊNDICE D

A APRENDIZAGEM DE RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS POR
MEIO DE MATERIAL CONCRETO: UMA PROPOSTA BASEADA NA
UTILIZAÇÃO DE UM TEODOLITO PARA ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Professores Orientadores: Sabrina Arsego Miotto e Michelsch João
da Silva
Pesquisadora: Fernanda R. Noronha dos Santos
Nome: _________________________________________ Turma:_____ Data:________

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE COM O TEODOLITO

1) O que você achou da utilização do material concreto como metodologia de ensino?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Quais as maiores dificuldades que você apresentou durante a atividade com o teodolito?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3) Quais as maiores facilidades que você encontrou durante a atividade com o teodolito?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) Você conseguiu compreender melhor as razões trigonométricas com a utilização do
teodolito? Justifique.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5) Na sua opinião, facilita a aprendizagem de conteúdos matemáticos com a utilização de
materiais concretos? Justifique.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6) Deixe uma sugestão ou uma crítica referente a atividade desenvolvida com o teodolito.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO!
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APÊNDICE E

ATIVIDADE DE CARÁTER DE ANÁLISE PRELIMINAR
Observe a figura a seguir:

8,94 C
B
4,5
A
2,24

1

2

4

E

F

O
2

D
4
8

A partir dessa imagem, responda:
c) Qual o valor numérico das seguintes razões?

𝑎)

̅̅̅̅
𝐴𝐷
=
̅̅̅̅
𝑂𝐷

𝑏)

𝑓)

̅̅̅̅
𝐵𝐸
=
̅̅̅̅
𝑂𝐸

̅̅̅̅
𝐶𝐹
=
̅̅̅̅
𝑂𝐶

𝑔)

𝑐)

̅̅̅̅
𝐶𝐹
=
̅̅̅̅
𝑂𝐹

̅̅̅̅
𝑂𝐷
=
̅̅̅̅
𝑂𝐴

ℎ)

𝑑)

̅̅̅̅
𝐴𝐷
=
̅̅̅̅
𝑂𝐴

̅̅̅̅
𝑂𝐸
=
̅̅̅̅
𝑂𝐵

𝑖)

𝑒)

̅̅̅̅
𝐵𝐸
=
̅̅̅̅
𝑂𝐵

̅̅̅̅
𝑂𝐹
=
̅̅̅̅
𝑂𝐶

d) Entre as razões calculadas no item a, é possível visualizar uma semelhança nos resultados
obtidos? Em caso afirmativo, a qual fato você atribui essa característica?

Fonte: Elaborado pela autora

Seno de um Ângulo Agudo
Seno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão entre a medida do
cateto oposto a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Considerando o triângulo retângulo
abaixo, temos:
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𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼 ̅̅̅̅
𝐴𝐶
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =

𝑜𝑢
𝑠𝑒𝑛 𝛽 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛽 ̅̅̅̅
𝐵𝐶
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵

Exemplos:
3)

Vamos calcular o seno do ângulo 𝐶̂ , que mede 25°, do triângulo ABC.
𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
7,10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑠𝑒𝑛 25° =

3

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑠𝑒𝑛𝑜 25° =

3
7,10

𝑠𝑒𝑛𝑜 25° ≅ 0,42

𝑎)

4) Calcule o valor de 𝑦 em cada caso:

𝑠𝑒𝑛 25° =
𝑦

7,10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑦
0,42 ≅
7,10

(0,42). (7,10) ≅ 𝑦
25°
𝑏)

3≅𝑦
𝑠𝑒𝑛 65° =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
0,91 ≅

𝑦
6,40

𝑦≅
65°

6,40
𝑦

6,40
0,91

𝑦 ≅ 7,03
Fonte: Elaborado pela autora
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Cosseno de um Ângulo Agudo
Cosseno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão entre a medida
do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. Considerando o triângulo
retângulo abaixo, temos:

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼 𝐶𝐵
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵
𝑜𝑢

𝑐𝑜𝑠 𝛽 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛽 ̅̅̅̅
𝐴𝐶
=
̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐴𝐵

Exemplos:
3) Calcule o valor aproximado do cosseno de um ângulo interno 𝐶̂ , que mede 42°, do
triângulo retângulo ABC abaixo:

