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RESUMO

SILVA, Luiz Carlos Soares da. O Ensino de Relações Trigonométricas por
Atividades. 2019, 355 f. Dissertação (Mestrado em Ensino da Matemática) –
Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo,
verificar como atividades elaboradas para o ensino das relações trigonométricas
pode contribuir para a construção do conhecimento de alunos do 9º ano do ensino
fundamental baseado no método da descoberta/redescoberta voltado ao processo
de ensino aprendizagem da matemática. A metodologia utilizada consiste nos
pressupostos da Engenharia Didática, dividida em sessões: a primeira, denominada
Análise Prévias, traz os resultados de uma revisão de estudos sobre o ensino de
Relações
Trigonométricas,
fundamentação
matemática
das
Relações
Trigonométricas, aspectos históricos da Trigonometria, e os resultados de um
questionário aplicado junto a e 100 (cem) alunos do 1° ano do ensino médio da rede
pública; na segunda sessão, Análise a Priori, contendo o ensino de matemática por
jogos, o ensino de matemática por atividades e a produção de uma sequência
didática para o ensino de Relações Trigonométricas, as atividades contidas na
sequencia didática foram construídas, de acordo com o que presumimos como
seriam as reações dos alunos no ato da aplicação do conjunto de atividades; a
terceira sessão, corresponde a fase de Experimentação , onde foram utilizados
ferramentas de coleta de análise durante os encontros que aconteceram em uma
turma de 9º ano do ensino fundamental de uma escola estadual localizada no bairro
do Guamá em Belém do Pará, onde estava presente um professor auxiliar de posse
de uma ficha de observação para cada sessão didática; e por fim, a quarta sessão,
consiste nas Análises a Posteriori e Validação, onde utilizamos como ferramentas de
análise: alfa de Cronbach, teste de hipótese e correlação estatística, para validar
nossa sequência didática. E finalizamos, com nossas considerações, onde
respondemos o seguinte questionamento: Como o ensino das Relações
Trigonométricas por meio de atividades, pode possibilitar a aprendizagem
significativa aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental?

Palavras-chaves: Ensino de Matemática. Ensino de Relações Trigonométricas.
Ensino por Atividades.

ABSTRACT

SILVA, Luiz Carlos Soares da. O Ensino de Relações Trigonométricas por
Atividades. 2019, 355 f. Dissertação (Mestrado em Ensino da Matemática) –
Universidade do Estado do Pará, Belém, 2019.
.

This work presents the results of a research that had as objective to verify how
activities elaborated for the teaching of trigonometric relations can contribute to the
construction of the knowledge of students of the 9th year of elementary school based
on the method of discovery / rediscovery focused on the teaching process learning
of mathematics. The methodology used consists of the didactic engineering
assumptions, divided into sessions: the first, called preliminary pnalysis, brings the
results of a review of studies on the teaching of trigonometric relations, mathematical
foundation of trigonometric relations, historical aspects of trigonometry, and the
results of a questionnaire applied to 100 (one hundred) students of the 1st year of
high school in the public network; In the second session, analysis a priori, containing
the teaching of mathematics by games, the teaching of mathematics by activities and
the production of a didactic sequence for the teaching of trigonometric relations, the
activities contained in the didactic sequence were constructed, according to what we
presume, how the student's reactions would be in the act of applying the set of
activities; The third session corresponds to the experimentation phase, where
analysis collection tools were used during the meetings that took place in a 9th grade
class from a state school located in the Guamá, neighborhood of Belém do Pará,
where he was present, an a assistant teacher, in possesion of an observation card,
for each didactic session; And finally the fourth session, consists of the posteriori and
validation analyzes, where we use as analysis tools: Cronbach's alpha, hypothesis
test and statistical correlation, to validate our didactic sequence. And we conclude,
with our considerations, where we answer the following question: How does the
teaching of trigonometric relations through activities, can make meaningful learning
possible to the students of the 9th year of elementary school?

Key-words: Mathematics teaching. Teaching of trigonometric relationships. Teaching
by activities..
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INTRODUÇÃO
O ensino das relações trigonométricas no triângulo retângulo iniciado no
ensino básico da disciplina de matemática, no 9º ano do ensino fundamental 2, traz
para os alunos conceitos e definições de como se apresentam no ambiente de
aprendizagem matemática, além disso apresenta-se como desafio tanto para alunos
como para professores.
O desafio apresentado para ambos, muitas vezes vivido intimamente no que
se refere ao vocabulário, pois alunos e professores, atores das salas de aula, são
originários de locais com sotaques e regionalidades peculiares, temos um primeiro
embate nos nomes a serem abordados, exemplo disso é o termo “cateto oposto”.
Os alunos do ensino regular chegam ao ensino médio com uma não
compreensão dos conteúdos que deveriam ser absorvidos de maneira clara no
momento da apresentação das definições referentes ao ensino das relações
trigonométricas no ensino fundamental, assim percebemos que no início deste
assunto que se faz no ensino fundamental, existe um ou mais déficits na
transmissão dos conhecimentos.
Assim como na absorção e na internalização por parte dos alunos nos
momentos em que se deveria haver a aprendizagem significativa, aprendizagem
esta que não existe, pois muitos ali estão apenas por metas e objetivos que estão
longe de um objetivo que a comunidade escolar tem o dever de incentivar e buscar
que é a estruturação do conhecimento.
No estado do Pará buscamos uma estruturação deste conhecimento que
queremos compartilhar com os alunos, mas não podemos fazê-lo de qualquer
maneira, busca-se uma estruturação e a cima de tudo a criação de um ambiente de
aprendizagem significativa, onde a qualidade da formação passa por um
pensamento de estar inserida no processo de ensino/ aprendizagem como o ator
principal deste caminho que o aluno deve percorrer.
Ao pensar no ensino da matemática, em especial no ensino da trigonometria,
devemos ter uma base sólida desses conteúdos, um início bem alicerçado,
buscamos aqui metodologias, maneiras de alcançarmos essas metas, planejamento,
observação, inferências são pontos que os professores devem buscar quando se
pensa em apresentar a matemática e ajudar a formatar o pensar matemático para os
que a estão descobrindo.
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O ensino de matemática na educação básica, distribuída nos níveis
fundamental e médio, torna-se parte essencial do conteúdo para uma formação do
aluno em fase de desenvolvimento, no tangente aos discernimentos escolar e de um
cidadão como parte ativo da sociedade, assim a escola possui um papel de
formação de um ser humano que seja capaz de se relacionar em sociedade, os PCN
nos mostram em um dos seus objetivos o seguinte
compreender a cidadania como participação social e política, assim como
exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-adia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças,
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito (BRASIL, 1997, p.
6).

O ensino passa por diversas transformações e associado a isso busca-se
sempre novas alternativas que possam se tornar atrativas em sala de aula e ao
mesmo tempo despertar nos alunos habilidades necessárias a compreensão do que
se estuda, para se consolidar aprendizagem significativa que se faz por assimilações
dos conteúdos estudados.
Arantes (2013) ilustra em sua pesquisa a respeito do ensino de relações
trigonométricas uma experimentação na qual os alunos pudessem vivenciar os conteúdos
passando por inferências deles próprios, sendo eles mesmos os atores da construção do
conhecimento de cada um.
Com a finalidade de tornar a aprendizagem significativa , foi pensado em
construir o conhecimento relacionado as razões trigonométricas no triangulo
retângulo em um contexto que fizesse parte da realidade dos alunos e de
um modo que eles fossem protagonistas no processo de construção desse
conhecimento (ARANTES, 2013, p. 18).

Assim, para possibilitar um aprendizado significativo, entendemos que deve
se buscar novas maneiras de ensinar, com intuito de tornar possível a construção do
conhecimento dos alunos, e por essa razão é que propomos neste trabalho um
conjunto de atividades com base na descoberta/redescoberta das relações
trigonométricas, e assim contribuir para o ensino desse tópico,
Nosso trabalho tem o objetivo de examinar como uma sequencia de
atividades envolvendo relações trigonométricas pode contribuir para construção do
conhecimento de forma significativa de alunos do 9° ano do ensino fundamental.
Neste sentido responderemos a seguinte pergunta: Como o ensino das
Relações Trigonométricas por meio de atividades, pode possibilitar a
aprendizagem significativa aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental?
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Com objetivo de responder a nossa pergunta, utilizaremos em nossa pesquisa
os pressupostos da engenharia didática, metodologia de pesquisa a qual possui as
seguintes

etapas:

análises

prévias,

concepção

e

analise

a

priori,

experimentação, analise a posteriori e validação.
A engenharia didática concebe uma comparação entre pesquisador da
educação matemática e as atividades desenvolvidas por um engenheiro, essa
metodologia que ora se apresenta tem o intuito de retirar as relações que existem
entre o planejamento da pesquisa e ação de fazer, por isso é de grande valor pensar
no professor em sala de aula como sendo um pesquisador do ensino e das relações
que possam ajudar na estruturação do conhecimento, sensibilizar o docente e fazêlo entender a importância de manter a ação da pesquisa de modo continuo.
Como citado anteriormente a primeira fase é a das análises previas, nesse
momento o pesquisador fará considerações a condições de ensino, consultará os
professores que lecionam a disciplina, irá verificar fatores como por exemplo o
tempo que o professor usa para ministrar determinado conteúdo, a segunda fase é a
da concepção e análise a priori, onde o pesquisador fará uso dos métodos que ele
utilizara na aplicação da pesquisa, e já de posse das informações coletadas na
primeira fase, começa a definir qual será o plano de ação a partir deste momento.
A terceira fase é a da experimentação, e a prática de ir a sala de aula
verificar o comportamento do ambiente da sala frente ao conteúdo que se apresenta,
utilizar a sequência didática, inserir novos olhares a respeito do assunto abordado
pelo professor, coletar dados, e a quarta fase é a análise a posteriori e validação,
nesta fase teremos as verificações dos dados retirados no momento da
experimentação, assim iremos poder fazer comparações, além de observar o que foi
produzido pelos alunos, se houve evolução no aprendizado, de que maneira isso se
apresenta, para a engenharia didática deve existir uma confrontação entre análises
a priori e análises a posteriori.
Por meio do confronto das análises a priori, onde é elaborada a descrição e
predição do provável comportamento do aluno com base no referencial
teórico constituído, e da análise a posteriori, realizada sobre os dados
recolhidos quando da ação efetiva no campo, é realizada a validação das
hipóteses da pesquisa (SOUZA e CORDEIRO, p. 37)

E ao término será feito a confrontação das análises a priori com as análises a
posteriori, para verificação das mudanças e da evolução ocorrida no decorrer do
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processo, assim poderemos fazer as conclusões do que se espera no levantamento
de hipóteses que possam ser validadas ao final da pesquisa.
A seguir, apresentamos nossas análises prévias.

1.

ANÁLISES PRÉVIAS
Nesta seção apresentamos nossas análises prévias, contendo a revisão de

estudos sobre o ensino de relações trigonométricas, fundamentação matemática,
aspectos históricos das relações trigonométricas e um diagnóstico sobre as
dificuldades de aprendizagem dos alunos do 1º ano do ensino médio de duas
escolas públicas da rede estadual do Pará.
Em primeiro momento fizemos um levantamento de estudos sobre trabalhos
que abordassem as relações trigonométricas para obtermos informações sobre os
resultados das pesquisas que envolvem esse assunto, em seguida elaboramos a
fundamentação matemática que consiste em definir as relações trigonométricas,
assim como trazer algumas demonstrações.
No terceiro momento analisamos os aspectos históricos da trigonometria para
entendermos como se deu a evolução dessa área da matemática, após fomos a
pesquisa de campo para obter informações de alunos do 1º ano do ensino médio
sobre as dificuldades por eles enfrentados frente aos conteúdos de trigonometria,
para construirmos nossas atividades pautadas nessas informações.
A seguir, apresentamos a revisão de estudos sobre o ensino de Relações
Trigonométricas.
1.1

REVISÃO

DE

ESTUDOS

SOBRE

O

ENSINO

DE

RELAÇÕES

TRIGONOMÉTRICAS
Nesta subseção apresentamos um levantamento sobre estudos anteriores
que possam auxiliar na construção de parâmetros para elaborar uma pesquisa
voltada para o ensino de relações trigonométricas.
A investigação pelos estudos se deu nos seguintes momentos, momento 1)
pesquisa por título de publicações de mestrados profissionais e acadêmicos de
educação matemática, ensino de matemática e educação, assim como artigos
acadêmicos publicados em encontros de educação matemática, em nossas buscas
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adotamos as seguintes palavras chaves: o ensino de relações trigonométricas, o
ensino de razões trigonométricas e o ensino de trigonometria.
Esta pesquisa teve como fonte de investigação bancos de dados de várias
instituições de ensino do Brasil, são elas (UEPA, UFMS, UEPB, UFOPA, IMPA,
UFSCar, UNIFRA, UNIVASF, PUCMinas) em nosso segundo momento ou estágio 2)
optamos pelos trabalhos desenvolvidos no Brasil e no momento 3) optamos por uma
tempestividade em um período de 2008 a 2016.
Dessa forma, foram catalogados e analisados 12 trabalhos e os dividimos em
três categorias de observação, são elas: estudos diagnósticos, estudos sobre livros
didáticos e estudos sobre trabalhos experimentais.
Os trabalhos classificados como estudos diagnósticos, são os que possuem
um

caráter de

identificação

diagnóstica

acerca

do

assunto

de

relações

trigonométricas, os autores direcionaram suas pesquisas para averiguar concepções
iniciais sobre a temática levantada, buscar estudar esses trabalhos anteriores, nos
trará conhecimento sobre o que já fora investigado.
Os trabalhos classificados como estudos sobre livros didáticos, são trabalhos
de autores que pesquisaram o ensino de relações trigonométrica em livros didáticos,
o que esses livros didáticos traziam sobre a temática, as diferenciações e as
análises, já os trabalhos classificados como estudos experimentais são os que
autores apresentam experiências e novas dinâmicas voltadas as aulas que
envolvem os assuntos das relações trigonométricas nos triângulos e quais os
resultados dessas novas abordagens.
1.1.1 Estudos diagnósticos
Gomes (2013) teve como objetivo de pesquisa verificar como um conjunto de
atividades sobre o ensino de relações trigonométricas poderia favorecer a
construção de alunos do 2º ano do ensino médio sobre a temática, utilizando a
engenharia didática por meio do caráter diagnóstico verificado nas análises prévias,
destacamos a dissertação de mestrado que teve como tema o ensino de relações
trigonométricas por atividades, onde ela fez um estudo inicial para verificar o grau de
dificuldades dos alunos em aprender os conteúdos do assunto.
A pesquisadora seguindo os caminhos da engenharia didática, assim nas
análises previas utilizou questionários para buscar opiniões de 100 alunos do 3º ano
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do ensino médio de escolas públicas do Estado do Pará e opiniões de 100
professores de matemática, os questionários continham perguntas que iam do
caráter social dos alunos até as dificuldades que eles enfrentavam com o assunto de
trigonometria.
Já os questionários aplicados aos professores, buscava um diagnóstico da
prática docente, evolução profissional, através da prática de curso de qualificação e
em específico, cursos que envolvessem os assuntos referentes a trigonometria, e
seguiam as perguntas para buscarem segundo a visão dos professores quais as
maiores

dificuldades

dos

alunos

envolvendo

o

aprendizado

de

relações

trigonométricas nos triângulos.
Em suas análises, Gomes (2013) construiu a tabela abaixo sobres as
dificuldades dos alunos em aprender relações trigonométricas.
Quadro 1: Principais dificuldades dos alunos do 3° ano
Tópicos

%

Lei dos Cossenos

64%

Lei dos Senos

56%

Conceito de Tangente

55%

Problemas envolvendo seno sem imagem

54%

Problemas envolvendo seno com imagem

52%

Problemas envolvendo cosseno sem imagem

52%

Problema envolvendo tangente sem imagem

52%

Conceito de cosseno

50%

Problemas envolvendo cosseno com imagem

49%

Conceito de seno

48%

Problemas envolvendo tangente com imagem

48%

Problemas envolvendo a lei dos cossenos com imagem

46%

Problemas envolvendo a lei dos cossenos sem imagem

46%

Problemas envolvendo a lei dos senos sem imagem

40%

Problemas envolvendo as relações trigonométricas sem
imagem

39%

Problemas envolvendo a lei dos senos com imagem

38%
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Problemas envolvendo as relações trigonométricas com
imagem

37%

FONTE: Gomes (2013, p. 54.)
A pesquisadora de posse de todas os dados coletados, aplicou a
experimentação em uma turma de 2º ano do ensino médio de escola pública do
Pará, para isso construiu nos momentos das análises a priori uma sequência de 07
atividades para aplicar em sala utilizando o método da descoberta.
A pesquisa de Cunha (2010) objetivou a reação dos alunos frente aos
conteúdos desenvolvidos nas aulas sobre razões trigonométricas e mapear as
dificuldades por eles encontradas frente ao assunto para constituir um plano de
ensino que minimizasse tais dificuldades, para buscar essas informações, a autora
propôs a alunos do 9º ano do ensino fundamental de uma escola da rede Estadual
de ensino no município de Canos no Estado do Rio Grande do Sul, uma saída da
sala de aula, para fazer algumas medições.
A pesquisadora levou os alunos ao terreno da escola e pediu a eles que
medissem a altura de certos objetos presente no terreno, com auxílio de teodolito e
trena, e depois modelou no software GeoGebra os dados obtidos na investigação
que a turma fizera na parte externa da escola, a autora explica que nos últimos dois
anos anteriores ao trabalho por ela elaborado, os alunos do 9º ano ingressavam no
ensino médio sem estudarem razões trigonométricas assunto previsto para o final do
9º ano segundo ela, por isso a escolha de alunos do 8º ano para a pesquisa.
A autora mostra em seu trabalho os seguintes resultados em sua pesquisa
inicial.
Quadro 2: Resposta dos alunos sobre relações trigonométricas
Sabem identificar triângulos, mas não sabem classificá-los quanto a
seus lados;
Não sabem classificar quanto a seus ângulos;
Não sabem quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo;
Questionam em que usariam essas razões na vida prática;
Sabem identificar triângulos, mas não sabem classificá-los quanto a
seus lados;
Nunca sei qual fórmula devo utilizar, depois de saber, fica fácil”,
demonstrando que dominam a parte aritmética, porém, isso nada
significa para eles.
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- Quando apresentado um problema de cálculo de altura ou
distância eles já dizem que “nunca” (palavra deles) teriam como
obter as informações dadas no exercício para fazer o cálculo, isso
deixa claro o distanciamento entre o que viram em sala de aula e a
prática;
Fonte: Cunha, 2010, p. 3.

Com os dados a autora traçou um plano de ensino que envolvesse o
GeoGebra para dinamizar as aulas, com o objetivo de no final da sequência de
aulas, os alunos conseguissem distinguir quais razões eles iriam aplicar nos
exercícios e problemas que envolvessem a o assunto, e assim as aulas tinham um
momento fora da sala de aula para fazer medições, tirar fotos e depois, laboratório
para sistematizarem com ajuda do programa computacional.
Em suas considerações finais, a pesquisadora aponta que houve um
momento de intervenção maior dela em sala como professora nos momentos de
realização dos cálculos das alturas, momento diferente segundo ela do que
acontece no ensino tradicional onde os alunos não têm dificuldades em efetuarem
os cálculos, a dificuldade apontada por ela nesse instante é o da escolha de qual
razão trigonométrica usar.
Porém as escolhas das razões como problema enfrentado pelos alunos
foram superadas, aponta também que esse é um problema enfrentado no ensino
tradicional onde o aluno não constrói conceitos, ela conclui que [...] “Essa mudança
de postura, de atividades orientadas passo a passo, frequentemente adotadas em
sala de aula, para atividades de construção própria, é interessante para que se
desenvolva a autonomia nos alunos”.
Fortes (2012) em sua pesquisa objetivou analisar os erros cometidos pelos
alunos do ensino médio quando se deparavam com problemas que envolvessem os
conteúdos de razões trigonométricas no triangulo retângulo, e a partir desse
momento de coleta de dados e análise diagnóstica, construir e planejar atividades
com intuito de remediar os erros cometidos pelos alunos.
Os aspectos metodológicos da pesquisa da autora se baseiam em
quantitativos e qualitativos, e busca na análise dos erros doa alunos perceber e
elaborar procedimentos que possam frear esses erros, a autora buscou informações
com os professores no intuito de saber a opinião deles em relação aos erros, para
isso a autora utilizou questionários e aplicou a 11 professores de escolas públicas do
município de Quevedos no Rio Grande do Sul.
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A autora também aplicou um questionário que envolvia 58 alunos do 2º ano
do ensino médio do mesmo município, sendo que em um primeiro momento os
alunos responderam a exercícios, após e um número menor de alunos foi submetido
as atividades que buscavam sanar os erros e nessa etapa participaram também 12
alunos do EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Os testes aplicados pela autora compreendiam questões que envolviam
situações problemas como medir a largura de um rio, sendo que nessas situações
problemas as formas dos triângulos recaiam em triângulos retângulos, a questão
que pedia a distância entre as margens de um rio foi tirada de prova de vestibular,
onde os alunos deveriam utilizar as relações trigonométricas para solucionar os
problemas do questionário.
A seguir destacamos um quadro que a autora disponibiliza sobre o
desempenho dos alunos nas resoluções do questionário.
Quadro 3: Desempenho dos alunos nas questões do teste

FONTE: Fortes (2012, p. 38).

A autora destacou uma pergunta que fez aos professores sobre quais
atividades poderiam ser criadas para auxiliar os alunos na compreensão dos
conceitos da trigonometria no triangulo retângulo e ela obteve as seguintes
respostas dadas pelos professores.
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P1: Usar corda (fio). No pátio da escola escolher 3 objetos onde se possa
ter um ângulo reto. Esta atividade pode ser usada mais tarde para lei dos
senos e cossenos.
P4: Penso que os alunos precisam, antes de mais nada, fazer uso de
transferidor, régua, esquadro...para entenderem as noções básicas de
Trigonometria. Penso que através de atividades práticas o aluno é motivado
a buscar novos conhecimentos ou mobilizar aqueles que já possui.
P5: Uso de recursos tecnológicos (sites, softwares). Pode se usar recursos
como Webquest, miniquest ou caça ao tesouro.
P6: Atividades que utilizam material concreto. Construir o ciclo
trigonométrico com papelão e linha, que possibilita visualizar seno, cosseno,
tangente.
P7: Utilização do computador e utilização de exemplos próximos da
realidade dos alunos.
P10: Em minha opinião o que mais falta em todos os colégios são aulas
práticas. (Fortes, 2012, p. 64. Grifo nosso).

As respostas dadas pelos professores segundo a autora apontam que as
dificuldades dos alunos estão ligadas a falta de atenção e de conhecimentos prévios
que os alunos deveriam possuir ao iniciarem as aulas sobre razões trigonométricas,
a autora percebeu em suas análises advindas das coletas de dados realizadas com
os alunos que eles enfrentam grandes dificuldades nos momentos de identificação
da nomenclatura dos lados de um triangulo retângulo, e ainda ao conhecimento das
relações trigonométricas definidas neles.
Sousa (2014) nos revela uma pesquisa sobre experimentos que o professor
pode introduzir na prática docente em sala de aula, para isso o autor utilizou dois
métodos para provocar uma participação mais construtiva, presente e dinâmica dos
alunos nas aulas de trigonometria no triangulo retângulo, uma relacionada ao uso da
tecnologia nas aulas de trigonometria e outra para manipulação de material
concreto, o autor defende que é dever do professor da educação básica conhecer os
principais aspectos da trigonometria, aspectos históricos e suas aplicações na
atualidade.
O pesquisador teve como objetivo da pesquisa verificar a influência de
atividades concretas e de ambientes computacionais no ensino-aprendizagem de
Trigonometria, para isso o autor propõe duas maneiras de intervenção inovadora em
sala de aula, uma com o auxílio do software GeoGebra e outra com a construção do
teodolito escolar para possibilitar o estabelecimento da altura de objetos.
A pesquisa envolveu duas turmas de 2º ano do ensino médio da Escola
Estadual de Ensino Médio Maestro Wilson Dias da Fonseca, localizada na cidade de
Santarém, PA. Em primeiro momento o autor queria respostas dos alunos sobre o
que eles lembravam do ensino de trigonometria do 9º ano do ensino fundamental,
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aplicando assim um teste que revelasse um diagnóstico sobre o assunto, as outras
respostas que ele buscava era se o uso do software GeoGebra ou de materiais
favorecia o aprendizado do tema.
Nas duas turmas foram aplicados os questionários que continham questões
de múltipla escolha que abordavam os conhecimentos anteriores sobre razões
trigonométricas, mas apenas na turma A com 29 alunos foi apresentado o uso do
GeoGebra, e apenas na turma B com 26 alunos foi apresentado o teodolito e sua
aplicação.
De posse dos resultados obtidos em sua pesquisa diagnóstica o autor obteve
algumas informações e transformou para gráficos utilizando as respostas
apresentadas pelos alunos, em um questionário que variavam entre o conhecimento
do programa computacional GeoGebra, assim como do teodolito e evoluíam até
questões que revelavam situações problemas, destaco uma imagem que expõe um
dado importante sobre a identificação dos elementos do triangulo retângulo.
Quadro 4: Desempenho das Turmas A e B
Questão

Turma A
Pré-

Turma B

Pós-teste

Pré-teste

Pós-teste

69%

83%

31%

81%

10%

79%

0%

77%

0%

14%

0%

54%

teste
Habilidade

de

identificar

a

hipotenusa, o cateto oposto e o
cateto adjacente.
Habilidade de calcular o valor
de sen( α), cos( α) e tg(α ).
Habilidade

de

determinar

distância usando conhecimento
trigonométrico
FONTE: Sousa (2014, p. 67).

O pesquisador em suas considerações finais aponta para um desempenho
satisfatório nas avaliações após a intervenção utilizando o software GeoGebra e o
teodolito nas turmas, porém ao falar sobre os conhecimentos prévios verificados
pelo resultado do diagnóstico, diz que esse conhecimento estava abaixo do que era
esperado.
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A seguir apresentaremos os trabalhos destacados como estudos sobre livros
didáticos.
1.1.2 Estudos sobre livros didáticos
Siqueira (2013) realizou pesquisa no estado do Mato Grosso do Sul e
objetivou investigar pressupostos ligadas a formação dos professores ligados a
conceitos concebidos no ensino básico no que tange ao ensino de relações
trigonométricas, para isso apoio a busca desses pressupostos em livros didáticos
que o apoiasse nos conceitos estudados nos ensinos fundamental e médio.
O pesquisador utilizou questionário para levantar dimensões que os
professores em formação traziam sobre a temática, além disso foi possível fazer um
levantamento sobre a preparação desses novos professores para se posicionarem
frente a turmas em sala de aula, observou que os professores em formação ao
passarem pelo ensino de trigonometria no triangulo retângulo, tiveram em suas
aulas a predominância de passagem do conhecimento já definido pelos professores.
Durante a pesquisa realizada, o autor observou que os alunos sempre
citavam os livros didáticos como apoio para buscar conhecimento de trigonometria,
dessa forma foi feita revisão de estudos nos seguintes livros.
Quadro 5: Livros analisados na pesquisa
Livro
Livro 1

Titulo

Autor

Matemática e Realidade

Iezzi,

Dolce

e

Machado
Livro 2

Matemática

Livro 3

A

Livro 4

Conquista

Imenes e Lellis
da Giovanni Jr. e

Matemática

Castrucci

Matemática

Bianchini

FONTE: Siqueira (2013, p. 20.)

O autor aponta que o livro 1 utiliza situações contextualizadas para definir
razões trigonométricas a exemplo: uma escada apoiada em um muro, já no livro 2
traz problemas envolvendo distancias inacessíveis, a exemplo: distancia da terra a
lua, no livro 3 tem-se um início mostrando figuras, fala do significado de
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trigonometria e traz aspectos históricos para introduzir o assunto e o livro 4 traz
explicações sobre o significado da palavra trigonometria, o autor menciona que os 4
livros utilizam semelhança de triângulos na formalização inicial do assunto.
A seguir destacamos dois quadros retirados do trabalho de Siqueira (2013)
onde há uma síntese sobre o assunto investigado nos livros.
Quadro 6: Elementos históricos e epistemológicos contidos ou não nos livros
analisados
Livro 1
Significado

da Ausente

Livro 2

Livro 3

Livro 4

Presente

Presente

Presente

Ausente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Presente

palavra
“Trigonometria”
Como surgiu

Ausente

Importância que Ausente
teve

na

antiguidade
Construção

das Ausente

tábuas
trigonométricas
Problemas

Ausente

históricos

Apresenta como Apresenta como Presente
eram, mas não eram, mas não

Onde se originou

Ausente

especificam

especificam

nenhum

nenhum

Presente

Presente

Presente

FONTE: Siqueira (2013, p. 21).

Quadro 7: Conteúdos presentes nos livros
Livro 1
Razões

Presente

Livro 2

Livro 3

Livro 4

Presente

Presente

Presente

Ausente

Ausente

Ausente

trigonométricas
seno, cosseno e
tangente
Relações

entre Presente
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razões
trigonométricas
Seno, cosseno e Presente

É

tangente

que

se

ângulos

calcule

na

principais (30, 45

seção

de

e 60)

exercícios

dos

Demonstrações

Demonstrou as É

Presente

pedido Somente

que se faça da

trigonométricas

na seção de senos e dos trigonométricas

o

seno, exercícios

lei

a Demonstrou as

relações

e

Aplicações

pedido Presente

dos relações

cossenos

e

o

seno,

cosseno

e

cosseno

e

tangente

dos

tangente

dos

principais

principais

ângulos

ângulos

do Presente

Só

vai Aparecem

conteúdo

aparecer

alguns

contextualizado

nos

exemplos

Presente

exercícios
Relações

Ausente

Ausente

Presente

Presente

trigonométricas
em um triângulo
qualquer (lei dos
senos

e

cossenos)
FONTE: Siqueira (2013, p. 22).
Em suas considerações finais o autor revelou alguns pontos a serem
encarados como desafiadores: os processos de formação dos futuros professores
assim como a formação continuada devem possibilitar, críticas construtivas e revisão
aos livros usados em sala como a própria prática docente, levar os alunos a
construírem percepções para a convivência em sociedade.
Pinheiro (2008) fez sua pesquisa em livros didáticos e teve por objetivo
relacioná-los com os conteúdos apresentados em sala de aula referente aos
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conceitos de trigonometria para o ensino médio, buscando minimizar o uso da
operacionalização algébrica pela qual os alunos passavam, e a partir disso elaborar
momentos em sala que levassem o aluno a se libertarem do uso excessivo do
recurso algébrico.
O pesquisador aponta que o livro didático é uma das principais fontes de
informação presentes nas escolas do Brasil, e além disso descreve que em
matemática para termos uma classificação de bons livros, esses livros devem
possuir diversas representações de linguagem, trazer definições e conceitos de
maneira correta e ainda proporcionar momento de reflexão aos professores e trazer
uma gama de atividades que proporcionem a produção do conhecimento.
Para o pesquisador o livro didático não pode ser a única ferramenta em sala
de aula de que alunos e professores devem possuir para auxiliar na construção do
conhecimento significativo, e cabe ao professor fazer uma síntese do que há nos
livros e sejam capazes de ajudar em sala e fora dela nos momentos de
aprendizagem, o autor destaca os seguintes livros que abordam trigonometria para o
ensino médio.
Quadro 8: Livros analisados na pesquisa
Livro

Titulo

Livro I

Matemática
Ensino

Autor

Médio.

-

SMOLE,

Ed. K; DINIZ

Saraiva, 2003
Livro II

Matemática.

Uma

GIOVAN

nova abordagem. Volume NI,

J;

1, versão Trigonometria - BONJORNO, J
Ed. FTD, 2000.
Livro III

Matemática.
Contexto

e

DANTE,

Aplicações. LUIZ ROBERTO

V2. Edição reformulada.
Ed. Ática, 2003
FONTE: Pinheiro, 2008, p. 27.

Para realizar a escolha o autor adotou os seguintes critérios, o primeiro, por
Katia Smole ser autora de artigos relacionados com o ensino de matemática e por
ser doutora em educação, o segundo livro por ser utilizado na escola onde se
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passava a pesquisa e posterior aplicação da sequência, o terceiro livro por propor o
ensino através de resolução de problemas.
A seguir apresentamos um quadro com algumas sínteses envolvendo
conteúdos de razões trigonométricas nos três livros pesquisados pelo autor.
Quadro 9: Análise de razões trigonométricas por livro
Livro I

A Trigonometria no triângulo e as funções
trigonométricas fundamentais.
Unidade 11 - Trigonometria no triângulo retângulo.
Unidade 12 – Ângulos, arcos de circunferência e
círculo trigonométrico.
Unidade 13 – Funções trigonométricas: definição,
periodicidade e gráfico.
Unidade

14

–

Relações

trigonométricas

no

triângulo qualquer.
Livro II

Unidade 2 – Trigonometria nos Triângulos.
Na

unidade

são

tratadas

as

razões

trigonométricas, seno e cosseno de ângulos
complementares, lei dos cossenos, lei dos senos e
área de um triângulo qualquer.
Livro III

Volume 1
Capítulo 11: Trigonometria no triângulo retângulo
Volume 2
Capítulo 1: Trigonometria: resolução de triângulos
quaisquer.

FONTE: Pinheiro, 2008, p. 28, 31 e 33.

Para o autor as três obras apresentam produtos bem estruturados, com rigor
matemático suficiente para interpretar e definir conceitos da trigonometria, mas
apresentam excesso de recursos algébricos para mostrar o entendimento de tais
conceitos, além de raros momentos de situações problemas que possam levar o
leitor a buscar compreensão do que é ensinado em sala.
A

seguir

experimentais.

apresentaremos

os

estudos

destacados

como

trabalhos
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1.1.3 Estudos sobre trabalhos experimentais
Agora retornamos a Gomes (2013) pois a autora trouxe uma fase de
experimentação em seu trabalho, onde houve a experimentação das atividades que
ela propôs, o que aconteceu em uma turma do 2º ano do ensino médio de escola
pública do estado do Pará nos meses de Setembro e Novembro de 2013, onde foi
possível atacar os pontos detectados nas análises previas e a priori.
A pesquisadora nos revela um quadro de comparações dos desempenhos
dos alunos antes da experimentação e depois, o qual destaco abaixo.
Quadro 10: Índice de desempenho
Números de acertos
Aluno (a)

Pré-Teste Pós-Teste

Aluno 1

0%

65%

Aluno 2

0%

80%

Aluno 3

0%

75%

Aluno 4

0%

70%

Aluno 5

0%

90%

Aluno 6

0%

85%

Aluno 7

0%

65%

Aluno 9

0%

100%

Aluno 10

0%

50%

Aluno 11

0%

20%

Aluno 12

0%

80%

Aluno 14

0%

70%

Aluno 15

0%

55%

Aluno 16

0%

80%

Aluno 17

0%

60%

Aluno 18

0%

100%

Aluno 19

0%

75%

Aluno 20

0%

65%

Aluno 23

0%

60%

Aluno 25

0%

100%

Aluno 27

0%

50%
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Aluno 28

0%

85%

Aluno 30

0%

75%

FONTE: Gomes (2013. p. 137).

Em suas considerações finais a autora destaca.
Devido à existência de limitações e dificuldades surgidas no processo de
ensino e aprendizagem de Matemática, mais precisamente no ensino das
Relações Trigonométricas, e para melhor atender as necessidades dos
alunos, apresentamos como sugestão a aplicação da Atividade de Revisão
dos elementos de um Triângulo Retângulo como sendo a primeira atividade
da sequência didática construída por nós, pois concluímos que ao final de
nossa pesquisa tal atividade seja mais bem aproveitada quando utilizada
antes de iniciar o conjunto de atividades. Para tanto, esperamos que esse
estudo possa proporcionar reações positivas em relação ao ato de ensinar
do professor e ao ato de aprender do aluno. (Gomes. 2013. p. 147)

Gomes (2013) aponta que deve haver uma revisão para os alunos sobre os
elementos dos triângulos, antes de iniciar a sequência de atividades proposta por
ela, os elementos do triangulo retângulo são ensinados ainda no ensino
fundamental, assim por toda essa distância do 2º ano do ensino médio para o 9º ano
do fundamental, muito tenha se perdido durante a reorganização cognitiva dos
alunos.
Arantes (2013) fez um trabalho que tinha como objetivo envolver o dia a dia
dos alunos e relacionar esse cotidiano com os assuntos de relações trigonométricas,
e verificar a motivação dos alunos frente essa nova metodologia de aula, para isso o
trabalho dela consistia em uma alua do assunto que envolvia rampas de acesso
pelas quais os alunos se deparavam todos os dias em diferentes momentos de suas
vidas, buscando uma maior motivação das turmas quando se tratasse dos temas
abordados.
A pesquisadora utilizou em sua metodologia de pesquisa os fundamentos da
engenharia didática, aplicou seu experimento em turmas do 9º ano do ensino
fundamental, onde se inicia o estudo de razões trigonométricas, assim ela levou a
uma reflexão das turmas sobre as condições de acessibilidade, um tema latente e
que a matemática está sim inserida no contexto da conscientização e na formação
para exercício da cidadania.
A autora, buscou referencias em livros didáticos e nos parâmetros curriculares
nacionais (PCN) para traçar objetivos com base no que os livros traziam, e no que
os objetivos dos PCN sobre a formação dos alunos para uma formação cidadã
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propunha, a pesquisa foi desenvolvida em uma escola da cidade de Batatais no
estado de São Paulo, onde a autora era professora de Matemática, e utilizou uma
turma de 9º ano que continha 29 alunos e a turma apresentava uma queda de
rendimento durante o ano letivo em matemática.
Os alunos foram sensibilizados em um primeiro momento sobre a importância
da acessibilidade e de construção de rampas de acesso de acordo com a ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), para então iniciar-se as atividades
planejadas com base nas análises a priori advindas da engenharia didática, em
outro momento foram as experimentações fora da sala de aula para isso, foi
necessário a formalização de alguns conceitos dentro de sala, sobre os elementos
do triangulo e o teorema de Pitágoras.
A autora levou os alunos para fora de sala para medirem as rampas de
acesso contidas na própria escola, percurso, altura e depois retornou a sala de aula
e de posse dessas informações, formalizou as definições de razões trigonométricas
no triangulo retângulo.
Em suas conclusões a pesquisadora afirma que a aprendizagem ocorreu de
forma significativa e que não havia despertado tanto interesse dos alunos em turmas
passadas quando lecionara o assunto de razões trigonométricas, e que a sugestão
por ela deixada, é um menor esforço de tempo em análise de um número grande de
rampas, e houve um grande interesse da turma para o assunto de acessibilidade.
Souza; Silva; Ramos e Rangel (2012) apresentam um experimento sobre o
ensino de relações trigonométricas através da resolução de problemas, a pesquisa
se deu para melhorar a concepção dos alunos de cálculos que envolvem os
conceitos de razões trigonométricas no triangulo retângulo, constado em práticas de
sala de aula om alunos do ensino médio.
Dessa forma os autores resolveram fazer de forma diferente as aulas, e trazer
para os alunos atividades que estimulassem a compreensão dos conceitos
matemáticos desenvolvidos em sala de aula e para isso utilizaram metodologias que
traziam problemas do cotidiano dos alunos, para isso aplicaram um questionário aos
30 alunos de uma turma do primeiro ano do ensino médio, o questionário tratava de
assuntos envolvendo triangulo, ângulo e razões trigonométricas.
Os

autores

apresentaram

aos

alunos

um

pré-teste

contendo

este

questionário, e depois os alunos foram levados a atividade 1 que consistia em

39

construir teodolitos com materiais manipuláveis e em seguida algumas contestações
dos problemas diários envolvendo razões trigonométricas, na segunda atividade
tratava-se da construção do conceito das razões trigonométricas onde o enfoque foi
para os triângulos retângulos, após a aplicação das atividades foi aplicado pós teste.
No quadro abaixo, é possível observar uma melhora no desempenho dos
alunos observados.
Quadro 11: Comparação entre o número de acertos por questão no Pré-teste
e Pós-teste

FONTE: Souza; Silva; Ramos e Rangel (2012, p. 6).

Os autores em suas considerações finais destacam.
Partimos da situação problema e a partir dela vamos explanando os
conceitos referentes para as soluções e percebemos que essa estratégia
pode vir a ser uma poderosa ferramenta para o ensino de matemática, pois
desta maneira o aluno será encorajado e incentivado a descobrir o que está
envolvido por trás dos problemas, pois esses se encontram presentes no
seu dia a dia, não sendo apenas mais um conteúdo distante da sua
realidade (Souza; Silva; Ramos e Rangel, 2012, p. 8).

Assim é possível verificar a presença de problemas que levam a motivação
dos alunos, os autores mostram em seu trabalho o questionário aplicado aos alunos
onde é fácil observar uma preocupação com a construção dos conceitos iniciais da
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trigonometria, apesar dos alunos do ensino médio já terem estudado esse assunto
do ensino fundamental.
Melo (2013) apresenta em sua pesquisa o ensino de trigonometria através da
resolução de problemas utilizando como auxilio educacional o uso do software
GeoGebra, dessa forma a pesquisa tinha como objetivo era comparar o
desempenho de duas escolas que tinham notas com disparidade elevadas no IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), para isso tinha as perguntas
norteadoras.
Seria possível a utilização de um software de geometria dinâmica como
ferramenta auxiliar no processo de ensino-aprendizagem das razões
trigonométricas? Os resultados de tal utilização seriam satisfatórios no
desenvolvimento da abstração dos conceitos trabalhados? Seria possível
traçar um paralelo de resultados, ou mesmo reduzir a distância entre duas
realidades tão distintas? (MELO, 2013, p. 6).

Para responder tais perguntas, fez as experimentações em três turmas do 9º
ano do ensino fundamental da rede municipal do Rio de Janeiro, duas turmas
localizadas na escola que foi primeiro lugar no ranking das escolas públicas do
município do Rio de Janeiro no IDEB de 2011, com nota 6,6 e as turmas juntas
somavam 60 alunos entre 14 anos e 15 anos de idade.
A terceira turma estava em uma escola do mesmo município que registrou no
IDEB de 2011 nota 4,2 e contava com 34 alunos na referida turma, sendo que as
três escolas ficam em áreas periféricas da cidade como a comunidade da Rocinha e
outros, as experiências se deram em cinco aulas expositivas e práticas com
aplicação do GeoGebra para assimilação do conteúdo, e manipulação dos alunos
nas figuras geométricas através do Software.
O pesquisador levou aos alunos problemas, como por exemplo calcular a
altura do Cristo Redentor, outro seria calcular a distância de um barco que navega
para longe de um sinalizador, assim ele leva para sala de aula, situações pelas
quais estão presentes na vida dos alunos, momentos em que talvez os alunos não
percebessem o assunto de trigonometria envolvidas a tais questionamentos.
Para o pesquisador, fazer comparações entre realidades de escolas com
desenvolvimento comprovado por indicadores nacionais tem suas maiores
limitações em conhecimentos prévios, pois os alunos da segunda escola se
mostraram desmotivados ao iniciarem as experiências, pois não carregavam
definições anteriores a trigonometria, mas que eram necessárias.
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O autor destaca que o diferencial para trazer esses alunos que estavam
fadados ao fracasso em mais uma etapa escolar, foi sem dúvida o uso do software
GeoGebra,

pois proporcionou

aos alunos

visualizarem

comportamentos e

manipularem resultados até alcançarem o que era esperado, Melo (2013) nos revela
que.
A abordagem investigativa para o ensino das razões trigonométricas foi
certamente a melhor escolha. Educar por meio da Matemática, em vez de
simplesmente expor conteúdos matemáticos, procurando mostrar utilidade
no que se aprende. O aluno aprendendo da forma adequada, melhora seu
raciocínio, ajudando a pensar de forma independente, contribuindo para a
tomada de decisões (MELO, 2013, p. 47).

Marques (2014) realizou um trabalho que busca motivação dos alunos em
sala de aula, para isso aplicou uma experimentação utilizando material manipulável,
o qual fosse capaz de levar os alunos a construírem conceitos de trigonometria
como seno, cosseno e tangente, que segundo ela os alunos trazem dificuldades em
assimilarem os significados desses conceitos.
Ela tinha como objetivo mostrar que a utilização de experiências em sala de
aula com materiais manipuláveis, sobretudo nas aulas que envolvessem a
construção das definições de razões trigonométricas traz motivação a todos atores
envolvidos, alunos e professores, para isso o material utilizado trouxe uma situação
do cotidiano, que fosse pelos alunos visualizado.
Forma formados cinco grupos e foi entre aos determinados grupos materiais
compostos por régua, transferidor, uma escada que autora utilizou canudos para
construir, e prédios em forma de maquete, de isopor e autora explica que foram
construídos de diversos tamanhos, destaco a imagem retirada do trabalho de
Marques (2014).
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Figura 1: Material manipulável

FONTE: Marques (2014, p. 12).

O material aplicado consistia em um primeiro momento, a utilização de
questionário com perguntas envolvendo o assunto de trigonometria, e a outra parte
do material para ser utilizado após a realização do questionário consistia em uma
aplicação de um problema que trazia uma situação hipotética de um incêndio em um
prédio onde era necessário a equipe dos bombeiros realizar um resgate, para isso
utilizar escadas com intuito de alcançar o prédio, e trazia um debate inicial para
turma como por exemplo, que tipo de triangulo é formado ao encostar a escada no
prédio? Qual o ângulo formado entra a escada e o chão? E outras.
Com os questionamentos e com o material em mãos os grupos realizaram
suas observações, medições e chegaram a respostas que a aula pedia, segundo a
autora os alunos acumularam

e

organizaram

informações necessárias a

compreensão dos conceitos de razões trigonométricas e ela ressalta que a
experiência teve grande aceitação pelos alunos pois proporcionava que todos
interagissem na busca das respostas aos problemas.
Com tamanho resultado alcançado, proponho agora seguir neste caminho a
fim de avançar cada vez mais nesse trabalho, dando continuidade aos
conteúdos que prosseguem o conteúdo de razões trigonométricas sempre
no sentido de inovações em sala de aula, ou seja, tentando envolver os
conteúdos matemáticos com aulas criativas procurando cada vez mais
incentivar o interesse do aluno pela aula de matemática, principalmente de
trigonometria (MARQUES, 2014, p. 18).

Oliveira (2013) traz um trabalho que envolve a sala de aula, tinha como
objetivo explorar as razões trigonométricas no triangulo retângulo, e tinha como
hipótese constatar junto aos alunos que as razões entre os lados do triangulo são
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constantes, assim o autor resolveu ir sala de aula em dois momentos, no primeiro
ele usou régua e transferidor para auxiliar na compreensão dos alunos e no segundo
momento ele utilizou o software GeoGebra.
As atividades envolvendo aos alunos foram aplicadas em uma sala do 3º ano
do ensino médio do turno da noite, a turma possuía 33 alunos com uma frequência
média de 28 alunos durante as aulas, a escola fica localizada na cidade de Franca,
no estado de São Paulo, o autor afirma que os alunos dessa turma e do turno em
especial, são alunos que trabalham durante o dia e que chegam as aulas com um
certo cansaço, um dos motivos pelo qual o autor necessitava da sensibilização e
usar mecanismos que atraísse os alunos.
O pesquisador destaca para construir sua pesquisa se baseou nos
pressupostos da engenharia didática como metodologia de pesquisa, ligados ao
trabalho de Michelle Artigue, que o inspirou a seguir como metodologia a engenharia
didática.
O autor afirma que nas duas etapas de sua experimentação foi possível
constatar o sucesso esperado com os resultados gerados nos alunos, ele ainda
ressalta que na segunda etapa da experimentação quando foi possível utilizar o
software, a motivação da turma foi elevada, pois através do GeoGebra os alunos
puderam visualizar as construções e tiveram o valor exato das razões, o autor
aponta que o uso de informática nas aulas contribuiu para uma maior dinamização
das atividades.
Lançamos mão da tradicional aula de lousa, giz e cópia e investimos nos
conhecimentos adquiridos neste curso, acerca dos conteúdos e de
aplicativos matemáticos, procurando envolver todos os alunos e alcançar a
maior porcentagem de participação e melhoramento no ensino
aprendizagem (Oliveira, 2013, p. 54).

O pesquisador revela que esse modo de fazer a aula trouxe um progresso
muito grande para a prática em sala de aula, era uma aula inovadora para alunos e
professor, pois segundo ele não era uma simples cópia de textos e sim uma aula em
que se utiliza um recurso presente em muitos lares, nas próprias escolas, o
computador, ferramenta que proporcionou uma mudança de comportamento dos
alunos frente ao que era construído.
O autor faz direcionamentos para o uso de outros professores.
Outro conteúdo que o professor pode trabalhar no final deste projeto, é com
as Relações Trigonométricas, mostrando nos triângulos as relações que
chegamos algebricamente. Como por exemplo, que a tangente é a razão
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entre o seno com o cosseno ou ainda o Teorema Fundamental da
Trigonometria, elaborando uma tabela contendo colunas com os valores de
seno, cosseno, com os seus quadrados e uma com a soma de seus
quadrados, para poderem concluir o Teorema Fundamental da
Trigonometria (Oliveira, 2013, p. 57).

Souza (2016) fez sua pesquisa com o objetivo de propor resolução de
problemas envolvendo as relações trigonométricas nos triângulos quaisquer a partir
de das razões trigonométricas no triângulo retângulo e teorema de Pitágoras sem
que as leis do seno e do cosseno fossem introduzidas em sala de aula, o autor
revela que utilizou esse modelo de ensino por compreender que o excesso de
fórmulas pode atrapalhar a compreensão dos alunos em matemática.
O pesquisador, após construir sua metodologia através de oficinas em que
apresentou os alunos a nova maneira de resolução dos problemas envolvendo
triângulos não retângulos, onde seria necessário ao aluno traçar altura no triangulo
criando assim novos triângulos, mas agora todos retângulos e partir disso utilizar as
razões trigonométricas no triangulo retângulo para solucionar o que era solicitado.
O autor, então aplicou a experimentação a alunos do 2º ano do ensino médio,
sendo 25 alunos de uma escola filantrópica na cidade de Andorinha no estado da
Bahia e 26 alunos de uma escola estadual na cidade de Petrolina no estado de
Pernambuco, esses alunos oriundos da oficina onde houve a apresentação do novo
método de resolução, a aplicação foi realizada no mês de Novembro do ano de
2015, no questionário entregue aos alunos, era composto por problemas envolvendo
relações trigonométricas no triangulo qualquer e uma segunda parte que estava
relacionada a opinião dos alunos ao método aplicado.
Souza (2016) aponta que após a experiência, os melhores resultados obtidos
com o novo método estão ligados a [...] problemas que relacionam dois lados e dois
ângulos do triângulo; e que relacionam três lados e um ângulo obtuso do triângulo,
quando o objetivo é encontrar a medida do lado oposto a tal ângulo.
O pesquisador mostra que os alunos em suas opiniões compreendem que o
número excessivo de fórmulas nas aulas de matemática prejudica o aprendizado
deles na disciplina, e que um número superior a 90% dos alunos acha interessantes
métodos alternativos para resolução de questões, o autor sugere que essa
abordagem intuitiva que leve a novos métodos deva ser aplicada em outros
conteúdos da matemática como por exemplo volume do tronco de pirâmide.
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Diante dos dados obtidos nos trabalhos pesquisados, vale ressaltar que estas
análises contribuíram de maneira significativa para nos orientar na estruturação e
construção de uma sequência didática que possa transformar o ensino das relações
trigonométricas nos triângulos, em uma aprendizagem significativa, e que leve os
atores

de

sala

de

aula

a

busca

por

novas

descobertas

da

relação

ensino/aprendizagem.
1.2 ASPECTOS HISTÓRICOS DA TRIGONOMETRIA
A história da matemática nem sempre se faz presente nas aulas da disciplina,
onde a noção que temos é que tudo já esteve sempre pronto, e nos perguntamos,
quem inventou isso? Ou por que devo estudar isso? Todos os que já estiveram em
aulas de matemática em algum momento já fizeram essa pergunta ou já ouviram
essa pergunta.
A matemática quase nunca contada junto aos acontecimentos de sua
evolução pode ser um momento de estímulo e de saída dos cálculos enrijecidos pela
própria cobrança da ciência, Mendes e Chaquiam (2016) nos revelam a importância
de transformamos a história da matemática como ferramenta facilitadora da
aprendizagem.
Uma das justificativas que mais encontramos à respeito da indicação do uso
didático ou pedagógico das informações históricas nas atividades de ensino
de matemática, aparecem no sentido de contribuir para a ampliação da
compreensão dos estudantes acerca das dimensões conceituais da
matemática, bem como das contribuições didáticas para o trabalho do
professor e para fortalecer suas competências formativas para o exercício
de ensino (MENDES; CHAQUIAM, 2016, p. 18).

Em nosso trabalho voltamos nossos olhares para sala de aula e com esse
pensamento de ferramenta que facilita o aprendizado não podemos nos negar de
olhar para a história das relações trigonométricas, trazer os acontecimentos que
fizeram imergir as definições para uma roda de conversa durante as aulas pode
traçar uma nova visão do que se estuda, um novo olhar do aluno.
No dicionário Aurélio on line, hipotenusa é “lado oposto ao ângulo reto (num
triângulo retângulo)”, e cateto é “cada um dos lados do triângulo retângulo unidos
pela hipotenusa”, trigonometria é “Ciência que ensina a medir os triângulos”.
Ao

buscarmos as origens

das

palavras

seno,

cosseno,

tangente,

encontramos em Lima (1991) além dessas palavras, o autor traz as origens de
secante, cossecante e cotangente, alguns livros e até mesmo as histórias contadas
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durante as aulas de trigonometria revelam de forma errada que a palavra seno vem
latim sinus, que tem como significado a palavra seio, volta, curva, sinuosidade.
Na verdade a palavra sinus como mostra Lima (1991) é “a tradução latina da
palavra árabe jaib, que significa dobra, bolso ou prega de uma vestimenta. Isto não
tem nada a ver com o conceito matemático de seno.” O autor complementa dizendo
que “trata-se de uma tradução defeituosa, que infelizmente durou até hoje. A palavra
árabe adequada, a que deveria ser traduzida seria jiba, em vez de jaib. Jiba significa
a corda de um arco (de caça ou de guerra)’’, o autor explica que em árabe, como em
hebraico, é comum escreverem somente as consoantes das palavras. Cabe aquele
que irá ler completar as vogais, assim jaib e jiba estão ligadas a essa cultura por
possuírem as mesmas consoantes.
Lima (1991) aponta que existem outras explicações para a palavra seno e que
ao se buscar as origens dessa e de outras palavras não se pode descartar outras
explicações ou admitir apenas uma conclusão, assim outra explicação trazida por
Lima (1991) para seno é “que se trata de abreviatura s. ins. (semi-corda inscrita)”, ao
falar das origens da palavra tangente, ele mostra que o significado é claro, “pois
𝑡𝑔 𝑥 = 𝑡/𝑟, onde t é o segmento da tangente compreendido entre a extremidade do
raio (um dos lados x) e o prolongamento do outro lado”.
Ao definir a origem do termo secante lima (1991) diz que “a secante do ângulo
x é definida pela fórmula sec 𝑥 = 𝑠/𝑟, onde s é a hipotenusa do triangulo retângulo
cujos catetos são o raio r e o segmento de tangente t. como o segmento de s corta o
círculo (secare = cortar em latim)”, daí temos a justificação do termo ser secante, ao
falar de cosseno, cotangente e cossecante, o autor finaliza dizendo que “são
simplesmente o seno, a tangente e a secante do arco complementar”, assim temos
as origens da nomenclatura das relações trigonométricas.
Vimos a origem das palavras das razões trigonométricas em Lima (1991), os
Editores Lumbreiras (2016) vão além, eles revelam onde surgiram os termos seno e
tangente, apontam que por volta do ano 500 d. C. os matemáticos da Índia
passaram a considerar o movimento de uma reta que gira em sentido anti-horário de
um ponto fixo, e assim, medir distancias das semicordas perpendiculares traçadas
desde o extremo da reta até a posição inicial dela, como mostra a figura abaixo.
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FONTE: Editores Lumbreiras (2016, p. 76)

A reta que os Editores Lumbreiras (2016) se referem é conhecida hoje em dia
como raio vetor o raio movimento, (palavra que vem do latim: vetor, portador,
movimento). Assim, o comprimento dessas se associam a um ângulo determinado
pelo giro que a reta descreve. Os Hindus deram o nome de jva a semicorda, que em
hindu significa corda, daí, quando passou ao árabe, foi como jiba, como já vimos
antes, e novamente retomando a confusão relacionada a palavra jaib, e assim
voltamos aquilo que já sabemos sobre as consoantes do árabe.
Desde a antiguidade já existia a ideia da relação entre a altura de um poste e
o comprimento de sua sombra, como exemplo disso, temos a invenção do relógio do
sol, mas é no século X d. C. que os árabes passaram a estudar comprimentos
análogos relacionados ao raio de circunferências, e após 5 séculos é que a palavra
tangente relacionada a uma reta como na figura começou ser considerada e ter sua
indicação por 𝑇𝑁, e no século XVI d. C. Os matemáticos começaram a expressar 𝑇𝑁
como a tangente do ângulo 𝑇𝑂̂𝑁.