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

𝑐𝑜𝑠 42° =

5,1

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑜𝑠 42° =

42°
3,79

3,79
5,10

cos 42 ° ≅ 0,74

4) Determine o valor numérico aproximado de 𝑥 nos triângulos retângulos abaixo:
𝑎)

𝑐𝑜𝑠 42° =
5,10

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑥
0,74 ≅
5,10
𝑥 ≅ 0,74 . 5,10

42°
𝑥

𝑥 ≅ 3,77
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𝑏)
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

𝑐𝑜𝑠 38° =

3,40
𝑥
3,40
𝑥≅
0,79

0,79 ≅

𝑥

38°
3,40

𝑥 ≅ 4,30

Tangente de um Ângulo Agudo
Tangente de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão entre a medida
do cateto oposto e a medida do cateto adjacente a esse ângulo. Considerando o triângulo
retângulo abaixo, temos:

𝑡𝑔 𝛼 =

̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼
𝐴𝐶
=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼 ̅̅̅̅
𝐶𝐵
𝑜𝑢

𝑡𝑔 𝛽 =

̅̅̅̅
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛽
𝐶𝐵
=
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛽 ̅̅̅̅
𝐴𝐶

Exemplos:
4) Vamos calcular o valor aproximado da tangente do ângulo interno 𝐶̂ do triângulo
ABC abaixo:

𝑡𝑔 𝐶̂ =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐶̂
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶̂
𝑡𝑔 𝐶̂ =

6

6
√44

×

5) Determine o valor aproximado de 𝐶̂ , em graus:

√44

=

6√44
44

3√44
22
𝑡𝑔 𝐶̂ ≅ 0,90 𝑜𝑢 𝐶̂ = 42°
𝑡𝑔 𝐶̂ =

√44

√44
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𝑇𝑔 𝛼 =

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒

8

𝑇𝑔 𝛼 ≅

8
3,90

𝑇𝑔𝛼 ≅ 2,05
3,90

𝛼 ≅ 64°

6) Sabendo que 𝑇𝑔 42° = 0,90, determine o valor numérico aproximado da medida
representada por 𝑥 no triângulo abaixo:

𝑇𝑔 42° =
𝑥

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑥
0,90 ≅
6,70
0,90 . 6,70 ≅ 𝑥

42°

𝑥 ≅ 6,03

6,70
Fonte: Elaborado pela autora

EXERCÍCIOS SOBRE RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS
Utilizando as razões trigonométricas, determine o valor desconhecido em cada caso
abaixo:

b)

a)
𝑥

c)

1,70

2,95

37°

3

e)

d)

60°

5

5
f)

9

𝑥

𝑥

𝑥

8

𝑥

𝑥
30°

50°
3
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g)
𝑥
53°

8,75
Fonte: Elaborado pela autora

ATIVIDADE DE CARÁTER DE ANÁLISE DE EXPERIMENTAÇÃO –
PROBLEMAS ENVOLVENDO RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS
Questão 1:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas a altura do mastro de porta bandeira localizado nas dependências da
escola.
Questão 2:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, o grau de inclinação do escorregador e o solo rentes ao escorregador
do parque localizado nas dependências da nossa escola.

Questão 3:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, o grau de inclinação existente entre o topo da árvore pequena
localizada no pátio externo da escola e uma pessoa situada no solo a 5 m de distância
da base dessa árvore.
Questão 4:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, qual a altura do ginásio da escola.
Questão 5:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine, usando as razões
trigonométricas, a distância o centro da quadra interna da escola está de uma pessoa
situada no 2º andar da escola.
Questão 6:
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Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine usando as razões
trigonométricas, a altura da árvore localizada no centro do pátio da escola.
Questão 7:
Com a utilização do teodolito e da fita métrica determine usando as razões
trigonométricas, o comprimento da escada localizada nas dependências externas da
escola.
Fonte: Elaborado pela autora
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ANEXO I

Fonte: Livro de Matemática Bianchini
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ANEXO II

Fonte: Livro de Matemática Bianchini
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Fonte: Livro de Matemática Bianchini

Fonte: Livro de Matemática Bianchini
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Fonte: Livro de Matemática Bianchini
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ANEXO III

Fonte: Livro de Matemática Bianchini