Fonte: Editoras Lumbreiras (2016, p. 76).

A tangente a uma circunferência é uma reta em que o “toco” é um só ponto,
(do latim: tango é toco), Editoras Lumbreiras (2016) define que “uma tangente é a
posição limite de uma secante”, temos assim um complemento pelo que vimos no
trabalho de Lima (1991).
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Sobre a evolução da trigonometria, assim como outros ramos da matemática
a trigonometria não teve um início ou desenvolvimento único, há os que apontam
como algo incerto, como nos mostram Correia; Monteiro e Sá (2015) “pode-se
afirmar que o surgimento da trigonometria é incerto, pois para relatar sua origem é
necessário que se adote um sentido científico para citá-la no contexto histórico”, os
editores Lumbreiras (2016) dizem que este ramo da matemática não se atribui a
uma só civilização, pois trata-se de um produto das experiências cientificas com
origem em várias civilizações antigas como, gregos, egípcios e babilônios.
Os editores Lumbreiras (2016) ao se referirem ao papiro de Ahmes datado de
1500 a. C. contam que nesse papiro se encontram informações de ângulos idênticas
as razões trigonométricas da atualidade, talvez seja uma possível para origem da
ideia de razões trigonométricas, é possível verificar no trabalho dos autores a
descoberta de cálculos com triângulos que envolvem agrimensura e astronomia
realizados entre 2000 a. C. a 1000 a. C. em civilizações antigas situadas na
Babilônia, China e outras.
Vamos dividir em alguns momentos o que se tem da construção a respeito da
trigonometria, seguindo os pesquisadores da história da matemática, nos
apoiaremos nos Editores Lubreiras (2016), Hgben (1970) e Correia; Monteiro e Sá
(2015), trazendo aportes da sociedade escravista, passando pelo Feudalismo até o
período capitalista.
Antes de dividirmos a evolução da trigonometria como já anunciado em
sociedade escravista, feudalismo e capitalismo, façamos um recorte a Pitágoras de
Samos ( Grécia 580 a. C. – 500 a. C.), o qual existe um teorema atribuído a seu
nome muito utilizado na geometria 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 , com 𝑎, 𝑏 e 𝑐 lados de um triângulo
retângulo, Editores Lumbreras (2016) apontam que Pitágoras era uma espécie de
profeta e místico, por volta ano 540 a. C., Pitágoras fundou uma seita semirreligiosa
e semimatemática em Cretona, a escola pitagórica tinha um lema, tudo é número, os
babilônios já usavam o teorema de Pitágoras mil anos antes do nascimento de
Pitágoras como explicam os Editores Lumbreras (2016), porém se atribui a escola
pitagórica o teorema por ter sido ela a primeira a difundir o teorema.
Os autores apontam que Pitágoras e geômetras gregos voltavam seus
trabalhos para o triângulo pelo fato de usarem muito nas construções, inventaram
telhados que permitissem aumentar o tamanho dos salões dos templos, os Editores
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Lumbreras (2016) afirmam que uma das descobertas daquela época foi uma
maneira de repartir o peso do telhado em três vigas, assim o trabalho realizado por
cada uma das três vigas, em conjunto era inferior comparado a como era feito antes,
as vigas que sustentavam o telhado chamaram de catetos, pois eles tendem a ir
para baixo (kazíemi), e a viga que fica abaixo, chamaram de hipotenusa pois é a que
puxa (tenusa) para baixo (hipo) as outras duas para não abrir.
Sociedade Escravista
A sociedade escravista passava por momentos em que o desenvolvimento
científico exigia mais avanços, devido as condições econômicas e sociais da época,
assim, o desenvolvimento da agricultura gerou uma maior disponibilidade de tempo
para a preocupação e investigação sistemática da natureza, editores Lumbreras
(2016) apontam que antes mesmo do surgimento da propriedade privada e do
Estado, era necessário delimitar a propriedade e operar cálculos para cobrança de
impostos.
Fernandes e Mattos (2008) apontam que a sociedade tem se organizado de
acordo com os meios de produção durante o processo de desenvolvimento do
processo histórico da civilização, de modo objetivo e subjetivo, isso para produzir
vida, Fernandes e Mattos (2008) revelam que “o modo objetivo refere-se aos meios
provedores da existência, como por exemplo: os alimentos e as roupas. A forma
subjetiva relaciona-se aos preceitos éticos e os valores morais de uma sociedade.”.
Sobre a sociedade escravocrata Fernandes e Mattos (2008) afirmam que “as
relações eram de domínio e sujeição, e os escravos não passavam de meros
instrumentos dos aristocratas na antiga Grécia.”, no Egito Burns (2000) distingue a
sociedade e divide em classes.
durante a maior parte da história do Egito a população esteve dividida em
cinco classes: a família real; os sacerdotes; os nobres; a classe média dos
escribas, mercadores, artífices e lavradores; e, por último, a classe dos
servos. No Novo Império foi adicionada uma sexta classe - a dos soldados
profissionais, que se situavam imediatamente abaixo dos nobres (BURNS,
2000, p. 90).

Outra classe se constituiu nesse período em decorrência da captura de
milhares de escravos, Burns (2000) revela que “durante certo tempo, formaram uma
sétima classe. Desprezados tanto pelos homens livres como pelos servos, eram
forçados a trabalhar nas pedreiras do governo e nas terras pertencentes aos
templos”, muitos escravos ao se alistarem no exército e para o trabalho direto com o
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faraó deixaram de constituir essa classe de forma separada, o autor também revela
que se tarava de uma sociedade monogâmica, nem mesmo o faraó podia ter mais
de uma esposa legal.
Quanto ao sistema educacional desse antigo povo Burns (2000) aponta que
existia um número de escolas públicas mantidas pelo tesouro, e serviam para o
ensino de milhares de escribas, pois eles eram indispensáveis nos serviços de
contadores, como também, nos serviços administrativos do governo.
Essas escolas eram franqueadas a todos os jovens promissores, sem
qualquer consideração de classe. Ao que parece, a instrução era mantida
gratuitamente pelo governo, dada a necessidade vital de homens
preparados. Somente os assuntos de inteira utilidade incluíam-se no
currículo, pois o fim não era a educação em seu sentido lato, mas o preparo
prático. A despeito de suas limitações, essas escolas ofereciam aos moços
pobres, mas talentosos, um meio de escapar a uma vida de trabalho sem
esperança. (BURNS, 2000, p. 93).

O sistema econômico dos egípcios segundo Burns (2000) “repousava
principalmente numa base agrária. A agricultura era variada e grandemente
desenvolvida, e o solo produzia excelentes colheitas de trigo, cevada, painço,
legumes, frutas, linho e algodão.”, e a terra era de propriedade do rei, esse sistema
era considerado como coletivista, como aponta o autor “Desde os mais remotos
tempos as energias do povo foram dirigidas dentro de normas socialistas”.
A importância das realizações egípcias para nós, Burns (2000) as descreve.
Da terra dos faraós vieram o germe e o estímulo de numerosas conquistas
intelectuais dos tempos posteriores. A filosofia, a aritmética, a geometria, a
astronomia, a escrita e a literatura tiveram seu marco inicial nessa época.
Os egípcios desenvolveram, também, um dos mais antigos sistemas de
jurisprudência e de teoria política. Aperfeiçoaram as conquistas práticas da
irrigação e da engenharia, o fabrico de cerâmica, vidro e papel. Foram o
primeiro povo a ter uma clara concepção da arte com fins outros que não os
utilitários, e estabeleceram princípios arquitetônicos destinados a largo uso
no futuro. Entre eles são notáveis a coluna, a colunata, o obelisco e o
clerestório. (BURNS, 2000, p. 96).

Da justiça dos sumérios, temos o código de Hamurabi, rei babilônio, esse
código tonou-se base de direito para vários povos, entre as características, temos: a
lei de talião, olho por olho, dente por dente; a administração da justiça era
semiprivada, cabia a vítima trazer o acusado a justiça; desigualdade perante a lei,
havia divisão da população em três classe, patrícios ou aristocratas, burgueses ou
cidadãos e servos ou escravos, havendo proporcionalidade diferentes na aplicação
das sanções de acordo com a classe.
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Sobre os gregos, Burns (2000) aponta que a civilização ateniense, permitia
exploração dos fracos, e em especial dos escravos ignorantes que desenvolviam
seus trabalhos nas minas, e considerava estrangeiro qualquer homem que não fosse
filho de pai e mãe atenienses, e devido a isso negava direitos políticos à maior parte
da população.
O surgimento da necessidade de um maior conhecimento da matemática e da
própria trigonometria se dá nesse momento. No ano 4000 a. C. na Mesopotâmia
antiga já se tinha os primeiros sinais da matemática, pois era necessário a perguntas
para necessidades práticas, a matemática era utilizada para contar cabeças de
gado, assim como os sacos de cereais, como também calcular distâncias entre
outros.
Os babilônios
Por volta do ano 1830 a. C. a decadência da Suméria Babilônia teve um
importante crescimento científico devido à importância comercial e cultural da região,
nesse período crescia a astronomia, nela eles se apoiavam para descobrirem datas
cada vez mais precisas para a astrologia, desenvolvimento da astronomia devido a
própria trigonometria.
Os egípcios
O problema 56 do papiro Rhind contém o que os Editores Lumbreras (2016)
chamam de “um dos rudimentos da trigonometria e de uma teoria de triângulos
semelhantes”, os egípcios ao construírem as pirâmides, tinham como problema era
manter um declive uniforme em todos os quatro lados, os autores apontam que por
esse motivo, os egípcios podem ter introduzido um conceito equivalente ao da
cotangente de um ângulo.
O conhecimento sobre a matemática egípcia advém dos papiros Ahmes e do
de Rhind, pois se trata do maior documento que se tem do antigo Egito, uma relação
bastante conhecida que pode ser encontrada no papiro é a razão do perímetro da
base e a altura da pirâmide de Keops igual a 44/7, como nos aponta os Editores
Lumbreras (2016) é o “dobro de 22/7, aproximação de 𝜋 muito usada
modernamente, pode-se recordar que valor que se deduz de 𝜋 dos cálculos de
1

1

Ahmes está entre 3 6 e 3 7.
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Fonte: Editoras Lumbreras (2016, p. 15)

A figura acima mostra o papiro egípcio que evidencia a contribuição desse
povo ao conhecimento matemático.
Os gregos
Os gregos passavam por uma crise do sistema escravista, no século IV a. C.,
a Grécia inicia sua expansão sobre a Pérsia, liderada por Alexandre Magno, teve
como consequência o Helenismo (contato cultural ocidente-oriente) representado
pela cidade de Alexandria no Egito, Hogben (1970) aponta que o “Egito se submeteu
a Alexandre o Grande no ano 332 a. C., [...] nela se estabeleceu uma estranha
população, curiosa miscelânea de egípcios, gregos e judeus” (grifo nosso), Hogben
(1970) afirma que “ a cultura árabe trouxe consigo duas correntes de prosperidade, a
linguagem numeral do Oriente e a matemática clássica do Ocidente. A invenção da
trigonometria assinala a primeira fase da contribuição alexandrina”.
Grandes desenvolvimentos matemáticos da época são associados ao contato
da matemática com a atividade terrena, Hogben (1970) aponta dois nomes para a
fundação da universidade de Alexandria, Aristarco de Samos e Arquimedes de
Saracusa.
Aristarco de Samos (310 – 250 a.C.)
Realizou a primeira estimativa das distancias relativas do sol e da lua em
relação à terra, Carmo et. al (1992) diz que Aristarco em seu livro Sobre as
Distancias do Sol e da Lua deduziu que “a distância da terra ao sol é maior do que
18 vezes e menor do que 20 vezes a distância da terra a lua. Na demonstração
desse fato vemos pela primeira vez a aproximação do seno de um ângulo pequeno”,
outra descoberta de Aristarco foi que os diâmetros do sol e da lua tem a mesma
razão que as suas distâncias da terra, se deve a ele o método de calcular com
grande precisão o valor de 𝜋.
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Eratóstenes (275 – 194 a. C.)
Eratóstenes era matemático grego, educado em Atenas e Alexandria, também
era conhecido como medidor da terra, pois ele foi o primeiro a fazer medições da
circunferência do nosso planeta, Hugben (1970) nos revela que a “medição que
Eratóstenes fez, liga as regras da geometria à geografia e à astronomia. O que de
mais extraordinário existe nesta emprêsa é a sua simplicidade, não exige outros
conhecimentos matemáticos”.
Para que Eratóstenes realizasse a medição há quatro considerações
elementares apontadas por Hugben (1970), são elas “(a) os raios de luz provindos
de grandes distâncias parecem paralelos, (b) qualquer reta que corte duas paralelas,
forma com ela ângulos correspondentes equivalentes, (c) quando um corpo celeste
se encontra exatamente sobre a cabeça de um observador, a reta que o une ao
observador passa necessariamente pelo centro da terra, (d) ao meio-dia, o sol está
sempre a um ponto do meridiano de longitude do observador”.
Como Eratóstenes era bibliotecário, ele possuía as informações necessária
para realizar experimentos que pudessem mostrar a medição da terra, encontrando
para o comprimento da circunferência da terra a distância igual a 40008 km.
Hiparco de Niceia (aproximadamente 190 – 125 a. C)
A trigonometria aparece para solucionar questões ligadas a astronomia, para
os Editores Lumbreras (2016) é considerado a autoridade máxima entre os
astrônomos gregos, Carmo et. al (1992) diz é o fundador da trigonometria, além
disso os autores afirmam que Hiparco foi o primeiro a determinar com precisão o
nascer e o acaso de várias estrelas, para fazer tais determinações Hiparco usou
uma tabela de cordas por ele calculada, e teve como resultado uma obra de doze
volumes, que continha uma obra geral da trigonometria e tábuas, que tomaram
como base a divisão do círculo em 360°.

Fonte: Carmo et. al. (1992, p. 102).
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Carmo et. al (1992) nos mostram que os matemáticos gregos não usavam o
seno de um ângulo, e sim trabalhavam com a corda do arco duplo. Na figura acima,
̂ , a corda do arco duplo 𝐴𝐷
̂ será 𝐴𝐷, devido a
se o ângulo 𝐴𝑂̂𝐵 subtende o arco 𝐴𝐵
influência que sofreram dos babilônios, os gregos tinham o raio 𝐴𝑂 com
comprimento igual a 60 e dividiam o círculo em 360 partes iguais, se 𝐴𝑂̂𝐵 = 𝛼,
temos que:
𝑠𝑒𝑛 𝛼 =

𝐴𝐶 1 𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎 𝐴𝐷
1
=
=
𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎 𝐴𝐷.
𝑂𝐴 2
𝑂𝐴
120

Menelao de Alexandria (100 a. C.)
Como aponta Carmo et. al. (1992) “apresentava uma trigonometria bem
desenvolvida”, onde é possível ver partes da trigonometria em seu trabalho
chamado Geometria Esférica seis livros compostos, neste trabalho Menelao
demonstra vários teoremas sobre triângulos esféricos, provou que se dois triângulos
esféricos têm ângulos correspondentes, então os triângulos são iguais, introduziu
um teorema da geometria plana que leva seu nome sem demonstrar, Teorema de
Menelao: Se o triângulo ABC é cortado por uma secante que intersecta seus três
lados como na figura abaixo, então vale a igualdade
𝑃3 𝐴. 𝑃2 𝐵. 𝑃1 𝐶 = 𝑃3 𝐶. 𝑃2 𝐴. 𝑃1 𝐵.
ou
𝑃3 𝐴. 𝑃2 𝐵. 𝑃1 𝐶
= 1.
𝑃3 𝐶. 𝑃2 𝐴. 𝑃1 𝐵

Fonte: Carmo et. al. (1992, p. 103).

Menelao usou o teorema para provar resultado correspondente em triângulos
esféricos.
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Claudio Ptolomeu (180 d. C)
Carmo et. al (1992) afirmam que a “trigonometria grega atingiu seu ápice com
Cláudio Ptolomeu”, Editores Lumbreras (2016) falam que os trabalhos de Ptolomeu
estão contidos em sua obra imortal denominada pelos árabes de Magiste (o maior),
a partir desse nome se agregou o vocábulo Al e assim surgiu o nome que
conhecemos Almagesto (Al – magiste), em grego originalmente era conhecida como
a sintaxe matemática, o Almagesto faz uma descrição matemática do funcionamento
do sistema solar.
Essa teoria mostrava que a terra estava no centro do sistema solar, chamada
de teoria geocêntrica, porém essa teoria fora substituída no século XV d. C., por
Nicolas Copérnico (1473 – 1543) o qual propôs que era o sol e não a terra o centro,
a chamada teoria heliocêntrica, Editoras Lumbreras (2016) revela que Ptolomeu na
“geometria demonstrou um teorema que leva seu nome: o produto das diagonais de
um quadrilátero inscrito em uma circunferência é igual à soma dos produtos dos
lados opostos”, Carmo et. al. (1992) afirmam que o capítulo 11 do Almagesto
consiste em uma tabela de cordas construídas a partir do teorema enunciado acima
e representado abaixo.
𝐴𝐵. 𝐶𝐷 + 𝐵𝐶. 𝐴𝐷 = 𝐴𝐶. 𝐵𝐷,

Fonte: Carmo et. al (1992, p. 104)

Os Editores Lumbreras (2016) também afirmam que este teorema em um
caso particular onde um dos lados do quadrilátero seja o diâmetro da circunferência
circunscrita, conduz as identidades trigonométricas do seno e cosseno da soma e a
diferença dos arcos, Carmo et. al (1992) revelam que Ptolomeu além de ter
deduzido a expressão descrita abaixo como afirmam os Editores Lumbreras (2016),
Ptolomeu também demonstrou que
𝑠𝑒𝑛2 𝐴 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐴 = 1,
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onde A é um ângulo agudo, e chegou no que conhecemos hoje como
𝑠𝑒𝑛(𝛼 ± 𝛽) = 𝑠𝑒𝑛 𝛼. 𝑐𝑜𝑠 𝛽 ± 𝑐𝑜𝑠 𝛼. 𝑠𝑒𝑛 𝛽.
Os chineses
Os chineses são citados por Correia; Monteiro e Sá (2015) pela descoberta
de uma trigonometria primitiva presente no oriente, os autores apontam que a China,
durante o reinado de Chóu-pei Suan-King no ano 1110 a. C., usavam os
conhecimentos de triângulos retângulos para medir distancias, profundidades, os
Editores Lumbreras (2016) revelam que no mesmo período apontado por Correia;
Monteiro e Sá (2015), na China era possível encontrar em um texto escrito por
Chóu-pei Suan-King, as propriedades dos triângulos retângulos, como também foi
encontrada uma demonstração geométrica do Teorema de Pitágoras.
Editores Lumbreras (2016) revelam que “é preciso indicar que o matemático
chinês Tsu Chung Chi (no ano 450 d. C.) havia conseguido conceber, pelo método
do perímetro, a seguinte desigualdade:3,1415926 < 𝜋 < 3,1415927”. Esses são
algumas das contribuições dos chineses para o desenvolvimento da Trigonometria.
Feudalismo ou Idade Média
Durante o feudalismo, na Europa ocidental, como nos mostram os Editores
Lumbreras (2016), o conhecimento científico e por conseguinte a matemática não
alcançaram desenvolvimento considerável, em virtude do predomínio da escolástica,
que priorizavam o estudo da bíblia em primeiro lugar para depois usar a experiência
e a razão para interprestar a realidade, alguns apontamentos sobre o atraso do
desenvolvimento científico da época se dá pelo sistema feudalista autárquico da
economia, comércio debilitado e pouco incentivo a ciência, assim coube aos árabes
herdeiros da ciência oriental, como também os hindus, os que mais se destacaram
no progresso da matemática.
Burns (2000) ao se reportar a Idade Média, revela que “a cultura dos começos
da Idade Média representou sem dúvida, em certos aspectos, uma volta ao
barbarismo. O intelecto não só estagnou, mas até mergulhou em abismos profundos
de ignorância e credulidade”, a economia segundo o autor baixou a níveis primitivos,
pois nesse período voltou a prática de trocas diretas e ruralismo, para o autor a
produção daquela civilização se dá por três fatores: “o cristianismo, a influência dos
bárbaros germânicos e a herança das culturas clássicas”.
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A igreja exercia forte influencia sobre o modo de vida, no ano 400 como nos
revela Burns (2000) a igreja com “o clero cristão chegara a abranger uma hierarquia
definida de patriarcas metropolitanos, bispos e sacerdotes.”, e nesse período
ocorreu o aparecimento do papado, Burns (2000) afirma que alguns elementos do
feudalismo vieram dos povos germânicos, são eles.
1) a concepção da lei como uma imposição dos costumes e não como
expressão da vontade do soberano; 2) a idéia de lei como uma propriedade
pessoal do indivíduo, que ele podia levar aonde quer que fosse, em
oposição à concepção romana de lei limitada a um território definido; 3) o
conceito da relação contratual entre governantes e súditos, compreendendo
obrigações recíprocas de proteção e de obediência; 4) a teoria de uma
relação honrosa entre o senhor e o vassalo, derivada da instituição
germânica do comitatus ou bando militar, pelos quais se obrigavam os
guerreiros, por juramentos de honra e de lealdade, a lutar pelo seu chefe e
a servi-Ios; 5) o processo pelo ordálio, que era o meio comum de demanda
nos tribunais feudais; e 6) a idéia da soberania eletiva.( BURNS, 2000, p.
332).

A educação durante a idade média foi monopolizada pelos mosteiros, Burns
(2000) revela que desapareceu de forma rápida um o sistema que os romanos
possuíam de escolas públicas, “em algumas cidades italianas sobreviveram as
escolas municipais até a própria Renascença, mas em todo o resto da Europa
Ocidental os mosteiros praticamente monopolizaram a educação”. Os monges eram
adestrados para o ensino em que o currículo era baseado em sete assuntos, os
quais ficaram conhecidos como as sete artes liberais, divididas em trivium e
quadrivium, o primeiro constituído de gramática, a retórica e a lógica e o segundo
em aritmética, geometria, astronomia e música.
Durante a Idade Média o império Bizantino também mostrou controle sobre as
ações da população, vejamos oque revela Burns (2000), o Império Bizantino foi
descrito, “como o paraíso do monopólio, do privilégio e do paternalismo. O estado
exercia controle absoluto sobre quase todos os gêneros de atividade. O salário de
cada trabalhador e o preço de cada produto eram fixados por decreto
governamental.”, nesse período o direito o livre exercício de qualquer trabalho era
negado.
Burns (2000) afirma que o feudalismo seria uma estrutura descentralizada da
sociedade, onde os poderes do governo eram exercidos por barões sobre pessoas
que dependiam deles economicamente, o sistema que imperava era o sistema de
suserania e vassalagem que segundo Burns (2000) “no qual o direito de governar é
concebido como um direito de propriedade, cabendo a quem quer que possua um
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feudo. A relação entre o suserano e seus vassalos é uma relação contratual, que
envolve obrigações recíprocas.”, nesse sistema os vassalos deveriam obedecer a
seus suseranos em troca de proteção e assistência econômica.
A idade média trazia como direito de governar para aqueles que fosse
proprietário do feudo, o senhor feudal não tinha o direito de impor suas vontades, a
relação social era baseada em um contrato, sobre a justiça Burns (2000) revela que
“Dentro da teoria feudal, na verdade, nenhum dirigente tinha o direito de legislar; a
lei era produto do costume ou da vontade de Deus. A autoridade do rei ou do barão
limitava-se à promulgação do que se poderia chamar decretos administrativos”.
As classes de suseranos e vassalos se dividiam de modo que o rei era o mais
alto suserano, e abaixo dele vinham os duques condes e ao conceder sues feudos
para outros nobres de classes inferiores os quais se tornavam vassalos e eram
chamados de viscondes e barões, até o mais baixo nível, o cavaleiro o qual não
podia dividir seu feudo, assim nos mostra Burns (2000) onde “de acordo com a
ordem geral das coisas, cada senhor, exceto o rei, era vassalo de algum outro
senhor, e todo vassalo, exceto o cavaleiro, era senhor de outros vassalos”.
Burns (2000) revela que as classes que formavam a sociedades ao se retirar
os nobres, as famílias dos nobres, os padres das paróquias e alguns funcionários
administrativos, “toda a população do feudo era formada de pessoas de condição
servil. Estas compreendiam pelo menos quatro classes diferentes: os vilões, os
servos, os seareiros e moradores, e os escravos.”, o autor afirma que passado o ano
1000 d. C., a escravidão se extinguiu na Europa Ocidental.
A produção do conhecimento durante o feudalismo tem destaque para
Rogério Bacon (1214 – 1294) pois ele talvez tenha previsto algumas invenções da
idade moderna, como a carruagem sem cavalos e a máquina voadora, Burns (2000)
aponta que Rogério Bacon “Não somente foi o melhor geógrafo da época, mas, ao
que parece, o primeiro cientista a perceber a imprecisão do calendário Juliano e a
reclamar a sua revisão.”. Burns (2000) também revela a importância da idade média
para a educação “o aparecimento das universidades representa a realização
educacional mais importante da Idade Média.”.
A Índia
Vários matemáticos nascidos na Índia trouxeram grande desenvolvimento
para a matemática, como nos revelam os Editores Lumbreras (2016) entre os
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séculos V e XII d. C., tem-se eminentes matemáticos na Índia, entre eles, Aryabhata
(final do século V), Brahmagupta (nascido no ano 598); Mahavira (século IX),
Braskara Akaria (nascido no ano 1114).
Aryabhata era matemático e astrônomo, desenvolveu fórmulas para a
matemática elementar, a aritmética, a geometria e a trigonometria, trazendo avanço
para a matemática hindu, em método e precisão, nesse período a trigonometria já
possuía graças aos avanços da época segundo os Editores Lumbreras (2016) “uma
tábua de senos calculada para cada 3,75° de arco até 90°. E inegável a contribuição
dos hindus para funções trigonométricas: seno, cosseno, senoverso (vers 𝛼= 1cos 𝛼)”.
Os árabes
A idade média do mundo ocidental, é considerada a idade de ouro do mundo
mulçumano como apontam os Editores Lumbreras (2016), período compreendido do
século VII ao século XII, se estendendo da índia até a Espanha.
Durante essa época, os árabes foram a língua internacional da matemática.
Os matemáticos árabes conservaram o patrimônio matemático dos gregos,
divulgaram os conhecimentos matemáticos da Índia, assimilaram ambas
culturas e fizeram avançar tanto a Trigonometria como a Álgebra
(EDITORAS LUMBRERAS, 2016, p. 17)

Abu Al-Wafa (940 – 997)
Matemático e astrônomo, de origem iraniana, teve grande destaque para a
matemática, em contribuição a trigonometria, temos de acordo com os Editores
Lumbreras (2016) o cálculo do segmento AM como a 𝑡𝑔 𝜃 em um círculo unitário,
também estudou as identidades trigonométricas.
1

csc 𝜃 = 𝑠𝑒𝑛 𝜃 ;
1

sec 𝜃 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 ;

FONTE: Editores Lumbreras (2016, p. 18)

𝑠𝑒𝑛 𝜃
cos 𝜃

𝑐𝑜𝑠 𝜃
sen 𝜃

= 𝑡𝑔𝜃

= 𝑐𝑜𝑡𝑔𝜃
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Al Battani (Albatenus 858—929)
Era astrônomo e foi o primeiro depois dos hindus, a empregar os senos em
vez de usar as cordas, Editores Lumbreras (2016) mostram que uma tradução latina
de suas obras tem a primeira aparição dos senos, os autores afirmam que o teorema
dos senos

𝑎
𝑠𝑒𝑛 𝐴

=

𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝐵

=

𝑐
𝑠𝑒𝑛 𝐶

aparece em uma aplicação por Al Battani, anos

depois também houve aplicação do teorema pelo persa Abn-Nasr, Al Battani
mostrou que a maior distância do sol a terra varia, e que os eclipses do sol e total
são possíveis.
AI-Kashani (Irán 1350-1439)
Um dos maiores matemáticos do seu tempo, os Editores Lumbreras (2016)
apontam que Al-Kashani desenvolveu o uso do sistema de numeração de base 60,
que foi depois utilizado por astrônomos babilônios, além disso os Editores
Lumbreras (2016) nos revelam que "se deve a Al-Kashani a generalização do
Teorema de Pitágoras, posteriormente expressado por Vieta a formula", a fórmula da
lei dos cossenos.
𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 − 2𝑏𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐴
Sendo igual a 90°, retornamos ao Teorema de Pitágoras 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 .
Capitalismo
Durante o capitalismo como aponta Editores Lumbreras (2016) a matemática,
as ciências naturais e ciências em geral alcançam maior desenvolvimento, o que
explica porque já predomina uma nova forma de ver o mundo à nossa volta
desenvolvida pela burguesia emergente. A lógica que imperava consistia em retirar o
maior proveito da natureza, vendo nela uma fonte de mercancia. O humanismo que
mantinha o conhecimento baseado na razão e no estudo da cultura greco-latina.
Como marco do capitalismo, a revolução comercial, segundo Burns (2000) ”
ela oferecia a qualquer cidadão ambicioso ou de sorte numerosas oportunidades de
fazer fortuna, guindando-se assim aos mais altos escalões da hierarquia social.”, o
que não era possível na Idade Média, essa transposição de classe social, no que se
refere ao desenvolvimento intelectual o autor atribui a uma tríplice paternidade, Rene
Descartes, Isaac Newton e Jhon Locke.
Burns (2000) afirma que durante o desenvolvimento intelectual tivemos
descobrimentos “no campo da matemática e da física. No começo do século XVII
René Descartes inventou a geometria analítica, uma fusão da geometria e da
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álgebra. Logo depois surgiu o desenvolvimento do cálculo infinitesimal por Isaac
Newton e Leibniz (1.646-1.716)”.
A justiça passou por desenvolvimento, as relações sociais precisavam
acompanhar as mudanças, era necessária uma revisão das leis, sobretudo nas que
se referiam aos crimes, Burns (2000) revela que “Na primeira metade do século XVIII
foram adicionados, na Inglaterra, nada menos de sessenta crimes à lista dos que
estavam sujeitos à pena capital.”.
Stival e Fortunato (2006) revelam que as características da sociedade
capitalista possui uma estrutura “sobre as relações de produção e reprodução da
vida. Organiza-se, porém, com base no acúmulo de capital, o qual se dá mediante a
exploração da força de trabalho (trabalhadores) pelos detentores da propriedade
privada – dos meios de produção.”.
Algumas características clássicas do capitalismo são a predominância da
propriedade privada, além de possuir como objetivo principal o lucro, e a divisão de
classe se mantem ao longo dos séculos como uma minoria chamada de capitalistas,
constituída pelos donos dos meios de produção e do capital, e a maioria chamada
de proletários, são os que vendem a força de trabalho em busca de uma troca entre
a força que ele possui para o trabalho e a recompensa pela disposição dessa força
que se materializa no salário.
Georg Von Peurbach (1423-1461)
O desenvolvimento da Trigonometria que aconteceu no renascimento se deve
aos alemães, Carmo et. al. (1992) cita George Peurbach de Viena, pois ele traduziu
o Almagesto diretamente do grego, os Editores Lumbreras (2016) revelam que
Peurbach era professor da Universidade de Viena e se ocupava com a teoria do
movimento dos planetas, deixou de considerar as cordas e construiu uma tabua de
valores de senos.
Johan Muller (1435- 1476)
Atsronomo e matemático, foi aluno de Peurbach, Carmo et. al. (1992) o
chama de João Regiomontano, enquanto os Editores Lumbreras (2016) o
denominam de Johan Muller, Regiomantano organizou a trigonometria como uma
parte da matemática independente da astronomia, Carmo et. al. (1992) afirma que
Regiomontano em 1964 apresentou um trabalho intitulado De Triangulis, neste livro
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encontra-se a resolução de triângulos, usando trigonometria do triângulo retângulo e
também uma demonstração da lei dos senos.
Editoras Lumbreras (2016) dizem que Regiomontano é considerado o pai da
trigonometria moderna, pela sua contribuição para o desenvolvimento da
trigonometria independente da astronomia, os autores mostram que um dos
problemas propostos por Regiomontano é, a que distancia deve estar localizado um
observador para que uma estátua situada em um pedestal pareça a maior possível?
Jorge Joaquín Rético (1314- 1367)
Austríaco, era matemático e astrônomo, e de acordo com os Editores
Lumbreras (2016) "é conhecido pela publicação do cálculo de tabuas dos valores do
seno, da tangente e da secante", assim temos as seguintes identidades em
detrimento da contribuição de Jorge Rético.
𝑠𝑒𝑛 𝑚𝑎 = 𝑎 𝑠𝑒𝑛(𝑚 − 1)𝑎 . cos 𝑎 − 𝑠𝑒𝑛(𝑚 − 2)𝑎
𝑐𝑜𝑠 𝑚𝑎 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠(𝑚 − 1)𝑎 . cos 𝑎 − 𝑐𝑜𝑠(𝑚 − 2)𝑎
E só em 1596 o trabalho sobre as tabuas das funções trigonométricas foi
completado e publicado.

Ludolph Van Ceulen (1540-1610)
Era um matemático holandês, os editores Lambreras (2016) revelam que
Ceulen fez a introdução das identidades para o arco metade.
𝑠𝑒𝑛

𝑎
1 − cos 𝑎
=√
2
2

𝑐𝑜𝑠

𝑎
1 + cos 𝑎
=√
2
2

e

François Vieta (1540-1610)
Vieta foi um matemático francês, e segundo os Editores Lumbreras (2016)
publicou seu primeiro trabalho em 1571 onde sistematizou a trigonometria e
apresentou as tábuas trigonométricas, foi o primeiro autor das fórmulas analíticas
para resolução de triângulos, apresenta regras para construção de seno, cossenos e
tangentes, como a seguir.
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𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 = 𝑟 2 − 𝑠𝑒𝑛2 𝛼
𝛼
𝑟 − cos 𝛼 = 2𝑠𝑒𝑛2
2
𝛼−𝛽
4 𝑠𝑒𝑛 (
) = (𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝑠𝑒𝑛 𝛽)2 + (cos 𝛽 − cos 𝛼 )2
2
Para o cálculo das tangentes e secantes Vieta empregou as fórmulas.
𝛼
𝛼
𝑡𝑔 (45° + ) = 2𝑡𝑔 𝛼 + 𝑡𝑔 𝛼 (45° − )
2
2
1
𝛼
1
𝛼
sec 𝛼 = 𝑡𝑔 (45° + ) + 𝑡𝑔 𝛼 (45° − )
2
2
2
2
Para resolução de triângulos Vieta evitou fazer traços como o de uma altura e
para tal, aplicou a lei dos senos.
𝑎
𝑏
𝑐
=
=
.
𝑠𝑒𝑛 𝐴
𝑠𝑒𝑛 𝐵
𝑠𝑒𝑛 𝐶
E apresentou a lei das tangentes.
𝑎+𝑏
𝑎 + 𝑏 𝑡𝑔 ( 2 )
=
𝑎 − 𝑏 𝑡𝑔 (𝑎 − 𝑏)
2
Editores Lumbreras (2016) apontam que para resolução de triângulos
oblíquos nos quais se conhecem os três lados, Vieta decompôs o triângulo dado em
dois triangulo retangulares, e para calcular o ângulo, aplicou a lei dos cossenos da
seguinte forma.
2𝑎
1
=
𝑎2 + 𝑏 2 − 𝑐 2
𝑠𝑒𝑛 (90° − 𝑐)
Carmo et. al. (1992) revela que Fraçois Vieta “sistematizou o estudo da
trigonometria esférica, até então um amontoado de fórmulas desconexas”, Vieta
mostrou que.
𝑠𝑒𝑛 𝛼 − 𝑠𝑒𝑛 𝛽 = 2 cos

𝛼+𝛽
𝛼−𝛽
cos
.
2
2

Vieta também deduziu fórmulas para 𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝜃) e 𝑐𝑜𝑠 (𝑛𝜃).
Carmo et. Al. (1992) relatam um episódio que eles consideram pirotesco, o
qual estava relacionado com o conhecimento que Vieta possuía sobre a expressão
𝑠𝑒𝑛 (𝑛𝜃), no ano de 1593 o matemático Belga Adriano Romano (1561- 1615) propôs
um problema de uma equação de grau 45, Adriano Romano que era embaixador dos
Países Baixos na França afirmou que não existia matemáticos franceses capazes de
resolver a equação.
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𝑥 45 − 45𝑥 43 + 945𝑥 41 −. . . −3795𝑥 3 + 45𝑥 = 𝑘
O rei da França na época Henrique IV convocou Fraçois Vieta para solucionar
a equação, Vieta percebeu que se tratava de uma equação que exprime 𝑠𝑒𝑛 45𝜃 em
termos de 𝑠𝑒𝑛 𝜃, com 𝑘 = 𝑠𝑒𝑛 45𝜃 e 𝑥 = 2𝑠𝑒𝑛 𝜃 os Editores Lumbreras (2016)
afirmam que Vieta já sabia que que a equação poderia se decomposta em uma
equação de grau 5 e duas de grau 3, depois as resolveu, para o espanto de todos.
Bartolomeu Pitisco (1561 -1613)
Carmo et. al. (1992) nos revela que devemos a Bartolomeu a palavra
Trigonometria que quer dizer medida dos ângulos de um triângulo, os Editores
Lumbreras (2016) apontam que o aparecimento da palavra trigonometria, está
justamente no trabalho publicado por Bartolomeu em Heldeberg em 1595, o qual era
composto por 5 livros sobre trigonometria plana e esférica.
Thomas Fincr (1561-1656)
Era de origem dinamarquesa. Os Editores Lumbreras (2016) revelam que
Thomas Fincr, em seu livro intitulado Geometria Rontundi, “introduziu as palavras
tangente e secante”, e também apontam que ele foi o primeiro a usar as
abreviaturas para razões trigonométricas.
Edmundo Gunter (1581-1626)
Os Editores Lumbreras (2016) associam o aparecimento da expressão coseno que trata-se da abreviação para o completo do seno a Edmundo Gunter, os
autores também atribuem a ele a palavra cotangente que possui origem análogo ao
termo cosseno, como também se deve a Gunter o aparecimento da palavra
cossecante para complemento da secante.
Jhon Napier o Neper (1550-1617)
Foi um matemático escocês Matemático. Os Editores Lumbreras (2016)
consideram que Napier utilizou a expressão do seno em um círculo, e que Neper
elaborou fórmulas para cálculos trigonométricos, além de ter inventado os
logaritmos, segundo os autores, Neper definiu o logaritmo do seno entre 0 e 1.
Editores Lumbreras (2016) também nos mostram que Neper é conhecido na
trigonometria por ter apresentado 10 fórmulas para resolução de triângulos esféricos
retângulos, as quais são conhecidas como Regras de Neper, como na figura abaixo.
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FONTE: Editoras Lumbreras (2016, p. 21)

Leonardo Euler (1707- 1783)
Euler era Suíço e teve contribuições para várias ciências, na matemática ele
contribuiu para aritmética, para geometria diferencial e na análise numérica e
funcional, os Editores Lumbreras (2016) afirmam que Euler contribuiu para
trigonometria esférica e considerou o raio do círculo trigonométrico igual a 1,
também Euler definiu as seis razões trigonométricas em função de um ângulo, a
Euler também se deve 𝜋, e i para √−1 , assim como a fórmula que leva seu nome.
𝑒 𝑖𝑥 = cos 𝑥 + 𝑖𝑠𝑒𝑛𝑥
Como também o famoso 𝒆 conhecido como número de Euler, de onde temos
𝐿𝑛𝑒 = 1, de onde decorre a série.
𝑥2 𝑥3
𝑥𝑛
𝑒 = 1+𝑥+
+
+ ⋯+
.
2!
3!
𝑛!
𝑥

Abraham de Moivre (1667-1754)
Moivre era de origem francesa e naturalizado inglês, publicou um livro
chamado Cálculos das Probabilidades, Editores Lumbreras (2016) revelam que esse
livro era um introdutório a trigonometria das quantidades imaginárias, em 1730
Moivre introduziu os números imaginários a trigonometria e estabeleceu a fórmula
que leva seu nome.
(cos 𝜃 + 𝑖𝑠𝑒𝑛 𝜃)𝑛 = cos 𝑛𝜃 + 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝑛𝜃.
Os editores Lumbreras (2016) apontam outro avanço da análise, se deu ao
desenvolvimento feito por Joseph Fourier (1768 – 1830) que em 1812 apresentou
as somas infinitas de expressões com funções trigonométricas, e hoje as
conhecemos como séries de Fourier, os autores completam afirmando que durante
os séculos XVI, XVII e XVIII a trigonometria se mostra como é hoje.
Nossas pesquisas nos levaram a contribuições de muitos matemáticos
durante o passar dos séculos apresentadas aqui, como já dito no inicio dessa
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subseção, a trigonometria não se deve a um só homem, mas a um composto
esforço e contribuições de vários homens em vários instantes da história, esperamos
que possa contribuir para a difusão da história da trigonometria nas aulas de
matemática.
1.3

FUNDAMENTAÇÃO MATEMÁTICA
A trigonometria como já vimos, estuda as medidas do triangulo, iniciada na

disciplina de matemática ainda no ensino fundamental, tem como aulas anteriores o
teorema de Pitágoras. Essas razões são utilizadas em construções de pontes,
edificações e outros, são usados por topógrafos ao utilizarem o teodolito com o
objetivo de medir ângulos e distancias, modelando triângulos para o cálculo dos
ângulos.
A trigonometria é tida como parte da matemática que estuda os diferentes
procedimentos para determinar distancia inacessíveis e difíceis de medir de modo
direto, além disso, Editores Lumbreiras (2016) mostram que “o campo de estudo
desta disciplina tem sido progressivamente enriquecido. Assim, o estudo também
abrange tanto funções circulares, como sua aplição na vida cotidiana”, aplicações
que se destacam em telecomunicações, como tambem na mecanica, astronomia e
outros, os autores apontam para a modelagem matemática que é possível da
trigonometria na explicação de fenomenos naturais, exemplo disso são as ondas ou
vibrações.
Definições de ângulos e classificação dos triângulos.
Ângulo
Definição 11: Chama-se ângulo a reunião de duas semi-retas de mesma
origem, não contidas numa mesma reta (não colineares).
⃗⃗⃗⃗⃗ ∪ 𝑂𝐵
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑂̂𝐵 = 𝑂𝐴

̂
𝐴𝑂̂𝐵 = 𝑎𝑂̂𝑏 = 𝑎𝑏
1

Extraída de Dolce e Pompeo, 1997.
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⃗⃗⃗⃗⃗ são os lados do
O ponto O é o vértice do ângulo, as semi-retas ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐴𝑂 e 𝑂𝐵
ângulo.
Interior de um ângulo 𝐴𝑂̂𝐵 é a interseção de dois semiplanos abertos, com:
⃡⃗⃗⃗⃗ e que contem o ponto B;
𝛼1 com origem na reta 𝑂𝐴
⃡⃗⃗⃗⃗ e que contem o ponto A.
𝛽1 com origem 𝑂𝐵
Interior de 𝐴𝑂̂𝐵 = 𝛼1 ∩ 𝛽1
O interior de um ângulo é convexo
Os pontos do interior de um ângulo são pontos internos ao ângulo.
A reunião de um ângulo com seu interior é um setor angular ou ângulo
completo e também é conhecido por “ângulo convexo”.

Fonte: Dolce e Pompeo, 1997, p. 21

Exterior de um ângulo 𝐴𝑂̂𝐵 é o conjunto de pontos que não pertencem nem
ao ângulo 𝐴𝑂̂𝐵 nem ao seu interior.
O exterior de 𝐴𝑂̂𝐵 é a reunião de dois semiplano0s abertos, com:
𝛼2 com origem na reta ⃡⃗⃗⃗⃗
𝑂𝐴 e que contem o ponto B (oposto ao 𝛼1 );
⃡⃗⃗⃗⃗ e que contem o ponto A (oposto ao 𝛽1).
𝛽2 com origem 𝑂𝐵
Exterior de 𝐴𝑂̂𝐵 = 𝛼2 ∪ 𝛽2
O exterior de um ângulo é côncavo.
Os pontos do exterior de um ângulo são pontos externos ao ângulo.
A reunião do ângulo com seu exterior também é conhecida como “ângulo
côncavo”.
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Fonte: Dolce e Pompeo, 1997, p. 21

Ângulo reto: é o ângulo que mede 90º.
Ângulo agudo: é o ângulo que mede menos de 90º.
Ângulo obtuso: é o ângulo cuja medida está entre 90º e 180º.
Ângulos complementares: dois ângulos são complementares se, e somente
se, a soma de suas medidas é 90º.
Triângulos.
Definição 22: Dados três pontos A, B e C, não colineares, à reunião dos
̅̅̅̅ , 𝐴𝐶
̅̅̅̅ e 𝐵𝐶
̅̅̅̅ chama-se triângulo ABC.
segmentos 𝐴𝐵

̅̅̅̅ .
Indicação: triângulo 𝐴𝐵𝐶 = ∆ 𝐴𝐵𝐶, segue que ∆ 𝐴𝐵𝐶 = ̅̅̅̅
𝐴𝐵 ∪ ̅̅̅̅
𝐴𝐶 ∪ 𝐵𝐶
Elementos.
Vértices: os pontos A, B e C são os vértices do ∆ 𝐴𝐵𝐶.
̅̅̅̅ (de medida c), 𝐴𝐶
̅̅̅̅ (de medida b) e 𝐵𝐶
̅̅̅̅ (de medida a)
Lados: os segmentos 𝐴𝐵
são os lados do triângulo.
Ângulos: os ângulos 𝐵𝐴̂𝐶 ou 𝐴̂, 𝐴𝐵̂ 𝐶 ou 𝐵̂ e 𝐴𝐶̂ 𝐵 ou 𝐶̂ , são os ângulos do
∆ 𝐴𝐵𝐶 ou ângulos internos do ∆ 𝐴𝐵𝐶.
Os triângulos podem ser classificados quanto aos ângulos como:
Acutângulo: se, e somente se, têm os três ângulos agudos.

∆ 𝐷𝐸𝐹 é acutângulo.

2

Extraída de Dolce e Pompeo, 1997.
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Obtusângulo: se, e somente se, tem um ângulo obtuso.

∆ 𝑅𝑆𝑇 é obtusângulo.

Retângulo: se, e somente se, tem um ângulo reto.

∆ 𝐴𝐵𝐶 é retângulo
TRIGONOMETRIA NO TRIÂNGULO RETÂNGULO
Triângulo retângulo.
̅̅̅̅ , oposto ao ângulo reto, é
Seja o ∆ 𝐴𝐵𝐶 acima com, 𝐴̂ reto, e o lado 𝐵𝐶
chamado de hipotenusa, e os lados ̅̅̅̅
𝐴𝐵 e ̅̅̅̅
𝐴𝐶 , adjacentes ao ângulo reto, são
chamados catetos do triangulo ABC.
No do triângulo retângulo, temos as seguintes características.
1)

A hipotenusa é maior que qualquer um dos catetos, e menor que a

soma deles.
2)

A soma dos ângulos agudos é igual a 90°, dizemos que esses ângulos

são complementares (𝐵̂ + 𝐶̂ = 90°).
3)
4)

O maior ângulo se opõe ao maior lado e assim reciprocamente.

O quadrado da medida da hipotenusa é igual a soma dos quadrados

das medidas dos catetos
No triangulo retângulo temos algumas propriedades geométricas3.
Se tomarmos um triângulo ABC retângulo e conduzirmos AD perpendicular a
BC, com D em BC, obtemos:
AD = altura relativa à hipotenusa (medida h)
BD = projeção do cateto AB sobre a hipotenusa (medida m)

3

Extraídas de Iezzi, 2010.
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CD = projeção do cateto AC sobre a hipotenusa (medida: n)
𝐵̂ ≡ 1̂ e 𝐶̂ ≡ 2̂ pois AB ⊥ AC e BC ⊥ AD

Na figura anterior podemos observar três triângulos ∆ 𝐴𝐵𝐶, ∆ 𝐷𝐵𝐴 e ∆ 𝐷𝐴𝐶
que são semelhantes por apresentarem ângulos dois a dois congruentes.

Assim, temos as seguintes propriedades.

1ª propriedade geométrica.
𝑐

Da semelhança entre os ∆ 𝐴𝐵𝐶 e ∆ 𝐷𝐵𝐴, temos que 𝑎 =
𝑎

Da semelhança entre os ∆ 𝐴𝐵𝐶 e ∆ 𝐷𝐴𝐶, temos que 𝑏 =

𝑚
𝑐
𝑏
𝑛

⇒ 𝑐 2 = 𝑎𝑚.
⇒ 𝑏 2 = 𝑎𝑛.

Isto é, cada cateto é média geométrica entre a hipotenusa e a projeção dele
sobre ela.
2ª propriedade geométrica.
Da semelhança entre os ∆ 𝐴𝐵𝐶 e ∆ 𝐷𝐵𝐴, temos que

𝑎
𝑐

=

𝑏
ℎ

⇒ 𝑏𝑐 = 𝑎ℎ.

Temos que o produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura
relativa a ela.
3ª propriedade geométrica.
ℎ

Da semelhança entre os ∆ 𝐷𝐵𝐴 e ∆ 𝐷𝐴𝐶, temos que 𝑛 =

𝑚
ℎ

⇒ ℎ2 = 𝑛𝑚.

Temos que a altura relativa à hipotenusa é média geométrica entre os
segmentos que determina na hipotenusa.
4ª propriedade geométrica (Teorema de Pitágoras).
Somando membro a membro as duas primeiras relações, temos:
𝑐 2 = 𝑎𝑚} ⇒ 𝑏 2 + 𝑐 2 = 𝑎𝑛 + 𝑎𝑚 = 𝑎(𝑛 + 𝑚) = 𝑎𝑎 = 𝑎2
𝑏 2 = 𝑎𝑛
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Assim temos,
𝑏 2 + 𝑐 2 = 𝑎2
Isto é, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.

Definição de seno, cosseno e tangente por meio de semelhança de triângulos.
Consideremos um ângulo AÔB = 𝛼 , onde 0º < 𝛼< 90º, agora vamos traçar
partindo dos pontos C, D, E, do seguimento de reta OB, as perpendiculares ao
seguimento de reta OA, tendo como pé das altura F, G e H. como na figura a seguir.

Os triângulos OCF, ODG e OEH, são semelhantes por possuírem os mesmos
ângulos, dessa forma podemos escrever:
𝐶𝐹 𝐷𝐺
𝐸𝐻
=
=
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑂𝐶 𝑂𝐷
𝑂𝐸
Tal relação depende apenas do ângulo 𝜶 agudo escolhido, e é denominada
de seno de 𝜶 e escrevemos:
𝑠𝑒𝑛 𝛼 =

𝐶𝐹 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝜶
=
𝑂𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

De modo análogo, da semelhança dos triângulos obtemos as relações:
𝑂𝐹 𝑂𝐺
𝑂𝐻
=
=
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑂𝐶 𝑂𝐷
𝑂𝐸
𝐶𝐹 𝐷𝐺
𝐸𝐻
=
=
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑂𝐹 𝑂𝐺
𝑂𝐻
Essas relações também dependem apenas do ângulo 𝜶 e que definimos
respectivamente, como cosseno do ângulo 𝜶 e tangente do ângulo 𝜶.
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𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
𝑡𝑔 𝛼 =

𝑂𝐹 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝜶
=
𝑂𝐶
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝐶𝐹
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝜶
=
𝑂𝐹 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑜 â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝜶

Razões Trigonométricas.
Definição 34: É o quociente entre a medida dos lados de um triângulo
Retângulo a um de seus ângulos agudos.
Propriedade Fundamental das Razões Trigonométricas.
Como todos os triângulos que têm um ângulo de medida 𝐵̂ são semelhantes,
o valor das razões trigonométricas depende apenas da medida do ângulo agudo,
isto é, que é independente dos comprimentos dos lados do triângulo.
Dado um ângulo agudo b, vamos marcar sobre um de seus lados os pontos
𝐴1 , 𝐴2 , 𝐴3 ,... e vamos traçar as perpendiculares ̅̅̅̅̅̅
𝐴1 𝐶1 , ̅̅̅̅̅̅
𝐴2 𝐶2 , ̅̅̅̅̅̅
𝐴3 𝐶3 ,... (conforme a
figura seguir).

Os triângulos 𝐵𝐴1 𝐶1 , 𝐵𝐴2 𝐶2, 𝐵𝐴3 𝐶3 , etc. São todos semelhantes entre si, daí:
𝐴1 𝐶1 𝐴2 𝐶2
𝐴3 𝐶3
=
=
= . . . (𝐼)
𝐵𝐶1
𝐵𝐶2
𝐵𝐶3
Fixado 𝐵̂, o cateto oposto a 𝐵̂ e a hipotenusa são diretamente proporcionais.
𝐵𝐴1 𝐵𝐴2
𝐵𝐴3
=
=
= . . . (𝐼𝐼)
𝐵𝐶1 𝐵𝐶2
𝐵𝐶3

4

Extraído de Editores Lumbreras (2016)
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Fixado 𝐵̂, o cateto adjacente a 𝐵̂ e a hipotenusa são diretamente
proporcionais.
𝐴1 𝐶1 𝐴2 𝐶2
𝐴3 𝐶3
=
=
= . . . (𝐼𝐼𝐼)
𝐵𝐴1
𝐵𝐴2
𝐵𝐴3
Fixado 𝐵̂, os catetos oposto e adjacente a 𝐵̂ são diretamente proporcionais.
Verificamos que as relações acima não dependem do tamanho dos
triângulos ∆ 𝐵𝐴1 𝐶1, ∆ 𝐵𝐴2 𝐶2 , ∆ 𝐵𝐴3 𝐶3 ,..., mas dependem apenas do valor do ângulo
B.
Relação entre seno e cosseno de ângulos complementares.
Considerando o ∆ 𝐴𝐵𝐶, e fixando os ângulos agudos B e C, como 𝐴̂ + 𝐵̂ +
𝐶̂ = 180°, e como 𝐴̂ = 90°, temos que 𝐵̂ + 𝐶̂ = 90°, ou seja, são complementares,
notamos que.

Como,
𝑏
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐵̂
=
𝑎
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
̂ (𝑎)
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ = 𝑐𝑜𝑠 𝐶.
𝑏
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶̂
cos 𝐶̂ = =
𝑎
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
}
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =

𝑐
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐵̂
=
𝑎
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ = 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ . (𝑏)
𝑐
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐶̂
sen 𝐶̂ = =
𝑎
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
}

𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

𝑏
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐵̂
=
1
𝑐
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐵̂
(𝑐)
𝑡𝑔 𝐵̂ =
𝑐
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐶̂
𝑡𝑔 𝐶̂
tg 𝐶̂ = =
𝑏
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶̂ }

𝑡𝑔 𝐵̂ =

De (𝑎) e (𝑏), concluímos que o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno
do seu angulo complementar.
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De (𝑐), concluímos que a tangente de um ângulo agudo é igual a tangente
inversa de seu ângulo complementar.
Exemplo 1.
Seja o ∆ 𝐴𝐵𝐶 abaixo, vamos calcular o seno e o cosseno de cada ângulo
agudo e verificar a conclusão acima.

𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐵̂
6
=
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
10

𝑐𝑜𝑠 𝐶̂ =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶̂
6
=
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
10

̂
Assim temos que 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ = 𝑐𝑜𝑠 𝐶.
𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐶̂
8
=
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
10

𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐵̂
8
=
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
10

Assim temos que 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ = 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ .

Relação fundamental.
Considerando o triangulo ABC acima.
Vimos que:
𝑏
𝑎
𝑐
𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =
𝑎
Podemos reescrever, assim 𝑎. 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ = 𝑏 e 𝑎. 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ = 𝑐
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =

Utilizando o teorema de Pitágoras, onde 𝑏 2 + 𝑐 2 = 𝑎2 . Então:
(𝑎. 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ )2 + (𝑎. cos 𝐵̂ )2 = 𝑎2
𝑎2 . 𝑠𝑒𝑛2 𝐵̂ + 𝑎2 . 𝑐𝑜𝑠 2 𝐵̂ = 𝑎2
Portanto:
𝑠𝑒𝑛2 𝐵̂ + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐵̂ = 1

Exemplo 2.
Utilizando o triangulo retângulo do exemplo 1, vamos verificar a relação
fundamental.
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Temos,
2

6
6
36
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ = 10, então 𝑠𝑒𝑛2 𝐵̂ = (10) = 100.
2

8
8
64
𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ = 10, então 𝑐𝑜𝑠 2 𝐵̂ = (10) = 100.

Logo,
𝑠𝑒𝑛2 𝐵̂ + 𝑐𝑜𝑠 2 𝐵̂ =

36
100

64

+ 100 = 1.

Relação entre tangente e a razão entre seno e cosseno.
Consideremos a razão

𝑠𝑒𝑛 𝐵̂
.
cos 𝐵̂

𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂
𝑏 𝑎
𝑏
𝑎
= 𝑐 = . =
𝑎 𝑐
𝑐
cos 𝐵̂
𝑎
Já vimos que,
𝑡𝑔 𝐵̂ =

𝑏
𝑐

Portanto:
𝑡𝑔 𝐵̂ =

𝑠𝑒𝑛 𝐵̂
cos 𝐵̂

Isto é, a tangente de um ângulo agudo é igual a razão entre o seno e o
cosseno desse ângulo agudo.
Exemplo 3.
Utilizando o triangulo retângulo do exemplo 1, vamos verificar a relação
acima.
Temos,
6
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂
6 10
6
10
=
=
.
=
8
10 8
8
cos 𝐵̂
10
e,

𝑡𝑔 𝐵̂ =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝐵̂
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐶̂

Razões trigonométricas especiais.

=

6
.
8
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a) Do ângulo de 45°
Consideremos um triângulo retângulo isósceles, com catetos de medida 1
(um).

𝐴̂ = 90°
𝐵̂ = 𝐶̂ = 45°
𝑏 = 𝑐 = 𝑙
Por Pitágoras, temos que 𝑎 = 𝑙√2.

Utilizando as razões trigonométricas, temos:
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =

𝑏
𝑙
1 √2
√2
⇒ 𝑠𝑒𝑛 45° =
=
.
=
𝑎
2
𝑙√2 √2 √2

𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

𝑐
𝑙
1 √2 √2
⇒ 𝑐𝑜𝑠 45° =
=
.
=
𝑎
2
𝑙√2 √2 √2
𝑡𝑔 𝐵̂ =

𝑏
𝑙
⇒ 𝑡𝑔 45° = = 1
𝑐
𝑙

Também poderíamos ter,
√2
𝑏
𝑠𝑒𝑛 45°
𝑡𝑔 𝐵̂ =
⇒ 𝑡𝑔 45° =
= 2 = 1
𝑐
𝑐𝑜𝑠 45°
√2
2
b) Do ângulo de 30°.
Consideremos um triângulo equilátero 𝐴𝐵𝐶 de lado 𝑙.
Então 𝐴̂ = 𝐵̂ = 𝐶̂ = 60°
̅̅̅̅̅ a mediana relativa ao lado 𝐴𝐵
̅̅̅̅ .
Seja 𝐶𝑀
Como ∆ 𝐴𝐵𝐶 é equilátero, então ̅̅̅̅̅
𝐶𝑀 é mediana, altura e bissetriz.
Portanto, no ∆ 𝑀𝐵𝐶, temos:
̅̅̅̅̅ é altura)
̂ = 90° (𝐶𝑀
𝑀
̅̅̅̅̅ é bissetriz)
𝐶̂ = 30° (𝐶𝑀
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𝑙
̅̅̅̅̅ é mediana)
𝑐 = 2 = (𝐶𝑀

𝑏=𝑙

√3
2

(por Pitágoras)

Então:
𝑙
𝑐
𝑙 1
1
𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ = ⇒ 𝑠𝑒𝑛 30° = 2 = . = .
𝑙
𝑙
2 𝑙
2
√3
𝑙 2
𝑏
√3 1
√3
𝑐𝑜𝑠 𝐶̂ =
⇒ 𝑐𝑜𝑠 30° =
=𝑙
. =
.
𝑙
𝑙
2 𝑙
2
𝑙
𝑐
𝑙
2
1
1 √3
√3
2
𝑡𝑔 𝐶̂ =
⇒ 𝑡𝑔 30° =
= .𝑙
=
=
.
=
.
𝑏
2 √3
3
√3
√3 √3 √3
𝑙 2
c) Do ângulo de 60°.
Considerando o ∆ 𝑀𝐵𝐶, temos:
√3
𝑙 2
𝑏
√3 1
√3
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =
⇒ 𝑠𝑒𝑛 60° =
=𝑙
. =
.
𝑙
𝑙
2 𝑙
2
𝑙
𝑐
𝑙 1
1
2
𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ = ⇒ 𝑐𝑜𝑠 60° = = . = .
𝑙
𝑙
2 𝑙
2
𝑡𝑔 𝐶̂ =

√3
𝑙 2
𝑏
√3 2
√3
⇒ 𝑡𝑔 60° =
= 𝑙
. =
= √3.
𝑙
𝑐
2 𝑙
1
2

Como os ângulos agudos 30° e 60° são complementares, depois de
encontradas os valores para seno, cosseno e tangente de 30°, bastava lembrar que
o seno de um ângulo agudo é igual o cosseno de seu ângulo complementar,
poderíamos também usar esse fato de que a tangente de um ângulo agudo é igual
ao inverso da tangente do ângulo complementar, assim encontraríamos os valores
de seno, cosseno e tangente de 60° sem precisar de cálculo.
A partir dos valores encontrados para as razões trigonométricas especiais,
vamos montar um quadro.
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Razão\ângulo 30°

45°

60°

1
2

√2
2

√3
2

cosseno

√3
2

√2
2

1
2

1

√3

tangente

√3
3

seno

Para ângulos próximos de 0° e 90°, vamos traçar um triangulo retângulo com
ângulo A no centro de um quadrante, cujo raio é a hipotenusa do triangulo, e assim,
tem como comprimento a unidade, 𝑟 = 1, a partir disso podemos completar essa
tabela.

Fonte: Hogben (1970, p. 250)

Onde 𝑠𝑒𝑛 𝐴 =

𝑝
𝑟

= 𝑝 e 𝑐𝑜𝑠 𝐴 =

𝑏
𝑟

= 𝑏, dessa forma, se tomarmos o ângulo

cada vez menor, até chegar a 0° como em (𝑎), 𝑏 se aproxima cada vez mais do
valor de 𝑟, assim quando 𝐴 = 0, 𝑏 = 1, daí temos:
cos 0° = 1
E nesse mesmo tempo p desaparece, de modo que:
sen 0° = 0
Do mesmo modo, se tomarmos o ângulo cada vez maior, como em (𝑐), ate
que se assuma o valor de 90°, p se aproximará de cada vez mais do valor de 𝑟, de
modo que, quando 𝐴 = 1, 𝑝 = 1, daí temos:
sen 90° = 1
Entretanto 𝑏 se toma cada vez menor e desaparece quando 𝐴 = 90°, desse
modo temos que.
cos 90° = 0
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Para encontramos 𝑡𝑔 90° e 𝑡𝑔 0° basta lembramos que a tangente do ângulo
𝑝

𝑝

A é 𝑏, ou seja, 𝑡𝑔 𝐴 = 𝑏, Como 𝑝 se torna cada vez menor quando 𝐴 se aproxima de
0°, temos:
𝑡𝑔 0° = 0
À medida que 𝐴 se aproxima de 90°, 𝑝 aumenta e 𝑏 diminui, portanto a
relação

𝑝
𝑏

cresce indefinidamente, assim temos:
𝑡𝑔 90° = ∞.

TRIGONOMETRIA EM TRIÂNGULOS QUAISQUER
Até o momento vimos a trigonometria no triângulo retângulo, vamos agora
para as relações trigonométricas nos triângulos quaisquer, as quais se dividem entre
a lei dos cossenos e a lei dos senos.

A LEI DOS COSSENOS
Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual a soma dos quadrados
dos outros dois lados, menos o duplo produto desses dois lados pelo cosseno do
ângulo formado por eles.
Dado o triangulo 𝐴𝐵𝐶, sejam a, b, c as medidas dos lados 𝐵𝐶, 𝐴𝐶 e 𝐴𝐵
respectivamente. Seja ℎ = ̅̅̅̅
𝐴𝑃 a altura baixada de 𝐴 sobre o lado 𝐵𝐶. Há duas
possibilidades, ilustradas abaixo, conforme o ponto P pertença ao segmento BC ou
esteja sobre seu prolongamento.

̅̅̅̅ = 𝑐. cos 𝐵̂. O Teorema
No primeiro caso consideramos o 𝐵̂ < 90°, seja 𝑥 = 𝐵𝑃
de Pitágoras aplicado aos ∆ 𝐴𝐵𝑃 e ∆ 𝐴𝑃𝐶 fornece as igualdades
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𝑐 2 = ℎ2 + 𝑥 2 ,
𝑏 2 = ℎ2 + (𝑎 − 𝑥)2 = ℎ2 + 𝑥 2 + 𝑎2 − 2𝑎𝑥
𝑏 2 = ℎ2 + 𝑥 2 + 𝑎2 − 2𝑎𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵̂
Comparando as igualdades, obtemos
𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵̂

Agora para o segundo caso, temos o triângulo abaixo.

90° < 𝐵̂ < 180°,

Consideramos

𝑥 = ̅̅̅̅
𝐵𝑃 = 𝑐. 𝑐𝑜𝑠(180° − 𝐵̂ ) = −𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵̂,

notamos que 𝑐𝑜𝑠𝐵̂ < 0, logo −𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵̂ é positivo. Aplicando novamente o teorema de
Pitágoras nos ∆ 𝐴𝐵𝑃 e ∆ 𝐴𝑃𝐶, temos:
𝑐 2 = ℎ2 + 𝑥 2 ,
𝑏 2 = ℎ2 + (𝑎 + 𝑥)2 = ℎ2 + 𝑥 2 + 𝑎2 + 2𝑎𝑥
𝑏 2 = ℎ2 + 𝑥 2 + 𝑎2 − 2𝑎𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵̂
Assim, temos o resultado como o de antes, que
𝑏 2 = 𝑎2 + 𝑐 2 − 2𝑎𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐵̂
Portanto a igualdade vale em qualquer caso. Esta é lei dos cossenos o qual
definimos no inicio, e dela temos como caso para 𝐵̂ = 90°, com 𝑐𝑜𝑠𝐵̂ = 0, o teorema
de Pitágoras que é tido como caso particular da lei dos cossenos.
É possível verificar analogamente também que
𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 − 2𝑏𝑐. 𝑐𝑜𝑠𝐴̂

e
𝑐 2 = 𝑎2 + 𝑏 2 − 2𝑎𝑏. 𝑐𝑜𝑠𝐶̂

LEI DOS SENOS
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Em qualquer triângulo, o quociente entre cada lado e o seno do ângulo oposto
é constante e igual a medida do diâmetro da circunferência circunscrita.
As mesmas figuras que utilizamos para demonstrar a lei dos cossenos do
primeiro caso nos mostram que:
ℎ = 𝑐. 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂
logo
𝑏
𝑐
=
.
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂
No segundo caso temos
ℎ = 𝑏. 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂
e
̂
ℎ = 𝑐. 𝑠𝑒𝑛 (180° − 𝐵̂ ) = 𝑐. 𝑠𝑒𝑛 𝐵,
logo, temos novamente:
𝑏
𝑐
=
.
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂
Se tomarmos a altura baixada do vértice B sobre o lado AC, obteremos, com
o mesmo argumento, a relação
𝑎
𝑠𝑒𝑛 𝐴̂

=

𝑐
𝑠𝑒𝑛 𝐶̂

.

Dessa forma, podemos concluir que, em qualquer triângulo, tem-se
𝑎
𝑠𝑒𝑛 𝐴̂

=

𝑏
𝑐
=
.
̂
𝑠𝑒𝑛 𝐵 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂

Esta é a lei dos senos que anunciamos, assim, em todo triângulo, a razão
entre um lado e o seno do ângulo oposto é constante, não importa o lado, ela se
manterá, para o restante do enunciado, sobre essa constante uma interpretação
geométrica, que diz que essa ela é o diâmetro da circunferência circunscrita ao
triangulo ABC.
Tomemos a figura abaixo.
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Seja OP a perpendicular, baixada do centro da circunferência circunscrita
sobre o lado BC é também mediana do triângulo isósceles 𝑂𝐵𝐶 e bissetriz do ângulo
𝐶𝑂̂𝐵, que é igual a 2𝐴̂. Logo 𝐶𝑂̂𝑃 = 𝐴̂, assim temos que
𝑎
𝑠𝑒𝑛 𝐴̂

𝑎
2

= 𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝐴̂, temos que

= 2𝑟, o diâmetro é justamente 2𝑟.
A trigonometria vista até aqui se limita a que é estudada nos triângulos, não

avançamos para as equações, assim como para funções trigonométricas, pelo fato
de não ser objeto de nosso estudo, pois nos limitamos a explorar os fundamentos
que embasam o ensino da trigonometria no ensino fundamental, constituído pelas
razões trigonométricas no triangulo retângulo e as leis dos cossenos e dos senos.
A seguir, apresentamos o diagnóstico produzido a partir das respostas de
alunos do 1º ano do ensino médio, o qual denominamos de indicadores de
aprendizagem de relações trigonométricas.
1.4

INDICADORES DE APRENDIZAGEM DE RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS

SEGUNDO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
O ensino de matemática é a todo instante, ano após ano colocado a prova,
através dos instrumentos de avaliação institucional, a exemplo da provinha brasil,
IDEB e outros, com os resultados vinculados, vemos que o patamar de decaimento
se mantem, o baixo índice de desempenho, que esses indicadores de desempenho
institucional revelam.
Um indicador muito utilizado pelo governo, para dar conhecimento à
sociedade da qualidade dos sistemas educacionais é o Ideb (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica), que reúne dois conceitos
considerados fundamentais para o dimensionamento da qualidade da
educação: o fluxo escolar e a média obtida nas avaliações globais
realizadas no âmbito do SAEB (SINDER, 2012, p. 5)

Indicadores de desempenho institucional podem ser subdivididos em duas
classes, os indicadores de esforços e os indicadores de resultado, aqueles que são
apresentados a sociedade em geral e a comunidade escolar, são os indicadores de
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resultado, IDEB, Enem e outros, que servem para a tomada de decisões, já em um
nível nacional, o nosso estudo com base no diagnóstico apresenta os indicadores de
esforços e como eles influenciam nos resultados dos instrumentos de avaliação
institucional, (UNICEF; PNUD e INEP-MEC. 2004) considera os indicadores como
sinalizações que mostram determinadas realidades.
O processo de aprendizagem em sala de aula apresenta fatores que podem
contribuir ou desacelerar o crescimento dos alunos, a avaliação nem sempre se
renova, acaba-se repetindo a mesma maneira de avaliar os alunos,
Com o objetivo de diagnosticar as dificuldades da aprendizagem relacionados
as relações trigonométricas, foi realizada uma pesquisa com estudantes do 1º ano
do ensino médio em duas escolas da rede estadual no Distrito de Icoaraci, Belém no
estado do Pará, no turno da manhã, o intuito era que eles respondessem a respeito
do assunto de razões trigonométricas já visto em sala de aula, pois o assunto era do
último ano do ensino fundamental, foram distribuídos 100 questionários nas duas
escolas.
O questionário foi elaborado de forma coletiva com o Professor Doutor Pedro
Franco de Sá durante a disciplina currículo e avaliação realizada no Programa de
Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, o qual continha duas partes, a
primeira era de perguntas

referente a diversas dimensões de convivência dos

alunos, pretendia averiguar, qual o comportamento deles perante as aulas, como se
relacionavam com a matemática, ainda tida como uma das disciplinas de difícil
compreensão, e uma parte das questões eram específicas sobre o assunto de
relações trigonométricas, a assimilação desses conceitos, e o aprendizado deles.
A coleta de dados foi realizada entre os dias 29 de Agosto de 2016 e 20 de
Setembro de 2016, a demora na realização na obtenção dos dados foi devido a
algumas paralisações marcadas para os dias dos encontros agendados, na primeira
escola, tivemos uma recepção bastante atenciosa pelos técnicos e os funcionários
da vice diretoria, porém foi possível agregar apenas 34 dos 52 questionários
utilizados nesta escola, em função do restante das turmas não terem estudado o
assunto no 9º ano do fundamental.
Devido

ao

número insuficiente

de

alunos que estudaram

relações

trigonométricas na primeira escola, foi necessário procurar uma segunda escola
para dar continuidade a pesquisa, e nesta escola fomos mais uma vez recebidos
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com toda a cordialidade, e foi possível prosseguir na investigação, as três turmas do
1º ano do ensino médio foram submetidas as questões, assim foi concluído o
momento da pesquisa em sala de aula.
1.4.1 Indicadores sociais do processo ensino aprendizagem
Depois de coletadas as informações obtidas por meio das respostas dos 100
alunos que estudaram o conteúdo no 9º ano submetidos ao questionário, foi feito um
levantamento, a cerca das respostas, assim podemos perceber que estas
informações quando transformadas tornando-se capazes de auxiliar na tomada de
decisões, temos aí indicadores escolares de desempenho.
Em relação a faixa etária dos alunos, obtemos os seguintes dados, 2% dos
alunos estão com 18 anos, 15% dos alunos estão com 17 anos, 25% dos alunos
estão com 16 anos, 51% dos alunos estão com 15 anos e 7% dos alunos estão 14
anos, levando em consideração os apontamentos do MEC para as idades ideais do
ensino médio, em que o ideal é que os alunos do 1º ano do ensino médio devem
estar com 15 anos de idade, temos aí uma distorção 42% dos alunos na idade série,
um dos indicadores divulgados nos resultados do censo escolar de 2015 Mec-Inep
(2016), é a taxa de distorção idade/série, e revelam que 31,4% dos alunos estão fora
da série ideal relacionada a idade. Assim, as escolas pesquisadas mostram que
58% dos alunos estão dentro da faixa etária ideal para o ano cursado pelo Ministério
da Educação.
Quadro 12: Indicador de idade dos alunos
Idade dos alunos

Aluno (%)

14 ANOS

7

15 ANOS

51

16 ANOS

25

17 ANOS

15

18 ANOS

2

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Assim podemos observar que existe uma pequena predominância do sexo
feminino entre os alunos entrevistados, isso é equivalente a 56%, ficando o sexo
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masculino com 44% do total de entrevistados, assim podemos concluir que há uma
pequena maioria de meninas nas escolas públicas do Pará.
Quadro 13: Indicador de alunos por sexo
Sexo

Aluno (%)

Masculino

44

Feminino

56

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

A respeito da escolaridade do pai ou responsável masculino dos alunos,
verificamos que 1% não possui nenhuma escolaridade, 24% possui o nível
fundamental incompleto, 6% possui o nível fundamental completo, 21% deles possui
o nível médio incompleto, 37% possui o nível médio completo, 6% possui o nível
superior completo e 5% possui pós graduação, é possível observar que a maioria
dos pais ou responsáveis masculinos possui até o nível médio.
Tabela 14: Indicador do grau de escolaridade do pai ou responsável
masculino
Grau de escolaridade do pai ou
responsável masculino

Aluno (%)

Nenhuma

1

Fundamental incompleto

24

Fundamental completo

6

Ensino Médio incompleto

21

Ensino Médio completo

37

Ensino Superior completo

6

Pós-graduação completa

5

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Em relação ao grau de escolaridade da mãe ou responsável feminino, tivemos
a seguinte configuração de acordo com as respostas dos alunos, 0% das mães ou
responsáveis femininas não possuem nenhuma escolaridade, 17% possui o nível
fundamental incompleto, 7% possui o nível fundamental completo, 17% possui o
nível médio incompleto, 48% possui o nível médio completo, 9% possui nível
superior completo e 2% possui nível de pós graduação completo, fica evidenciado
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assim como nos pais ou responsável masculino temos 37% com nível médio
completo e figura como sendo o maior percentual desse indicador, no caso
específico das mães ou responsáveis femininos temos o seu maior percentual
também para o nível médio completo com 48% do total.
Quadro 15: Indicador do grau de escolaridade da mãe ou responsável
feminino
Grau de escolaridade da mãe ou
responsável feminino

Aluno (%)

Nenhuma

0

Fundamental incompleto

17

Fundamental completo

7

Ensino Médio incompleto

17

Ensino Médio completo

48

Ensino Superior completo

9

Pós-graduação completa

2

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Outro dado coletado e colocado aqui como perspectiva de indicador social da
aprendizagem, é o acesso à internet que os alunos possuem, segundo as respostas
dos alunos, 8% dos alunos disseram não possuir acesso à internet, 27% dos alunos
apontaram que possuem acesso à internet somente em casa, 32% relataram possuir
acesso à internet somente pelo celular e 33% dos alunos afirmaram que possuem
acesso à internet pelo celular e que também possuem acesso via Wifi em casa.
Kamers (2013) aponta para mudanças de comportamento em relação as
novas mídias e tecnologias que se apresentam a uma geração que nasceu em meio
a essas novas concepções, e que essas tecnologias chegam até o ambiente
escolar, onde é preciso que a própria escola possa acompanhar esse processo de
transformação ocorrido na sociedade de maneira geral.

Quadro 16: Indicador de Acesso à internet
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Acesso á internet

Aluno (%)

Não possuo

8

Sim, somente em casa

27

Sim, somente pelo celular

32

Sim, pelo celular e tenho WiFi em

33

casa
Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Alguns indicadores foram sintetizados em quadros para termos uma maior
visualização e foram colocados também em taxas percentuais, a exemplo é um
conjunto ou um sistema de indicadores sobre o uso de recursos tecnológicos com a
aprendizagem. Perguntamos aos alunos sobre a utilização de alguns recursos
tecnológicos.
Quadro 17: Indicadores de utilização de recursos tecnológicos pelos alunos
Quase

Às

sempre

vezes

20%

23%

20%

19%

18%

27%

28%

24%

12%

9%

39%

24%

21%

10%

6%

30%

13%

19%

8%

30%

61%

12%

12%

4%

11%

5%

9%

12%

11%

63%

11%

16%

28%

15%

30%

Sempre
Você utiliza o computador pessoal
para
fazer
suas
atividades
escolares.
Você faz pesquisas na internet
através do computador.
Você acessa internet no celular
pessoal para fazer atividades
escolares.
Você utiliza redes sociais de
relacionamento no celular
Você
utiliza
aplicativos
de
Mensagens instantâneas
Você tira dúvidas com o professor
através de mensagens por celular
Você utiliza calculadora científica
para estudar matemática

Raramente Nunca

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Há vários destaques a considerarmos a partir do quadro de indicadores
apresentado, neste momento faremos apenas para um determinado ponto, 63% dos
alunos nunca tiraram dúvidas com os professores a respeito do material
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apresentado nas aulas através do celular, onde é possível vivenciar esse universo
virtual tomando conta de todos os espaços em sociedades, mas pelo que vemos
ainda há barreiras para trazer isso para o ambiente escolar.
1.4.2 Indicadores de aprendizagem
Quanto a sala de aula e como o processo ocorre nesse ambiente, obtivemos
respostas dos alunos de como acontece a assimilação do que é passado em sala de
aula, quando verificamos o número de dependentes, que acaba se tornando um
indicador de resultado, tivemos que 0% dos alunos estão em dependência em
matemática, 19% já estiveram de dependência em matemática e 81% nunca ficaram
de dependência em matemática, na sua grande maioria, os alunos não foram
reprovados em matemática ao final dos anos letivos.
Destaco um trecho do trabalho desenvolvido por Ortigão e Aguiar (2013).
“A repetência está associada ao apoio escolar que a família oferece ao
estudante: alunos pertencentes a famílias que auxiliam em relação ao
cumprimento das tarefas escolares, incentivam quanto aos estudos, se
interessam pelos assuntos escolares de seus filhos e não permitem que
eles faltem às aulas são menos favoráveis à reprovação. Destacamos ainda
que uma boa frequência às reuniões da escola também é um fator de
proteção à reprovação e há indícios de que, quanto maior a escolaridade de
um membro da família, menores são as chances de reprovação do aluno.”
(ORTIGÃO e AGUIAR. 2013. p. 21)

Quadro 18: Indicador de dependência em matemática
Dependência em matemática

Aluno (%)

Atualmente em dependência

0

Já estive em dependência

19

Nunca fiquei de dependência

81

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016)

Em relação a frequência de estudos da disciplina de matemática realizada
fora da escola, 7% dos alunos realizam o estudo fora da escola todos os dias da
semana, 14% estudam mais de 3 vezes por semana, 22% costumam concentrar os
estudos fora da escola em três vezes por semana, e a grande maioria o que
equivale aqui a 49% dos alunos da pesquisa estudam fora da escola apenas no
período de prova e 8% dos alunos não tem o hábito de estudar assuntos da
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disciplina de matemática fora da escola, assim o maior percentual está para os
alunos que possuem o hábito de estudar somente em período de provas, não
existindo uma continuidade do que se ver na sala de aula.
Quadro 19: Indicador de frequência de estudo de matemática fora da escola
Frequência de estudo de
matemática fora da escola

Aluno (%)

Todos os dias

7

Mais de 3 vezes por semana

14

Costumo estudar 3 vezes ou

22

menos por semana
Só no período de prova

49

Não costumo estudar fora da

8

escola
Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016)

Outro indicador que teve os dados coletados, se fere ao gosto pela disciplina
de matemática, muitas vezes tidas pelos alunos como sendo a disciplina com o
maior grau de dificuldades enfrentadas por eles, Reis (2005) nos revela que a
matemática é uma disciplina rotulada como difícil e muitas vezes rejeitada por
estudantes de todos os níveis e de todas as classes sociais.
Com os dados obtidos em nossa pesquisa, tivemos a seguinte configuração,
12% dos alunos entrevistados não gostam de matemática, 47% deles gostam um
pouco da disciplina de matemática, 26% gostam de matemática e 15% responderam
de forma positiva, assim temos que 41% gostam da disciplina.
Quadro 20: Indicador de gosto pela matemática
Gosto pela matemática

Aluno (%)

Não gosto

12

Um Pouco

47

Sim. Gosto

26

Sim. Gosto bastante

15

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016)

90

Os alunos compreendem o que o professor de matemática passa na sala de
aula? Foi a pergunta utilizada em nossa investigação para saber se eles têm acesso
a uma compreensão satisfatória segundo o olhar do próprio aluno, muitas pesquisas
já foram realizadas acerca das dificuldades de aprendizagem em matemática, mas
ao escolhermos o termo indicadores, pressupomos mensurações que nos levem a
tomadas de decisões, e como nos ressalta Almeida (2006), que o professor tem
papel importante nessas tomadas de decisão para melhora das práxis.
As dificuldades de aprendizagem em matemática podem ser diversas e que
não existe uma forma única de solucioná-las em função de suas
peculiaridades. Todavia, conhecer essas dificuldades possibilitará aos
profissionais da educação, especialmente aos professores de matemática,
condições de melhor analisar o desempenho de seus alunos a fim de propor
alternativas para melhor conduzir o trabalho pedagógico com eles.
(ALMEIDA. 2006. p. 5).

Assim temos que 20% dos alunos sempre compreendem o que é ensinado
pelo professor de matemática, 56% dos alunos compreendem quase sempre, 19%
doa alunos entrevistados compreendem poucas vezes o que é ensinado pelo
professor e 5% dos alunos merecem uma atenção especial, pois eles nunca
compreendem o que é visto nas aulas de matemática na escola.
Quadro 21: Indicador de compreensão das aulas de matemática
Compreensão das aulas de
matemática

Aluno (%)

Sempre

20

Quase sempre

56

Poucas vezes

19

Nunca compreendo

5

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Os alunos pesquisados revelam em sua maioria compreender matemática
que é ensinada em sala de aula, pois 76% afirmaram compreender o que é
estudado na escola.
1.4.3 Indicadores de ensino
Ao perguntarmos aos alunos como se deu as aulas sobre o assunto de
relações trigonométricas, então perguntamos como o professor iniciava as aulas,
metodologia empregada, 73% doa alunos respondeu que o professor ao iniciar as
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aulas sobre relações trigonométricas, começava as aulas pela definição do conteúdo
estudado e em seguida mostrava exemplos e passava exercícios, assim a
metodologia utilizada é predominantemente dita tradicional.
Para Cordeiro e Oliveira (2015), a metodologia predominante em sala de aula
durante as aulas de matemática do ensino fundamental segue um padrão
desenvolvido pelos autores, e predomina a transmissão verbal do professor para os
discentes, e aponta que essa metodologia atravessa a cópia feita pelos alunos e se
concretiza no treino e repetição.
Continuando nas resposta dadas pelos alunos temos, 15% dos alunos
responderam que o professor ao iniciar as aulas sobre relações trigonométricas,
começava com uma situação problema para aí iniciar o assunto, 9% dos alunos
responderam

que

o professor ao

iniciar as aulas

referente

a

relações

trigonométricas, criava modelo para a situação e em seguida analisava o modelo
criado, 2% dos alunos afirmaram que o professor iniciava a aula sobre trigonometria
com jogos para depois sistematizar os conceitos, 1% dos alunos apontaram que o
professor de matemática ao iniciar as aulas referentes ao assunto de relações
trigonométricas, a fazia utilizando ferramentas tecnológicas para a resolução de
problemas.
Quadro 22: Indicador de metodologia utilizada nas aulas de relações
trigonométricas
Metodologia utilizada nas aulas
de matemática
Começando pela definição
seguida de exemplos e exercícios

Aluno (%)

73

Começando com uma situação
problema para depois introduzir o

15

assunto
Criando um modelo para situação
e em seguida analisando o

9

modelo
Iniciando com jogos para depois
sistematizar os conceitos
Utilizando ferramentas

2
1
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tecnológicas para resolver
problemas
Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Ao falarmos de avaliação, sempre sobrevém o pensamento da prova escrita,
mas a prova escrita não é o único instrumento de que pode fazer o uso o professor
em sala de aula, a avaliação do que se aprende como a ponta Sinder (2012) de
revelar a evolução tanto de professores como a de alunos.
A avaliação da aprendizagem escolar auxilia o educador e o educando no
seu percurso comum de crescimento e a escola no cumprimento da sua
responsabilidade social. Educador e educando, aliados, constroem a
aprendizagem, testemunhando-a à escola e esta à sociedade. Eis a
importância da avaliação. (SINDER, 2012. p. 6).

A configuração sobre o que fora apurado neste estudo aponta que 5% dos
alunos afirmam que os professores de matemática utilizam a prova oral como
principal instrumento de avaliação, 71% dos alunos afirmam que os professores de
matemática utilizam a prova escrita como principal instrumento de avaliação, para
2% dos alunos, os professores de matemática utilizam como principal instrumento
de avaliação a auto avaliação, e 1% dos entrevistados apontam que o principal
instrumentos de avaliação utilizado na disciplina de matemática é atividades no
quadro branco e para 21% dos alunos, o principal instrumento o qual o professor
lança mão nas aulas de matemática é a produção no caderno.
Este é um indicador de extrema importância para o sucesso no desempenho
escolar, D’Amore (2007) coloca em seu estudo sobre a didática da matemática um
termo que leva ao potencial dos estilos cognitivos, a “história de classe”, é
componente evidenciado processo avaliativo da aprendizagem, a partir dos
resultados alcançados, chegamos no que o autor chama de reorganização cognitiva.
Ao falarmos das funções dos indicadores, temos que ressaltar o papel de
auxiliador para tomada de decisões, vejamos o que nos mostra Almeida; Peron e
Desidério (S.d.).
Assim, rever a concepção de avaliação e os aspectos a ela subjacentes é
rever certamente as concepções de ensino e aprendizagem, de educação e
de escola, apoiadas em princípios e valores comprometidos com a
instituição do aluno cidadão. Quando isso for colocado em prática, a
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avaliação será vista como função diagnóstica, dialógica e transformadora da
realidade escolar. (ALMEIDA; PERON e DESIDÉRIO, S.d. p. 20)

Quadro 23: Indicador dos principais instrumentos de avaliação em matemática
Principais instrumentos de
Avaliação em matemática

Aluno (%)

Prova oral

5

Prova escrita

71

Auto avaliação

2

Quadro branco

1

Produção no caderno

21

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Outro indicador de sala de aula que resolvemos estruturar foi quanto ao
estado psicológico dos alunos diante de uma prova de matemática, isso pode nos
gerar informações que refletem no desempenho desses alunos, o momento da
realização da verificação nem sempre reflete o aprendizado aluno.
Assim com as respostas obtidas, tivemos a nossa estrutura para esse
indicador da seguinte maneira, 6% dos alunos se sentem entusiasmados, 21% dos
alunos afirmaram que se sentem tranquilos, 18% deles disseram que sentem medo
durante uma avaliação da disciplina de matemática, 41% afirmaram que ficam
preocupados, 1% sente raiva nesse momento, 7% doas alunos sentem calafrios, 2%
dos entrevistados disseram que se sentem felizes diante de uma avaliação de
matemática, 1% se sentem entediados, 1% ficam ansiosos e 2% dos alunos ficam
nervosos diante das avaliações de matemática.
Quadro 24: Indicador de sensações diante de uma avaliação de matemática
Sensações diante de uma
avaliação de matemática

Aluno (%)

Entusiasmado

6

Tranquilo

21

Medo

18

Preocupado

41

Com Raiva

1

Sente calafrios

7

94

Feliz

2

Entediado

1

Ansioso

1

Nervoso

2

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).
Quando perguntado aos alunos, quem ajudava nas tarefas de matemática
fora do ambiente escolar, chegamos no seguinte, 11% doas alunos responderam
que quem mais ajuda nas tarefas de matemática é o professor particular, para 4%
dos alunos entrevistados quem mais ajuda com os deveres de matemática é o pai
ou responsável masculino, 10% dos alunos afirmaram que quem mais ajuda nos
deveres de matemática é a mãe ou responsável feminina, 8% dos alunos disseram
que o irmão é quem mais ajuda nos deveres de matemática, 57% dos alunos
afirmaram que costumam estudar sozinhos os assuntos referentes a matemática o
maior percentual está para os que não possuem ninguém para ajudar fora da escola,
4% dos alunos apontaram o site do YouTube como quem mais ajuda nas tarefas de
matemática.
O uso de vídeo aulas para compreender assuntos de certa forma traz uma
autonomia para o aluno, que não está tão refém das abordagens apenas em sala de
aula, é um crescente utilizar vídeo aulas na internet como recurso de aprendizagem.
Destacamos, porém, que o que pode fazer do YouTube uma ferramenta
pedagógica educomunicativa não é o site em si, mas uma prática
pedagógica educomunicativa, preocupada com a criação/melhoria dos
ecossistemas comunicativos em nossas escolas. Aproveitar essa
potencialidade que o YouTube oferece é o desafio (KAMERS. 2013. p. 160).

Continuando os dados colhidos na pesquisa temos, 1% dos alunos apontou o
tio a pessoa que mais ajuda nas lições de matemática, 4% dos alunos disseram que
a ajuda nas tarefas de matemática vem dos amigos e 1% dos alunos atribuiu essa
ajuda ao noivo.
Quadro 25: Indicador de pessoas que mais ajudam nas tarefas de matemática
Quem mais ajuda nas tarefas de
matemática

Aluno (%)

Professor particular

11

Pai ou responsável masculino

4

95

Mãe ou responsável feminino

10

Irmão

8

Estudam sozinhos

57

YouTube

4

Tio

1

Amigos

4

Noivo

1

Total

100

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

No trabalho de Gomes (2013), o maior percentual para quem mais ajuda nas
tarefas de matemática dão destaque para os amigos com 40% e para o professor
particular com 22%, já a mãe possui apenas 2% de resposta dadas pelos alunos,
sendo visível a ausência ou distanciamento da mãe nas tarefas com matemática,
outra informação que Gomes (2013) mostra é o fato de o pai não possuir nenhum
percentual, quando comparado ao nosso trabalho temos os pais com uma maior
participação nas tarefas escolares de matemática.
Correa (2016) se aproxima de nosso resultado, ao associarmos o percentual
de 57% de nossos entrevistados que responderam estudar sozinhos, com 61% dos
entrevistados por Correa (2016), os quais responderam não ter ninguém para ajudar
nas tarefas de matemática fora da escola, ainda sobre Correa (2016), a mãe
aparece com 1% para a pergunta e o pai aparece com 2%, o que revela um estudo
solitário para maioria dos alunos ou até mesmo desídia da continuação do estudo
fora da escola.
1.4.4 Indicadores de aprendizagem e ensino dos conteúdos de relações
trigonométricas
Segundo as observações feita pelos alunos no tocante aos conteúdos
estudados durantes as aulas de relações trigonométricas, foi possível extrair as
respostas de acordo do os quadros, e as respectivas taxas derivadas das respostas
dos alunos.
O primeiro quadro vem da seguinte pergunta feita aos alunos, como você
gostaria de aprender os assuntos de relações trigonométricas? Com as respostas
deles chegamos na seguinte configuração.
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Quadro 26: Indicadores de desejo das metodologias de aulas de relações
trigonométricas
Quase

Ás

Sempre

vezes

25%

25%

32%

12%

6%

20%

26%

40%

11%

3%

16%

21%

40%

14%

9%

16%

18%

29%

13%

24%

20%

17%

22%

14%

27%

29%

13%

16%

9%

33%

Sempre
Através de aulas expositiva e
consulta ao livro didático
Através de situação problema para
introduzir o assunto
Através
de
experimentações
práticas do dia a dia
Através de Jogos para depois
sistematizar os conceitos
Através de Software para resolução
de
questões
de
Relações
Trigonométricas
Através
de
aplicativos
para
smartphone

Raramente Nunca

FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Com os indicadores distribuídos no quadro é possível notar que os alunos
sentem uma certa recusa em abandonar as aulas expositivas, segundo Cordeiro e
Oliveira (2015), temos nas aulas de matemática um padrão como já citado
anteriormente que passa pela aula expositiva, cópia e repetição através dos
exercícios, talvez pelo fato de ser predominante esse caminho na maioria das aulas
de matemática, seja difícil aceitar e querer algo novo.
Na composição do quadro, percebemos que os alunos desejam em minoria a
utilização de novos recursos como jogos ou experimentos do dia a dia, mas o fazem
colocando eles na janela do “as vezes”, podemos observar também que mais longe
está no desejo dos alunos aplicativos de smartphones relacionado aos conteúdos
estudados em matemática, mesmo caminho para os programas de computadores.
Outra pergunta feita aos alunos sobre o ensino e aprendizagem de relações
trigonométricas s refere ao grau de dificuldades com que eles vêm os assuntos,
assim obtivemos o seguinte quadro.
Quadro 27: Indicadores de grau de dificuldade no aprendizado de relações
trigonométricas
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Muito
Assunto

fácil e

Difícil
Regular e Muito

Fácil

Difícil

Definição de triangulo retângulo

39%

46%

15%

Identificar o cateto oposto a um ângulo

42%

32%

26%

Identificar o cateto adjacente a um ângulo

35%

37%

28%

Identificar a hipotenusa de um triangulo retângulo

41%

38%

21%

Definição de razão entre números

32%

46%

22%

Determinação do seno de um ângulo conhecendo o
cateto oposto e a hipotenusa
Determinação do cosseno de um ângulo conhecendo
o cateto adjacente e a hipotenusa
Determinação da tangente de um ângulo conhecendo
o cateto oposto e o cateto adjacente.
Determinação do seno de um ângulo conhecendo o
cateto oposto e o cateto adjacente.
Determinação do cosseno de um ângulo conhecendo
o cateto oposto e o cateto adjacente
Determinação da tangente de um ângulo conhecendo
um cateto e a hipotenusa.
Resolver problemas envolvendo seno com a figura
apresentada.
Resolver problemas envolvendo seno sem a figura
apresentada.
Resolver problemas envolvendo cosseno com a figura
apresentada.
Resolver problemas envolvendo cosseno sem a figura
apresentada.
Resolver problemas envolvendo tangente com a
figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo tangente sem a
figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos senos com
a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos senos sem
a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos cossenos
com a figura apresentada.

31%

38%

31%

27%

38%

35%

15%

50%

35%

22%

43%

35%

18%

42%

40%

26%

42%

32%

36%

48%

16%

29%

43%

28%

31%

52%

17%

24%

53%

23%

31%

48%

21%

23%

58%

19%

29%

50%

21%

19%

56%

25%

32%

45%

23%

Resolver problemas envolvendo a lei dos cossenos

23%

50%

27%
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Muito
Assunto

fácil e
Fácil

Difícil
Regular e Muito
Difícil

sem a figura apresentada.
FONTE: Pesquisa de Campo (agosto a setembro de 2016).

Diante do quadro podemos observar alguns aspectos das dificuldades
segundos alunos nos conteúdos de relações trigonométricas, observamos que um
dos indicadores apontam que 46% dos alunos atribuem um conteúdo de domínio
regular quando perguntados a respeito da definição de triangulo retângulo, um
assunto que eles se deparam em anos anteriores ao 9º ano do ensino fundamental.
Na grande maioria das perguntas, tivemos como maior percentual o grau de
dificuldade de caráter “regular”, porém quando verificamos o indicador que fala sobre
a identificação de um cateto oposto a um ângulo, é o único que foge a regularidade
e é considerado 37% dos alunos, nesse caso a maioria como sendo um conteúdo
com um grau fácil de aprendizagem.
Para os alunos os que apresentam maio grau de dificuldade, fazendo a união
entre os que consideram “difícil” ou “muito difícil” temos em primeiro lugar com 40%
apontado pelos alunos a determinação do cosseno de um ângulo conhecendo o
cateto oposto e o cateto adjacente, seguido de determinação do cosseno de um
ângulo conhecendo o cateto adjacente e a hipotenusa com 35% dos alunos
considerando difícil ou muito difícil, também temos determinação da tangente de um
ângulo conhecendo o cateto oposto e o cateto adjacente considerado por 35% como
difícil ou muito difícil e a determinação do seno de um ângulo conhecendo o cateto
oposto e o cateto adjacente também apontada por 35% dos alunos como difícil ou
muito difícil.
Quando comparado a Gomes (2013) vemos algumas diferenças pois segundo
o estudo dela 64% dos alunos tinham maior grau de dificuldade com lei dos
cossenos, seguido de lei dos senos com 52% dos alunos apontando como maior
grau de dificuldade.
A pesquisa realizada com os alunos deu base para a construção das
atividades voltadas para diminuir as dificuldades por eles apresentadas nas repostas
dos questionários.
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1.5 SINTESE DAS ANÁLISE PRÉVIAS
Nesta seção demos início as nossas análises anteriores a nossa intervenção
por meio da aplicação de atividades, com a revisão de estudos sobre relações
trigonométricas, seguido da fundamentação matemática da trigonometria, após
realizamos um estudo sobre os aspectos históricos da trigonometria e por último
realizamos um questionário com alunos que já tinham estudado relações
trigonométricas.
A pesquisa realizada com os alunos, além da revisão de estudos, permitiu
identificar as principais dificuldades no processo de ensino aprendizagem
envolvendo as relações trigonométricas. Com a revisão de estudos foi possível
analisar experiências que permitem diminuir essas dificuldades.
Os alunos entrevistados apontaram como maior dificuldade a determinação
do cosseno de um ângulo conhecendo o cateto oposto e o cateto adjacente, assim
nos propomos a elaborar atividades que possam facilitar a compreensão das
expressões e do significado de cada expressão envolvendo os triângulos, e as
relações trigonométricas.
A fundamentação matemática aliada aos aspetos históricos da trigonometria
nos assessoram para aplicarmos de forma correta as nomenclaturas, as razões e os
elementos que estão contidos na trigonometria, além de possibilitar inferências
históricas como parte de uma participação orgânica da história da matemática capaz
de explicar desde a origem do nome das razões trigonométricas até a evolução
desses conceitos.
Assim desejamos apresentar uma sequência de atividades que possa
estimular o aprendizado, e torna-lo significativo aos alunos, e para isso utilizaremos
todas as informações colhidas até aqui, de modo a tornar essas informações e
inseri-las nas formulações das atividades que serão levadas aos alunos.
A seguir apresentaremos na seção 2 deste trabalho, Concepção e Análises a
Priori com a sequência de atividades elaboradas para o ensino de relações
trigonométricas nos triângulos.

2. ANÁLISES A PRIORI
Nesta seção seguindo a segunda fase da engenharia didática, vamos nos
preparar para a ida a sala de aula, para isso daremos destaque ao ensino de
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matemática por atividades, como também o ensino de matemática por meio de
jogos, e por último a proposta da sequência didática para ser levada a alunos do 9°
ano do ensino fundamental.
2.1 ENSINO DE MATEMÁTICA POR ATIVIDADES
As atividades desenvolvidas nas aulas de matemática buscam revelar o nível
de aprendizagem dos alunos, muitos são os trabalhos que abordam o ensino por
atividades nas aulas de matemática, e como essas atividades levadas a sala de aula
pode favorecer a aprendizagem significativa.
O ensino de matemática muitas vezes fechados apenas em conteúdos
específicos são apontados como dificuldades em compreender e relacionar a
matemática com o cotidiano e como explorar a matemática fora dos cálculos que se
exaurem nos algoritmos rigorosos da matemática.
O ensino por atividades segundo Correa (2014) traz “configuração prática do
método da descoberta”, Ferreira (S.d.) revela que a descoberta possui três
características, são elas “procedimentos indutivos, possibilidade de erros e a
participação do aluno”, atividades de ensino voltadas para o método da descoberta
devem proporcionar aos alunos manusear o conteúdo para que ele possa discutir e
descobrir as relações existentes em dado conteúdo.
Para Ausubel (1980 apud Zynger; Aizman; Carvalho e d’Orey. 2002. p. 18) “o
aprendizado significativo acontece quando uma informação nova é adquirida
mediante um esforço deliberado por parte do aprendiz em ligar tal informação com
conceitos ou proposições relevantes preexistentes em sua estrutura cognitiva”.
A aprendizagem por descoberta, trazida por Jerome Bruner (1976) defende
que as assimilações se mostram ao sujeito capazes de retomar a compreensão de
hipóteses, com auxilio daquilo que já foi estudado em um momento anterior, faz com
que o aluno faça suas próprias inferências, dessa maneira ele redescobre o
conhecimento, sobre a redescoberta, Zynger; Aizman; Carvalho e d’Orey (2002)
revelam que.
um aspecto a ser destacado é que o aprendizado é um processo ativo pelo
qual o aprendiz constrói novas idéias tendo como base seus conhecimentos
passados, o que lhe permite formular hipóteses e tomar decisões contando, para
isto, com suas estruturas cognitivas. São elas que permitem ao sujeito buscar mais
informações além daquelas já oferecidas pelos professores ou das que encontra em
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livros e textos. Nessa busca ele redescobre o conhecimento, e estabelece relações
com o saber, com autonomia. (Zynger; Aizman; Carvalho e d’Orey, 2002, p. 68).
Para Sá (1999) o método da redescoberta possui três técnicas sendo uma
delas, a técnica da redescoberta, sendo dividida em duas maneiras: demonstrações
e experimentações, nas experimentações os alunos farão suas análises em sala de
um assunto já estudado, cabendo ao professor a mediação das rupturas que possa
surgir, Sá (1999) destaca que o professor deve:
•

Elaborar um título atraente que não deixe indícios do resultado do

experimento a ser realizado. Caso não consiga, é conveniente deixar sem título, que
poderá ser adotado no final pelos próprios alunos.
•

Estabelecer o procedimento da atividade de acordo com as

possibilidades do momento.
O método da redescoberta também fala em habilidades que devem ser
desenvolvidas como planejar, analisar, pesquisar avaliar entre outras, sempre com
objetivo que o aluno possa encontrar regularidades para aí fazer suas próprias
conclusões.
Buscamos

atividades

que

possam

proporcionar

aos

alunos

uma

aprendizagem significativa, facilitando nas deduções das definições pertinentes ao
conteúdo de relações trigonométricas, dessa forma, colaborando para a descoberta
ou redescoberta dessas definições, Sá (2009) ao falar do ensino de matemática por
atividades, explica que este visa “conduzir o aprendiz a uma construção constante
das noções matemáticas presentes nos objetivos das atividades”.
Sá e Nascimento (2014) revelam que quando se colocam situações para que
os próprios alunos possam descobrir a matemática que está envolvida nas
situações, acontece um desenvolvimento mais interessante e motivador para os
alunos, pois para os autores, “o aluno é levado a descobrir a matemática, e não
apenas decorar fórmulas e relações matemáticas que ele não entende”.
Assim, buscamos com as informações levantadas sobre as dificuldades dos
alunos, com atividades baseados no método da descoberta ou redescoberta
proporcionar uma aprendizagem significativa, construiremos nossa sequência de
atividades voltadas para essas metodologias de ensino, ensino capaz de levar os
alunos a descobrirem as relações trigonométricas. Atividades que não seja
necessária memorizar, mas sim descobrir.
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Fluxograma da Atividade
Para entendermos o caminho que pretendemos percorrer durante a atividade,
utilizaremos a ferramenta Bizagi, para fazer um fluxograma do que ocorre durante a
aplicação da atividade, a atividade modelada no programa Bizagi é para uma
atividade piloto, mas cada atividade poderá ter momentos que fujam ao que está
modelado, após cada encontro modelaremos o fluxograma rela de cada atividade,
que será disponibilizado na seção de experimentação após o retorno dos encontros,
a qual nos permitirá adequar futuras intervenções em sala de aula com atividades
semelhantes às que propomos em nosso trabalho.

Gráfico 1: Fluxograma de aplicação de atividade (geral)
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FONTE: Elaborado pelo autor.

2.2 JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
O ensino de matemática usa vários mecanismos como ferramentas que
possam facilitar a aprendizagem, entre as diferentes possibilidades metodológicas
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capazes de facilitar o aprendizado podemos destacar os jogos ligados ao ensino,
pois encontramos diversos autores apontando para metodologia de ensino da
matemática envolvendo essa ferramenta.
Para Mendes (2008) o uso de jogos como ferramenta facilitadora da
aprendizagem “desperta o interesse do aluno para o conhecimento matemático e
tem se mostrado bastante eficaz quando bem orientada, embora que com uma
metodologia de ensino os jogos sejam limitados a usos ocasionais”, para o autor o
uso de jogos está mais centrado no ensino fundamental nos dois primeiros ciclos, e
quando utilizados em outros ciclos servem para chamar atenção dos alunos para a
matemática.
Os jogos usados nas aulas de matemática são apontados como caminhos
significativos para o desenvolvimento cognitivo dos alunos, Ribeiro (2008) dá
destaque aos jogos em aulas de matemática pois segundo ela, os jogos possuem
potencialidade voltado para o desenvolvimento do pensamento matemático, aponta
também que através dos jogos durante as aulas se desenvolve nos alunos a
criatividade e autonomia.
Zeferino (2015) explica que os jogos podem servir de atrativo para os alunos
que não gostam de matemática ou que ficam dispersos, os jogos são capazes de
trazer a atenção desses alunos para as aulas e até estimular uma aproximação com
a disciplina, pois o ato de brincar estimula a criatividade e curiosidade dos alunos, o
autor aponta que deve se ter cuidado para que o jogo não seja apenas para se livrar
da aula, ele deve estar ligado a aprendizagem do aluno. O PCN (1998) revela a
importância dos jogos assim como seus benefícios.
Nos jogos de estratégia (busca de procedimentos para ganhar) parte-se da
realização de exemplos práticos (e não da repetição de modelos de
procedimentos criados por outros) que levam ao desenvolvimento de
habilidades específicas para a resolução de problemas e os modos típicos
do pensamento matemático (BRASIL, 1998, p.47).

A criação estratégia pelos alunos durante a realização das tarefas dos jogos
levam eles a interação com os outros alunos, assim como possibilita testar as
conjecturas que eles chegam, promovendo o desenvolvimento como o trecho do
PCN (1998) acima revela.
Ribeiro (2008) aponta que os jogos dependem da ação pedagógica do
professor e que nem todo jogo pode ser encarado como uma prática de ensino
significativa durante as aulas de matemática, para isso não acontecer deve-se de
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forma planejada sob responsabilidade do professor, escolher jogos que possam
levar os alunos a alcançarem objetivo de aprendizado.
Há os que tem a ideia de que a preparação, como a execução de jogos para o
ensino de matemática leva a perda de tempo dentro da sala de aula, diferente do
revela autores que defendem os jogos como prática pedagógica de grande
relevância para o aprendizado dos alunos.
Atividades lúdicas devem ser incentivadas durante as aulas, é comum
desmotivações com a chegada do horário das aulas de matemática, uma forma de
mudar esse sentimento e transformar as aulas em momentos divertidos na sala de
aula é a proposição de jogos educativos, Ribeiro (2008) fala que “atividades lúdicas
são inerentes ao ser humano, não somente no universo infantil, mas também nas
vivencias dos adultos. Quantas vezes nos surpreendemos realizando algum tipo de
atividade lúdica?".
A autora completa que os adultos em certos momentos cantarolam e até
mesmo participam de jogos com uma maior sistematização de regras como boliche,
baralhos e dominó. Ela aponta que crianças durante a realização de atividades
lúdicas se envolvem tanto que deixam de lado a realidade e se entregam ao mundo
da imaginação durante as brincadeiras.
Partindo dessa ideia é importante destacar o uso de jogos durante a formação
dos alunos, pensando na possibilidade de potencializar o desenvolvimento cognitivo,
nessa perspectiva podemos aliar a ideia de se aprender brincando e ao mesmo
tempo proporcionar desenvolvimento nos alunos, passando pelo cognitivo,
promovendo interação e até desenvolvimento social.
Para Moura (1994) apud. Ribeiro (2008), “a importância do jogo está nas
possibilidades de aproximar a criança do conhecimento cientifico, vivendo
‘virtualmente’ situações de solução de problemas que os aproxima daquelas que o
homem ‘realmente’ enfrenta ou enfrentou”. Trazer os alunos para esses
enfretamentos, pode gerar neles reflexões, análises e criações de estratégias para
solucionar problemas.
Os jogos nas aulas de matemática levam ao desenvolvimento da criatividade
dos alunos como também apontam para um caminho de busca do conhecimento
pautado na autonomia, como aponta Ribeiro (2008), “desse modo o ambiente
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educativo deve ser entendido como lugar de fascinação e inventividade, propício ao
desenvolvimento da criatividade e da autonomia dos alunos”.
Grando (2004) aponta vantagens do uso de jogos no ensino de matemática,
vale ressalta sobre as vantagens que a autora destaca a relação destas com a
criatividade e a autonomia que os alunos podem alcançar, assim Grando (2004)
revela que “b) o jogo requer a participação ativa do aluno na construção do seu
próprio conhecimento; c) dentre outras coisas, o jogo favorece o desenvolvimento da
criatividade, do senso crítico, da participação, da competição ‘sadia’, da
observação”.
Grando (2004) afirma que os jogos podem ser usados em todos os níveis de
ensino, e ressalta que os objetivos dos jogos devem estar claros aos alunos assim
como as regras de realização desses jogos, e por último que os jogos devem se
fazer de forma a trazer desafio para os alunos.
Entre as diferentes classificações feitas a jogos educativos como nos mostra
Ribeiro (2008), temos jogos de exercício, jogos simbólicos e jogos de regras, a
autora ainda revela entre os diferentes jogos de regras estão destacados os jogos
de dominó, cartas, bingos e outros, jogos de regras trazem uma situação problema
que é apontada como objetivo do jogo, em que os alunos podem resolverem ou não
que seria o resultado do jogo.
Para Brenelli (1996) apud. Ribeiro (2008) o “êxito no jogo depende da
compreensão do mesmo”, ou seja, nos jogos de regras devemos expor de maneira
clara os procedimentos aos alunos para que possa haver compreensão das regras
com o intuito de conduzi-los ao fracasso ou ao sucesso, mas que não possa haver
desestímulo por falta de compreensão dos procedimentos do jogo.
Macedo (2001) revela que os jogos de regras exploram aspectos afetivos,
sociais e cognitivos, ao destacarmos os afetivos segundo visão do autor, ele se
relaciona competição com os adversários ou a vitória de um objetivo, para os
aspectos sociais, temos como destaque certas exigências par o convívio em
sociedade como por exemplo a necessidade da linguagem, e até mesmo os códigos,
chegando as regras que conduzem nossas relações humanas, no cognitivo temos
destaque para a constante construção na busca da solução do que se propões os
jogos.
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Os jogos grupos favorecem uma maior interação social entre os integrantes,
para Kamii e Devries (1991) apud. Souza e Goulart (2006) os jogos em grupo
possuem os seguintes critérios “o jogo deverá ter e propor situações importantes e
desafiadoras para os jogadores; deverá permitir a auto avaliação do desempenho do
jogador; e deverá permitir a participação de todos os jogadores durante sua
realização”.
Assim é perceptível trazer jogos de regras para o uso em sala nas aulas de
matemática, por ver nesses tipos de jogos a possibilidade de se alcançar autonomia,
criatividade, senso crítico, além valorar aspectos sociais, cognitivos e afetivos, os
jogos de regras se mostram como importante ferramenta que pode ser utilizada na
matemática.
Os jogos elaborados pelo professor, cabe a este confeccionar o material
necessário, e verificar a viabilidade de determinado jogo para aplicação em sala de
aula, nesses jogos poderemos ter como objetivos, o exercício de domínio de
determinado algoritmo, pois o professor conhece as dificuldades dos alunos, então
pode ser um jogo direcionado, como também jogos com objetivos a estimular o
cálculo mental, assim como favorecer as relações sociais dentro da sala de aula
para que se reproduza fora da escola também, danos destaque para o respeito aos
colegas de turma, assim como a interação.
Ribeiro (2008) destaca que predomina entre os jogos aqueles que envolvem
operações matemáticas com cartas, dominó e até mesmo bingo, ela afirma que a
predominância dos jogos de cartas estão aqueles centrados nas formações de
pares, onde geralmente uma das cartas é a operação e a outra é o resultado, no
dominó ela aponta que as peças em sequência têm como sucessora o resultado de
uma operação contida na peça antecessora. No bingo segue o mesmo raciocínio,
nas cartas há as operações e o professor tem os resultados que serão sorteados
para que alguém vença.
A autora entende que esses jogos (cartas, dominó, bingo) podem ser
utilizados em diversos momentos, pois eles levam ao exercício de certos algoritmos
como também a fixação de conceitos matemáticos.
Sá e Pinheiro (2002) afirmam que para “evitar possíveis críticas e garantir um
bom resultado no uso de jogos” devemos seguir recomendações que os autores
apontam, são elas:
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impedir qualquer tipo de aposta ou prenda; evitar jogos com jogadas
demoradas; evitar jogos em que durante a partida haja eliminação de
jogadores; não permitir chacota por parte de quem vence; não permitir que
um jogo seja jogado até seus participantes enjoarem do mesmo; evitar
jogos com número de participantes seja menor que dois e maior que quatro;
propor jogos em que todos os participantes entrem nas mesmas condições
de participar (SÁ; PINHEIRO, 2002, p. 147, 148, 149. Grifo nosso).

Sá e Pinheiro (2002) apontam as seguintes observações sobre o uso de jogos
nas aulas de matemática.
a) desenvolvem e estimulam o ato de questionar; b) estimulam e exercitam
o cálculo mental; c) tornam as aulas mais atraentes para os alunos; d)
estimulam e possibilitam a prática de tomar decisões em conjunto; e)
estimulam e possibilitam a prática de modificar e criar novas regras; f)
estimulam o desenvolvimento do raciocínio lógico; g) permitem que o erro
seja verificado imediatamente; h) estimulam a prática do debate; i0
seduzem os alunos a pensarem sobre o assunto em questão; estimulam a
socialização. (SÁ; PINHEIRO, 2002, p. 147, 148, 149. Grifo nosso).

Ao investigarmos jogos de regras que envolvessem o ensino das relações
trigonométricas, encontramos a atividade desenvolvida por Gomes (2013) a qual se
tratava de um baralho para relações trigonométricas com em que os alunos
deveriam formar trincas, onde uma carta deveria ser um baralho e as outras duas
seriam relações trigonométricas a partir do triângulo contido na primeira carta.
No trabalho de Zeferino temos o pife trigonométrico onde os jogadores
deveriam formar trincas de razões trigonométricas equivalentes, percebe-se que em
ambos os jogos desenvolvidos, buscavam a verificação do aprendizado e a fixação
dos conteúdos envolvendo relações trigonométricas.
Entendemos que os jogos são importantes aliados em sala de aula, como já
vimos aqui, eles podem ser usados para fixação de algoritmo, exploração e
desenvolvimento do cálculo mental, além de proporcionar harmonia no convívio
social, ajudando na formação não apenas do ponto de vista do aprendizado
matemático, mas também na formação do aluno como cidadão.
2.3

SEQUENCIA

DIDÁTICA

PARA

O

ENSINO

DE

RELAÇÕES

TRIGONOMÉTRICAS
A sequência didática, trata-se de uma sequência de aulas planejadas de
determinado componente curricular, as atividades contidas nas aulas planejadas
para o ensino de relações trigonométricas, se dá pelo que foi pesquisado até aqui,
as dificuldades dos estudantes, os conteúdos contidos nos livros didáticos, os jogos
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matemáticos, e também o vocabulário utilizado especialmente quando são iniciadas
as aulas que tratam de trigonometria no ensino fundamental.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam para que se evite o
uso excessivo do cálculo nos momentos de aprendizagem da matemática do tema
envolvendo trigonometria.
Outro tema que exemplifica a relação da aprendizagem de Matemática com
o desenvolvimento de habilidades e competências é a Trigonometria, desde
que seu estudo esteja ligado às aplicações, evitando-se o investimento
excessivo no cálculo algébrico (BRASIL, 2000, p. 44)

Durante minha vida acadêmica, no processo de formação ainda no ensino
fundamental, o ensino de relações trigonométricas passou sem grande destaque,
assim ao chegar ao ensino médio, quando retomamos os estudos em sala
envolvendo trigonometria pude perceber o quão importante foi o assunto que passou
sem grande importância, até pelo fato desses conteúdos serem levados a turmas do
9º ano no final do ano letivo.
Assim a trigonometria era algo que causava medo até mesmo em ouvir a
palavra, e para espanto quando do início da licenciatura em matemática, os
conceitos lá do ensino fundamental retornaram para poder avançar nos tópicos de
uma matemática mais avançada, mas que era necessário entender por exemplo o
que é o seno como razão trigonométrica, uma barreira que veio sendo construída
desde a educação básica.
Gomes (2013) aponta em sua pesquisa que alunos do ensino médio
apresentam maior dificuldade no aprendizado de lei dos cossenos,
As Matrizes de Avaliação Matemática do SisPAE 2015 apontam como uma
das habilidades para os alunos do 9º ano do ensino fundamental, localizado no tema
Grandezas e Medidas, [...] MPA 55 Resolver problemas em diferentes contextos, a
partir da aplicação das razões trigonométricas dos ângulos agudos. (SISPAE, 2015)
Nesta sequência didática pretendemos propor atividades que envolvam os
conceitos e definições das relações trigonométricas estudados no 9º ano do ensino
fundamental, utilizando uso da descoberta com intuito de proporcionar um
aprendizado significativo, que abrange atividades que possam levar o aluno para
uma aula com maior dinamismo proporcionando a construção dos elementos de um
triângulo retângulo e das relações trigonométricas nos triângulos pelos próprios
alunos.
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Pais (2001) afirma que a sequência didática constitui em uma etapa de
grande relevância para constatar a [...] proximidade dos resultados práticos com a
análise teórica, e que a sequência didática é constituída por uma quantidade de
aulas que são planejadas e também analisadas de maneira prévia com o intuito de
fazer observações sobre a aprendizagem, o autor ainda revela que as aulas que
compõem a sequência também são chamadas de sessões.
Para aferirmos a eficácia de nossa sequencia didática, aplicaremos testes aos
alunos contendo 10 questões relacionadas ao conteúdo de relações trigonométricas
com foco para aquelas as quais concebemos de maior destaque verificado durante o
diagnóstico realizado com alunos do 1° ano do ensino médio.
Os quadros de triângulos utilizados nas atividades a seguir assim como os
baralhos, se encontram como anexos deste trabalho.

2.3.1 Testes gerais
TESTES
Objetivo: Verificar como os alunos resolveriam exercícios sobre Relações
Trigonométricas, antes e depois da sequência de atividades sobre os assuntos que
serão estudados.
Material: Folha de teste.
Procedimentos: Entregar para cada aluno uma cópia da folha de teste e
solicitar que resolvam os exercícios.

Resolva as seguintes questões:
1) Calcule cosseno e tangente do ângulo 𝐵̂, quando:
a) 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =

3

b) 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =

√5
3

5

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão as
definições das razões trigonométricas, cosseno e tangente, assim como aplicarão o
teorema de Pitágoras na letra b), e conseguirão resolver a questão, encontrando o
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valor para letra a) 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

4
5

3
e 𝑡𝑔 𝐵̂ = 4, para letra b) 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

2
3

e 𝑡𝑔 𝐵̂ =

√5
,
2

assim, encontrarão a resposta certa para o problema proposto
2) Sabendo que 𝐵̂ e 𝐶̂ são complementares, calcule:
a) 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ quando 𝑐𝑜𝑠 𝐶̂ =

b) 𝑡𝑔 𝐶̂ quando 𝑐𝑜𝑠 𝐶̂ =

c) 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ quando 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ =

4
5

8
10

e 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

6
10

2
3

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão as
definições das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, assim como
aplicarão o teorema de Pitágoras e usarão a propriedade de ângulos
complementares para encontrar os valores e conseguirão resolver a questão,
encontrando o valor para letra a) 𝑐𝑜𝑠 𝐶̂ = 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂ =
letra c) 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ = 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ =

2
3

5

6

e na letra b) 𝑡𝑔 𝐶̂ = 8, para

e assim, encontrarão a resposta certa para o problema

proposto.

3) Determine as razões trigonométricas.
a) 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ , 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂; 𝑡𝑔 𝐵̂

3
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b) 𝑠𝑒𝑛 𝐵̂, 𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ ; 𝑡𝑔 𝐶̂

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão as
definições das razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, poderão também
utilizar a propriedade dos ângulos complementares, na letra a) onde a) 𝑠𝑒𝑛 𝐶̂ =
𝑐𝑜𝑠 𝐵̂ =

12
13

e na letra b) utilizando a propriedade que 𝑡𝑔 𝐵̂ =

𝑠𝑒𝑛 𝐵̂
cos 𝐵̂

e 𝑡𝑔 𝐶̂ =

1
𝑡𝑔 𝐵̂

.

4) Um foguete é lançado de uma rampa situada no solo, sob um ângulo de
30°. A que altura estará o foguete após percorrer 8 km em linha reta?

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão a razão
trigonométrica tangente do ângulo agudo de 30° e encontrarão o valor que é a
resposta correta do problema matemático.
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5) A determinação (feita por radares) da altura de uma nuvem em relação ao
solo é importante nas previsões meteorológicas e na orientação de aviões para
evitar turbulências.
Determine, então, a altura das nuvens detectadas por radares, conforme a
figura abaixo. (Use: sen 28º =0,47, cos 28°=0,88 e tg 28° = 0,53)

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão a razão
trigonométrica tangente do ângulo agudo de 28° e também utilizarão os dados
contidos na questão e encontrarão o valor que é a resposta correta do problema.

6) Identifique as sentenças verdadeiras
a) sen 40º = cos 50º
b) sen2 30º + cos2 30º = 1
c) sen 45º = cos 45º = tg45º
d) tg35º =

𝑠𝑒𝑛 35°
cos 35°
̂

𝑠𝑒𝑛 𝐵
e) 𝑡𝑔 𝐵̂ =
̂
cos 𝐵

f) Se A e B são ângulos complementares, então o 𝑠𝑒𝑛 𝐴̂ = cos 𝐵̂ .
g) Um triângulo ABC com os lados a, b e c, onde a é o maior lado é
retângulo se a2 = b2 + c2.
h) Um triângulo ABC com os lados 14 cm, 10 cm e 8 cm, é acutângulo.
i) O cateto oposto a um ângulo agudo em um triângulo retângulo é aquele
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que não faz parte da formação desse ângulo.
j) o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um
ângulo é sempre igual a 1.

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão as
propriedades

dos

ângulos

complementares,

assim

como

a

propriedade

fundamental, como também a relação entre tangente de um ângulo e a razão entre
o seno e o cosseno desse mesmo ângulo e encontrarão a resposta correta.

7) Três cidades, A, B e C, se encontram nos vértices de um triângulo
qualquer, como nos mostra a figura abaixo.
As distancias em linha reta entre A e B e entre A e C estão assinaladas no
desenho. Qual a distância em linha reta e em quilômetros, entre as cidades B e C?

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão a lei dos
cossenos e responderão a questão proposta, poderão ter dúvidas se utilizam a lei
dos senos ou lei dos cossenos.

8) Três ilhas, A, B e C, aparecem em um mapa com a mesma disposição da
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figura abaixo. Sabendo que nesse mapa 1 cm equivale a 0,1 km no real, qual a
distância real, em quilômetros, entre as ilhas A e B? (Faça √2 = 1,4)

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão a lei dos
senos e encontrarão o valor em cm, mas não conseguirão transformar para
quilômetros, não concluindo toda a resposta do problema.
̂ no triângulo MNO da figura?
9) Qual o valor de 𝑐𝑜𝑠 𝑁

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão a lei dos
cossenos podendo chegar na fórmula de forma intuitiva e dedutiva, sem que
generaliza a fórmula, cos 𝐵̂ =

𝑎2 +𝑐 2 −𝑏2
2𝑎𝑐

̂ , chegando a solução da questão.
𝑁

e encontrarão o valor do cosseno do ângulo
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10) Calcule o raio da circunferência circunscrita a um triângulo ABC em que
𝑎 = 15 𝑐𝑚 e 𝐴̂ = 30° como na figura abaixo.

Análise a priori do pré-teste: os alunos não conseguirão resolver o
problema.
Análise a priori do pós-teste: os alunos em sua maioria utilizarão a lei dos
senos para achar a constante que representa o valo de duas vezes o raio da
circunferência circunscrita ao triângulo e obterão o valor do raio igual a 15 cm.

2.3.2

Atividade 1
Título: Classificação de triângulo quanto ao ângulo - parte 1
Objetivo: Classificar triângulos quanto ao ângulo conhecendo os ângulos

internos de um triângulo.
Materiais necessários: Quadro de triângulos, papel, caneta ou lápis.
Procedimentos: Para cada triângulo do quadro de triângulos:
a) Meça os ângulos internos de cada triângulo.
b) Faça anotações dos valores das medidas encontradas em cada triângulo.
c) Responda as questões.

1. Quais os triângulos do quadro de triângulos possuem um ângulo interno
de 90°?

2. Quais os triângulos do quadro de triângulos possuem um ângulo interno
maior que 90°?
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3. Quais os triângulos do quadro de triângulos possuem todos os ângulos
interno menores que 90°?

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão_____________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: Que um triângulo retângulo possui um ângulo com medida
igual a 90º, que um triângulo acutângulo possui todos os ângulos com medida
menores que 90º e que o triângulo obtusângulo possui um ângulo maior que 90º.
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam a classificação
quanto aos ângulos do triângulo, conhecendo os lados.
Análise a priori: os alunos ao receberem a ficha com triângulos, deverão
realizar os procedimentos, respondendo as questões e indicando quais triângulos
contidos no quadro de triângulos possuem ângulo interno igual a 90º, maior que 90º
e quais possuem todos os ângulos com medidas menores que 90º. Os alunos não
conseguirão classificar dando nome aos triângulos utilizando o conhecimento dos
ângulos sem nossa intervenção, porém eles acomodarão a ideia de reconhecimento
dos ângulos em cada figura e a partir disso a associação que se fará para classificar.

2.3.3

Atividade 2

Título: Classificação de triângulo quanto ao ângulo – parte 2
Objetivo: Classificar triângulos quanto ao ângulo conhecendo os lados.
Materiais necessários: Quadro de triângulos, papel, caneta ou lápis.
Procedimento: Dado os triângulos no quadro, com os lados a, b e c.


Em todos os triangulo contidos no quadro, para cada triângulo.

118

a) Determine a como o maior lado em cada triângulo,
b) Determine os lados b e c.
c) Determine a2, b2 e c2.
d) Determine a soma b2 + c2,
e) Determine marcando com x na tabela se a2 é maior que b2 + c2 ou se
a2 é igual a b2 + c2 ou se a2 é menor que b2 + c2.
f) Escreva qual a classificação, se é acutângulo, retângulo ou
obtusângulo no local indicado tipo de triângulo na tabela.

Triângulo

a b c a2

b2

c2 b2 + c2

a2

é a2

é a2

é Tipo

maior

igual a menor

que

b 2 + c2

b 2 + c2

de

triângulo

que
b2 + c2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Conclusão_____________________________________________________
___________________________________________________________________
Formalização: Que um triângulo retângulo possui a propriedade a2 = b2 + c2,
que um triângulo acutângulo possui a propriedade a2 < b2 + c2 e que um triângulo
obtusângulo possui a propriedade a2 > b2 + c2, com a sendo o maior lado nos três
casos.
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam a classificação
quanto aos ângulos do triângulo, conhecendo os lados.

Análise a priori: os alunos ao receberem a ficha com triângulos, os alunos
deverão realizar os procedimentos indicados abaixo da tabela, assim espera-se que
eles encontrem dificuldades para determinar o sinal da tricotomia, por se tratar da
primeira atividade, mas que pode ser sanda com uma intervenção para revisão do
significado dos sinais e assim conseguirão realizar o preenchimento da tabela.
Ao observar os dados, os alunos poderão compreender e internalizar a
Ideia de que o triangulo retângulo obedecerá ao teorema de Pitágoras, ou
seja, sempre tomando como a o maior lado a2 = b2 + c2 e que um triangulo
acutângulo sempre temos a2 < b2 + c2 e para o triangulo obtusângulo temos a2 > b2
+ c2.
Os alunos concluirão que independente dos valores de dois lados, tendo a
como maior lado, sempre que a2 = b2 + c2 acontecer o triângulo é retângulo, assim
como, tendo a como maior lado, sempre que a2 < b2 + c2 acontecer o triângulo é
acutângulo e tendo a como maior lado, sempre que a2 > b2 + c2 acontecer o
triângulo é obtusângulo.

2.3.4 Atividade 3

Título: Cateto oposto e cateto adjacente de um ângulo.

Objetivo: Identificar o ângulo e o seu cateto oposto no triangulo retângulo, o
ângulo e o seu cateto adjacente no triangulo retângulo e a hipotenusa.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos retângulos, papel,
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caneta ou lápis.
Procedimento: Dado os triângulos retângulos no quadro de triângulos, com
os lados AB, BC e CA e os ângulos agudos contidos


Em todos os triangulo retângulo contido na ficha, para cada

angulo agudo formado por um cateto e a hipotenusa de cada triangulo
retângulo.
a) Determine qual dos catetos não faz parte da formação do ângulo.
b) Determine qual cateto faz parte da formação do ângulo e a hipotenusa,
preencha a tabela com as informações encontradas
Triangulo

Ângulo
agudo

Medida
do
Cateto que não
faz parte da
formação
do
ângulo agudo

Medida
do Medida
da
Cateto que faz Hipotenusa
parte
da
formação do
ângulo agudo

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão______________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: Cateto oposto e cateto adjacente a determinado ângulo.
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Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam a identificação
de cateto oposto e cateto adjacentes dos ângulos agudos de um triangulo retângulo,
e a medida da hipotenusa.
Análise a priori: os alunos ao receberem a ficha com triângulos, os alunos
deverão realizar os procedimentos indicados abaixo da tabela, assim espera-se que
eles não encontrem dificuldades para realização da leitura que os mesmos não
tenham dificuldade em realizar a leitura dos catetos e da hipotenusa do triângulo
retângulo, e depois procederem no preenchimento da tabela.
Ao observar os dados, os alunos poderão compreender e internalizar a
visualização de um cateto que faz parte da formação de um ângulo agudo e qual
cateto não faz parte da formação desse ângulo no triangulo retângulo, assim como,
poderá perceber que a hipotenusa faz parte da formação dos dois ângulos agudos
de um triângulo retângulo.
Após essa percepção e compreensão dos catetos, da hipotenusa e quanto
sua localização perante cada ângulo, então formalizaremos que cateto que não faz
parte da formação de um ângulo agudo é chamado de cateto oposto ao ângulo
agudo e o cateto que faz parte da formação do ângulo é chamado de cateto
adjacente ao ângulo agudo, após isso os alunos deverão concluir que o cateto
oposto depende do ângulo a quem se refere e da mesma forma para o cateto
adjacente.
2.3.5

Atividade de aprofundamento 1

Título: Baralho dos lados do triângulo retângulo.
Objetivo: Ampliar o aprendizado dos elementos dos triângulos retângulos.
Participantes: de 02 a 04
Material: 52 cartas, entre elas, cartas triângulos (13), cartas hipotenusa (13),
cartas cateto oposto (13) e cartas cateto adjacente (13).
Regras:
1. Organize a turma em grupos e para cada um desses grupos de
participantes dê um Baralho das Relações de lados do triângulo retângulo;
2. Embaralhe as cartas;
3. Distribua 06 (seis) cartas para cada aluno;
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4. Sobre a mesa, coloque as cartas restantes com a face virada para baixo;
5. Um dos alunos inicia comprando uma carta do monte de cartas, analisa a
possibilidade de formar um jogo de quatro cartas (exemplo: caso o jogador faça um
jogo com as cartas: carta com um triângulo que tenha como destaque para o ângulo
𝛼 = 30°; carta com a medida do cateto oposto a 30°; carta com a medida do cateto
adjacente a 30° e carta com a medida da hipotenusa correspondente a carta
triângulo. Caso não seja possível formar jogos, ele faz o descarte de uma carta
passa a vez.
6. O jogo continua, com os alunos tendo duas opções de compra, ou do
monte de cartas ou a última carta descartada do jogo;
7. Ganha o jogo quem conseguir forma, primeiro, 02 (dois) jogos de quatro
cartas.
Veja os exemplos a seguir:
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2.3.6 Atividade 4
Título: Relações trigonométricas dos ângulos agudos no triangulo retângulo.
Objetivo: Descobrir as relações trigonométricas seno, cosseno e tangente de
um ângulo agudo no triangulo retângulo.

Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos retângulos e no
inicio um problema envolvendo o assunto, papel, caneta ou lápis.
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Procedimento:

Dado os triângulos retângulos no quadro de triângulos e o problema
contido na ficha.
a)
Determine as medidas das razões entre as medidas dos catetos
opostos e as medidas das hipotenusas.
b)
Determine as medidas das razões entre as medidas dos catetos
adjacentes e as medidas das hipotenusas.
c)
Determine as medidas das razões entre as medidas dos catetos
opostos e as medidas dos catetos adjacentes.
d)
Preencha a tabela com as informações encontradas
Triângulo

Ângulo

Cateto

Cateto

agudo

Oposto

/ Adjacente

Hipotenusa

Hipotenusa

Cateto Oposto
/ /

Cateto

Adjacente

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________

Conclusão______________________________________________________
________________________________________________________________

Formalização: Seno, cosseno e tangente de um ângulo no triangulo
retângulo.
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Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam seno, cosseno e
tangente de ângulos no triangulo retângulo.
Análise a priori: após receberem a ficha contendo os triângulos, os alunos
deverão realizar os procedimentos indicados acima da tabela, esperamos que eles
consigam fazer a leitura dos catetos opostos e adjacentes a cada ângulo indicado
sem dificuldades, e depois deverão proceder no preenchimento da tabela.
Ao observar os dados, os alunos poderão descobrir e compreender as razões
contidas entre os lados de um triângulo retângulo, assim internalizar as razões que
até aqui eles não as conhecem como razões trigonométricas, mas saberão que
podemos exprimir tais razões, espera-se que eles possam compreender que as
razões dependem de cada ângulo a que se refere os catetos oposto e adjacente.
Após essa percepção e compreensão das razões entre os lados de um
triangulo retângulo, formalizaremos e apresentaremos a nomenclatura para tais
razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de um ângulo.

2.3.7 Atividade 5
Título: Relações trigonométricas no triangulo retângulo usando ângulos
notáveis.
Objetivo: Descobrir as regularidades das razões ou relações trigonométricas
seno (30º), cosseno (30º) e tangente (30º), seno (45º), cosseno (45º) e tangente
(45º), seno (60º), cosseno (60º) e tangente (60º)
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos retângulos e a
questão problema, papel, caneta ou lápis.
Procedimento:


Dado os triângulos retângulos no quadro de triângulos e o problema

contido na ficha.
a)

Determine o seno de 30º, cosseno de 30º e tangente de 30º.

b)

Determine o seno de 45º, cosseno de 45º e tangente de 45º.

c)

Determine o seno de 60º, cosseno de 60º e tangente de 60º.

d)

Preencha a tabela com as informações encontrada
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Triângulo

Ângulo

Seno

Cosseno

Tangente

agudo
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão______________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: As regularidades contidas nas relações trigonométricas dos
ângulos notáveis no triangulo retângulo.
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam seno, cosseno e
tangente de ângulos notáveis no triangulo retângulo.
Análise a priori: após receberem a ficha contendo os triângulos, os alunos
deverão realizar os procedimentos indicados acima da tabela, esperamos que eles
consigam fazer a leitura das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de
cada

ângulo

indicado

sem

dificuldades,

e

depois

deverão

proceder

no

preenchimento da tabela.
Ao observar os dados, os alunos compreenderão que o seno de 30° será
sempre uma constante igual a 0,5. O seno de 45º, será sempre uma constante igual
a 0,7, e o seno de 60º é igual a constante 0,86.
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Também compreenderão que o cosseno de 30° será sempre uma constante
igual a 0,86. O cosseno de 45º, será sempre uma constante igual a 0,7, e o seno de
60º é igual a constante 0,5.
Eles também compreenderão que a tangente de 30° será sempre uma
constante igual a 0,57. A tangente de 45º, será sempre uma constante igual a 1, e a
tangente de 60º é igual a constante 1,74.
Assim poderão concluir, que independente das medidas dos lados do
triângulo, a razão trigonométricas seno, cosseno e tangente do ângulo fornecido
nunca mudará.

2.3.8 Atividade 6
Título: Relação entre a razão seno (α) / cosseno (α) e o valor da tangente (α).
Objetivo: Descobrir as relações entre seno (α) / cosseno (α) e o valor da
tangente (α) no triangulo retângulo.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos retângulos, papel,
caneta ou lápis.
Procedimento:


Dado os triângulos retângulos no quadro de triângulos contido na ficha.

a)

Determine as medidas do seno dos ângulos agudos dos triângulos

retângulos.
b)

Determine as medidas do cosseno dos ângulos agudos dos triângulos

retângulos.
c)

Determine as medidas da tangente dos ângulos agudos dos triângulos

retângulos.
d)

Determine as medidas das razões entre o seno e o cosseno dos

ângulos agudos nos triângulos retângulos.
e)

Triângulo

Preencha a tabela com as informações encontradas

Ângulo

Seno

do

Cosseno

Seno

agudo

ângulo

do ângulo ângulo agudo / do ângulo

agudo

agudo

Cosseno

do

Tangente

do agudo

ângulo agudo
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1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão______________________________________________________
___________________________________________________________________
Formalização: Sobre a relação entre a razão seno (α) / cosseno (α) e o valor
da tangente (α).
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam seno (α) /
cosseno (α) e o valor da tangente (α).
Análise a priori: após receberem a ficha contendo os triângulos, esperamos
que os alunos ao realizarem os procedimentos indicados acima da tabela, consigam
fazer a leitura das razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de cada ângulo,
assim como possam perceber que a razão entre o seno e o cosseno de um ângulo
agudo é igual a tangente desse ângulo.
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2.3.9 Atividade 7
Título: Relação dada pela soma de sen2 (α) + cos2 (α) no um triângulo
retângulo.
Objetivo: Descobrir uma relação dada pela soma de sen 2 (α) + cos2 (α) no
triângulo retângulo.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos retângulos, papel,
caneta ou lápis e calculadora.
Procedimentos:


Dado os triângulos retângulos no quadro de triângulos contido na ficha.

a)

Determine o seno de cada ângulo agudo.

b)

Determine o cosseno de cada ângulo agudo.

c)

Preencha a tabela com as informações encontradas

Triângulo

Ângulo

Seno

Cossen

agudo

do

o

ângulo

ângulo

Seno2

do do
ângulo

Seno2

do

do ângulo

+

Cosseno
2

ângulo

Cosseeno2
do ângulo

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Conclusão______________________________________________________
___________________________________________________________________
Formalização: Sobre o teorema fundamental da trigonometria, onde temos
que o seno ao quadrado de um ângulo agudo mais o cosseno ao quadrado desse
mesmo ângulo, é igual a 1.
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam o teorema
fundamental da trigonometria.
Análise a priori: após receberem a ficha contendo os triângulos, os alunos
deverão realizar os procedimentos indicados acima da tabela, esperamos que eles
consigam fazer a leitura das razões trigonométricas, seno, cosseno sem
dificuldades, poderão ter dificuldades em expressar o valor ao quadrado de frações,
para preencher a tabela.
Se acontecer dificuldades em encontrar o quadrado de frações, poderemos
fazer uma intervenção para uma revisão de potência de fração, assim poderão
preencher a tabela, outra dificuldade em que poderá haver interferência para revisão
pode ser para a soma de frações, após sanada a dificuldade e preenchimento total
da tabela pelos alunos.
Ao observarem os dados, os alunos compreenderão que a soma do seno ao
quadrado de um ângulo agudo com o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo, é
sempre igual a 1.
Assim poderão concluir, que independente das medidas dos lados do
triângulo, que a soma do seno ao quadrado de um ângulo agudo com o cosseno ao
quadrado desse mesmo ângulo, nunca mudará e sempre será igual a 1.

2.3.10 Atividade 8
Título: Relações entre medidas do seno e do cosseno dos ângulos
complementares em um triângulo retângulo.
Objetivo: Descobrir as relações entre o seno e o cosseno dos ângulos
complementares em um triângulo retângulo.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos retângulos, papel,
caneta ou lápis e calculadora.
Procedimento:
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Dado os triângulos retângulos no quadro de triângulos contido na

ficha.
a)
b)
c)
d)
e)

Determine o seno de cada ângulo agudo.
Determine o cosseno de cada ângulo complementar.
Determine o cosseno de cada ângulo agudo.
Determine o seno de cada ângulo complementar.
Preencha a tabela com as informações encontradas

Triângulo

Seno
ângulo
agudo

do

Cosseno do ângulo

Cosseno do

Seno

do

complementar

ângulo

ângulo

agudo

complementar

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão______________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: Sobre a relação do seno de um ângulo e o cosseno do seu
complementar, o seno de um ângulo agudo tem a mesma medida do cosseno do
seu complementar.
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Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam a relação do
seno de um ângulo agudo e o cosseno do complementar desse ângulo.

Análise a priori: após receberem a ficha contendo os triângulos, os alunos
deverão realizar os procedimentos indicados acima da tabela, esperamos que eles
consigam fazer a leitura das razões trigonométricas, como também do fato de serem
complementares, e depois deverão proceder no preenchimento da tabela.
Ao observar os dados, os alunos compreenderão que o seno de um ângulo
agudo tem o mesmo valor que o cosseno do complementar desse ângulo agudo,
assim poderemos formalizar esse resultado onde o seno de um ângulo agudo é igual
ao cosseno do complementar do ângulo agudo dado.
Assim concluirão, que independente das medidas dos lados do triângulo, a
razões trigonométricas seno, cosseno de ângulos complementares serão iguais.
2.3.11 Atividade de aprofundamento 2
Título: Baralho de trigonometria no triângulo retângulo.
Objetivo: Ampliar o aprendizado dos componentes e das Relações
Trigonométricas no triângulo retângulo por meio de um jogo educativo.
Participantes: de 02 a 04
Material: 49 cartas, entre elas, cartas triângulos (curingas), cartas razões e
cartas relações trigonométricas.
Regras:
1. Organize a turma em grupos e para cada um desses grupos de
participantes dê um Baralho das Relações Trigonométricas;
2. Embaralhe as cartas;
3. Distribua 06 (seis) cartas para cada aluno;
4. Sobre a mesa, coloque as cartas restantes com a face virada para baixo;
5. Um dos alunos inicia comprando uma carta do monte de cartas, analisa a
possibilidade de formar uma trinca (exemplo: caso o jogador faça um jogo com as
razões do seno30°: a medida do 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 (30°) divido pela medida da
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎 = sen30°=𝟏/𝟐. A carta triângulo (com ângulos de 30°,60° 𝑒 90°) que
será um coringa da razão acima), caso não seja possível, o mesmo deve descarta-
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la;
6. O jogo continua, com os alunos tendo duas opções de compra, ou do
monte de cartas ou a última carta descartada do jogo;
7. Ganha o jogo quem conseguir forma, primeiro, 02 (duas) trincas.
8. As jogadas que tiverem a mesma representação como: 𝟏/𝟐, 𝟏/𝟐 e 𝟏/𝟐
não serão válidas, pois o intuito é associar cartas equivalentes e representações
distintas
Veja os exemplos a seguir:

FONTE: Adaptado de (Zeferino 2015).

Análise a priori: esperamos alcançar com a utilização do jogo em sala de
aula, que os alunos desenvolver habilidades do tipo: aprimoramento do cálculo
mental, fixação dos algoritmos, e elaborem estratégias para formação das trincas,
permitindo uma maior interação entre os componentes dos grupos, promovendo
questionamentos e uma maior comunicação entre eles, relações sociais,
entendemos que eles perceberão a funcionalidade das cartas coringas e entenderão
que podem formar as razões trigonométricas. Assim entenderão o funcionamento do

134

jogo, criando estratégias para obter êxito e consequente promoção da aprendizagem
significativa, por construção.
2.3.12 Atividade de aprofundamento 3
Título: Relações trigonométricas no triangulo retângulo com o uso do Khan
Academy ou outro aplicativo para celular em desenvolvimento.
Objetivo: Ampliar o aprendizado das Relações Trigonométricas em um
triângulo retângulo por meio de uma atividade que envolva um aplicativo para
celular.
Participantes: individual ou grupo de até 04 alunos.
Materiais necessários: Celular smartphone habilitado com android e com o
app instalado.
Procedimento:


Cada aluno ou equipe abrirá o aplicativo e entrará no menu

sobre relações trigonométricas, e fará as tarefas contidas no programa, e
anotarão os resultados para comparar com as respostas dadas pelo aplicativo
e pelas demais equipes ou alunos.


Em seguida será levado ao quadro as respostas obtidas nas

tarefas realizadas no aplicativo.


Será feito a divulgação da equipe ou do aluno vencedor.

Figura 2: Interface do Khan Academy

Figura 3: Interface do Khan Academy

FONTE:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&hl=
pt_BR
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Análise a priori: esperamos que os alunos resolvam os problemas propostos
no aplicativo envolvendo os conhecimentos sobre razões trigonométricas (seno,
cosseno e tangente) de um triângulo retângulo, e estejam motivados com a dinâmica
de transformar o aprendizado da matemática contido em aplicativo de celulares, um
momento de ludicidade aliado ao aprendizado com o uso das tecnologias,
esperamos que eles se divirtam e alcancem a solução dos problemas propostos,
pode haver dificuldade na manipulação do aplicativo inicialmente, mas que logo
após o desenvolvimento da habilidade, possam interagir entre os alunos,
promovendo socialização.

2.3.13 Lista de questões 1

Título: Exercício envolvendo as Razões Trigonométricas no triângulo
retângulo.
Objetivo: Ampliar o aprendizado das Relações Trigonométricas em um
triângulo retângulo por meio de uma lista de exercícios.
Material Necessário: Folha de exercícios.
Procedimento: Entregar a cada aluno uma cópia da folha de exercício, e
solicitar que resolva as questões.
Questões:
1. Um terreno tem a forma de um triângulo retângulo. Algumas de suas
medidas estão indicadas, em metros, na figura. Determine as medidas x e y dos
lados desse terreno.

2. Um barco parte de A para atravessar o rio. A direção de seu deslocamento
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forma um ângulo de 120° com a margem do rio. Sendo a largura do rio 60 m, a
distância, em metros, percorrida pelo barco foi de

a) 40

2

b) 40

3

c) 45

3

d) 50

3

e) 60

2

3. Para determinar a altura de um edifício, um observador coloca-se a 30m
de distância e assim o observa segundo um ângulo de 30º, conforme mostra a
figura. Calcule a altura do edifício medida a partir do solo horizontal. Dado

3=

1,73

4. No triângulo abaixo determine os valores de seno, cosseno e tangente dos
ângulos α e β.

5. Uma escada de 25 dm está apoiada, na vertical, em um muro, e a parte
mais alta da escada está a 24 dm do chão. Deseja-se amarrar com uma corda o pé
da escada no muro, para evitar que ela escorregue. Qual deve ser o comprimento
da corda, sabendo que são necessários 5 dm para fazer as amarrações?
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6. Na figura a seguir, determinar os valores de seno, cosseno e tangente
para os ângulos a e b.

7. Milena, diante da configuração representada abaixo, pede ajuda aos
vestibulandos para calcular o comprimento da sombra x do poste, mas, para isso,
ela informa que o sen α = 0,6. Calcule o comprimento da sombra x.

8. A figura a seguir é um corte vertical de uma peça usada em certo tipo de
máquina. No corte aparecem dois círculos, com raios de 3cm e 4cm, um suporte
vertical e um apoio horizontal. A partir das medidas indicadas na figura, conclui-se
que a altura do suporte é?
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9. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Se
RS=100, quanto vale PQ?

10. Se sen x =

3
, então cos x, vale?
4

11. Identifique as sentenças verdadeiras
a) cos 30º = cos 60º
b) sen2 60º + cos2 30º = 1
c) sen 45º = cos 45º
d) tg20º =

𝑠𝑒𝑛 35°
cos 35°
̂

𝑠𝑒𝑛 𝐴
e) 𝑡𝑔 𝐴̂ = cos 𝐴̂

f) O maior lado triângulo retângulo é a hipotenusa.

12. Classifique os triângulos quanto como acutângulo, retângulo e
obtusângulo, quando:
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a) Com lados 5 cm, 12cm e 13 cm.
b) Com lados 7 cm, 8 cm e 10 cm.
c) Com lados 12 cm, 13 cm e 20 cm.

Análise a priori: com essa atividade, os alunos poderão desenvolver a
utilização correta das razões trigonométricas (seno, cosseno e tangente) e da
relação trigonométrica fundamental. Nesse momento os alunos poderão socializar
com a turma e com o professor sobre dúvidas que possam surgir sobre a resolução
da lista.

2.3.14 Atividade 9

Título: Relações entre medidas dos lados e do seno de cada respectivo
ângulo oposto de um triângulo qualquer.
Objetivo: Descobrir as relações entre medidas dos lados e do seno de cada
respectivo ângulo oposto de um triângulo qualquer.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos quaisquer, papel,
caneta ou lápis.
Procedimento:


Dado os triângulos quaisquer no quadro de triângulos e a questão

problema contidos na ficha.
a)

Faça a leitura das medidas dos lados fornecidos.

b)

Faça a leitura das medidas dos ângulos fornecidos.

c)

Determine o seno dos ângulos fornecidos.

d)

Determine a relação entre as razões dos lados e os respectivos valores

do seno do ângulo oposto a esses lados.
e)

Triangulo

Preencha a tabela com as informações encontradas

Lado

Lad

Lado

Seno

Sen

Sen

Lado

a

ob

c

(Â)

o (𝐵̂)

o (𝐶̂ )

a

Lado
/ b

Lado
/ c

/
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Seno

Seno

Seno

(Â)

(𝐵̂)

(𝐶̂ )

1
2
3
4
5
6
7
8

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão______________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: Sobre a Lei dos senos, a proporcionalidade na razão entre a
mediada do lado e o seno do ângulo oposto desse mesmo lado, razão essa que é
constante.
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam a lei dos senos.
Análise a priori: os alunos ao receberem a ficha contendo os triângulos,
deverão realizar os procedimentos indicados acima da tabela, esperamos que eles
conseguirão fazer inserções dos valores na tabela sem dificuldades, preenchendo a
tabela.
Os alunos perceberão que independente do valor das medidas dos lados dos
triângulos, a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto a esse lado é uma
constante e nunca mudará.
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2.3.15 Atividade 10

Título: Relação entre as medidas do quadrado de um dos lados de um
triângulo qualquer, com a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados e
o cosseno do ângulo oposto a esse lado.
Objetivo: Descobrir as relações entre as medidas do quadrado de um dos
lados de um triângulo qualquer, com a soma dos quadrados das medidas dos
outros dois lados e o cosseno do ângulo oposto a esse lado.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos quaisquer, papel,
caneta ou lápis.
Procedimento:


Dado os triângulos quaisquer no quadro de triângulos e a questão

problema contidos na ficha.
a)

Faça a leitura das medidas dos lados fornecidos.

b)

Faça a leitura das medidas dos ângulos fornecidos.

c)

Determine o cosseno dos ângulos fornecidos.

d)

Determine o valor da expressão

e)

Preencha a tabela com as informações encontradas

Triângulo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ângul

Cosseno

o𝛼

(𝛼)

a

b

c

a2

b2

c2

b2 + c2 – 2.b.c.cos(α)
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12

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão_____________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: Sobre a Lei dos cossenos, a compreensão que a medida de
um lado desse triângulo elevado ao quadrado é sempre igual ao valor somando os
quadrados das medidas dos catetos dos outros lados menos duas vezes o produto
das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo que eles formam.
Lista de Questões: Ficha contendo questões que envolvam a lei dos
cossenos.
Análise a priori: nessa atividade os alunos não terão dificuldades em
preencher a tabela, realizando os procedimentos indicados acima da tabela, assim,
eles deverão compreender que a medida de um lado de cada triângulo elevado ao
quadrado é sempre igual ao valor somando os quadrados das medidas dos catetos
dos outros lados menos duas vezes o produto das medidas desses lados pelo
cosseno do ângulo que eles formam.

2.3.16 Atividade 11

Título: constante da lei dos senos e o diâmetro da circunferência circunscrita.
Objetivo: Identificar a relação entre a constante da lei dos senos e o valor do
diâmetro da circunferência circunscrita ao triângulo.
Materiais necessários: Ficha com o quadro de triângulos quaisquer inscritos
nas respectivas circunferências, papel, caneta ou lápis.
Procedimento:

Dado

triângulos

quaisquer

inscritos

nas

respectivas

circunferências no quadro de triângulos, com os lados a, b e c, e o valor do raio de
cada circunferência.
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Em

todos

os

triângulos

quaisquer

inscritos

nas

respectivas

circunferências.
a)

Faça a leitura das medidas dos lados fornecidos.

b)

Faça a leitura das medidas dos ângulos fornecidos.

c)

Determine o seno dos ângulos fornecidos.

d)

Determine as razões dos lados e os respectivos valores do seno do

ângulo oposto a esses lados.
e)

Determine o raio da circunferência circunscrita.

Preencha a tabela com as informações encontradas

Triângulo

a

b

c

Seno

Seno

Seno

(Â)

(𝐵̂)

(𝐶̂ )

a

/

b

/

c

Seno

Seno

Seno

(Â)

(𝐵̂)

(𝐶̂ )

/

raio

1
2
3
4
5
6
7
8

Observações
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Conclusão_____________________________________________________
___________________________________________________________________

Formalização: a razão entre o lado de um triângulo e o seno do seu ângulo
oposto é igual a duas vezes o raio da circunferência circunscrita a esse triângulo.
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Lista de Questões: Ficha contendo questões a lei dos senos e o cálculo do
raio ou diâmetro da circunferência circunscrita
Análise a priori: espera-se que os alunos ao preencherem a ficha,
compreendam que a razão entre o lado de um triângulo e o seno do ângulo oposto
(lei dos senos) que já conhecem, essa razão proporcional também é o valor do
diâmetro (duas vezes o raio) da circunferência circunscrita ao triângulo.

2.3.17 Atividade de aprofundamento 4

Título: Relações trigonométricas no triangulo qualquer com o uso do Khan
Academy ou outro aplicativo para celular em desenvolvimento.
Objetivo: Ampliar o aprendizado das Relações Trigonométricas em um
triângulo qualquer por meio de uma atividade que envolva um aplicativo para celular.
Participantes: individual ou grupo de até 04 alunos.
Materiais necessários: Celular smartphone habilitado com android e com o
app instalado.
Procedimento:


Cada aluno ou equipe abrirá o aplicativo e entrará no menu

sobre relações trigonométricas, e fará as tarefas contidas no programa, e
anotarão os resultados para comparar com as respostas dadas pelo aplicativo
e pelas demais equipes ou alunos.


Em seguida será levado ao quadro as respostas obtidas nas

tarefas realizadas no aplicativo.


Será feito a divulgação da equipe ou do aluno vencedor.
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Figura 4: Interface do App Khan Academy.

Figura 5: Interface do App Khan Academy.

FONTE:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.khanacademy.android&
hl=pt_BR

Análise a priori: esperamos que os alunos resolvam os problemas propostos
no aplicativo envolvendo os conhecimentos sobre as relações trigonométricas em
triângulos quaisquer, lei dos senos e lei dos cossenos, e estejam motivados com a
dinâmica de transformar o aprendizado da matemática contido em aplicativo de
celulares, um momento de ludicidade aliado ao aprendizado com o uso das
tecnologias, esperamos que eles se divirtam e alcancem a solução dos problemas
propostos, pode haver dificuldade na manipulação do aplicativo inicialmente, mas
que logo após o desenvolvimento da habilidade, possam interagir entre os alunos,
promovendo socialização.

2.3.18 Lista de questões 2
Título: Exercício envolvendo as relações Trigonométricas no triângulo
qualquer.

Objetivo: Ampliar o aprendizado das Relações Trigonométricas em um
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triângulo qualquer por meio de uma lista de exercícios.

Material Necessário: Folha de exercícios.

Procedimento: Entregar a cada aluno uma cópia da folha de exercício, e
solicitar que resolva as questões.
Questões:
1. Uma ponte deve ser construída sobre um rio, unindo os pontos A e B,
como ilustrado na figura a seguir. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um
ponto C, na mesma margem em que B está, e medem-se os ângulos CBA = 57° e
ACB = 59°. Sabendo que BC mede 30m, calcule, em metros, a distância AB .
(Dado: use as aproximações sen(59°) ≈ 0,87 e sen(64°) ≈ 0,90)

2. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para
uma caixa-d’água a 50m de distância. A casa está a 80m de distância da caixad’água e o ângulo formado pelas direções caixa-d’água-bomba e caixa-d’água-casa
é de 60º. Se se pretende bombear água do mesmo ponto de captação até a casa,
quantos metros de encanamento são necessários?
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3.

O triângulo a seguir representa um canteiro delimitado pelas ruas

representadas por AB, BC e AC.

De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento da rua
representada por AC?
4. Em um triângulo ABC são conhecidas as medidas de dois de seus lados,
AC = 3m e BC = 4m. Chamando de α o ângulo 𝐵𝐴̂𝐶, formado pelos lados AC e AB,
responda.
a) Se AB = 3 m, calcule o valor de cos α.
1
b) Se sen (𝐴𝐵̂ 𝐶) = 4 , calcule o valor de sen α.

5. No triângulo ABC, os lados AC e BC medem 8cm e 6cm, respectivamente,
e o ângulo A vale 30°.
O seno do ângulo B vale?

6. A figura abaixo mostra o corte lateral de um terreno onde será construída
uma rampa reta, AC, que servirá para o acesso de veículos à casa, que se encontra
na parte mais alta do terreno. A distância de A a B é de 6m, de B a C é de 10m e, o
menor ângulo formado entre AB e BC é de 120°. Então, o valor do comprimento da
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rampa deve ser de:

7. Deseja-se medir a distância entre duas cidades B e C sobre um mapa,
sem escala. Sabe-se que AB=80km e AC=120km, onde A é uma cidade conhecida,
como mostra a figura anterior. Logo, a distância entre B e C, em km, é:

8. Calcule o que se pede em cada um dos itens abaixo.
a) Qual o cosseno do maior ângulo do triângulo de lados medindo 5, 6 e 7?
b) Qual o cosseno do menor ângulo do triângulo de lados medindo 7, 8 e 10?
c) Num triângulo com lados medindo 5 e 6 e ângulo entre eles de 60º, qual o
lado oposto ao ângulo informado?
d) Qual o cosseno de maior ângulo do triângulo de lados medindo 2, 3 e 5?

9. Os lados de um triângulo são 3, 4 e 6. O cosseno do maior ângulo interno
desse triângulo vale?

10. Sendo a o lado oposto ao

ângulo α, b oposto β e c oposto 𝜃 , em um

triângulo, calcule:
a) o seno de β para a = 4 cm, α = 30º e b = 8 cm;
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Análise a priori: com essa atividade, os alunos poderão desenvolver a
utilização correta das relações trigonométricas nos triângulos quaisquer (lei dos
senos e lei dos cossenos). Nesse momento os alunos poderão socializar com a
turma e com o professor sobre dúvidas que possam surgir sobre a resolução da
lista.
A seguir, apresentaremos a sessão 3, que denominamos de Experimentação
pois se trata da terceira fase da engenharia didática.

3.

EXPERIMENTAÇÃO
Nesta seção vamos apresentar as informações que foram produzidas durante

a etapa da experimentação, utilizando o questionário socioeconômico respondido
pelos estudantes, vamos também mostrar a descrição das sessões desenvolvidas
na aplicação da sequência didática envolvendo relações trigonométricas.
O experimento foi realizado em uma escola pública estadual de ensino
fundamental do Estado do Pará, localizada no bairro do Guamá, periferia do
munícipio de Belém e mais populoso bairro da capital paraense. As sessões foram
realizadas nos horários, do turno da manhã. A turma do 9º ano escolhida tinha 23
estudantes, compareceram no dia do pré-teste 19 estudantes assim como no dia do
pós-teste 19 estudantes compareceram, porém destes, 16 estavam presentes no
pré-teste, sendo possível comparar a evolução dos 16 presentes em ambos os
testes. Durante a pesquisa havia a presença de um professor observador que fazia
suas anotações na ficha de observação de aula de redescoberta elaborada por Sá
(2017).
Por meio do quadro a seguir disponibilizamos o cronograma das sessões.
Quadro 28 – Cronograma da Experimentação
Tipo de
Sessão
Data
Aula
Atividade
Questionário,
Escala e Pré
-----0
30/10/2017
Teste.
Atividade
1:
Classificação de Conceituação
1
1/11/2017 triângulo quanto
ao ângulo 1.
Resolução
de

Tempo de
Aplicação

Total de
Estudantes

50 min

19

45 min
8 min

15
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2

3

4

5

6

6/11/2017

13/11/2017

14/11/2017

16/11/2017

17/11/2017

questões
------Atividade
2:
Classificação de Conceituação
triângulo quanto
ao ângulo 2.
Resolução
de
questões
------Atividade
3:
Cateto oposto e (re)descoberta
cateto adjacente
de um ângulo.
Resolução
de
questões
------Atividade
de
Aprofundamento
1: Baralhos dos
lados do triângulo
retângulo
Atividade
4:
Relações
trigonométricas
Conceituação
dos
ângulos
agudos
no
triangulo
retângulo.
Resolução
de
questões
------Atividade
5:
Relações
trigonométricas
Re(descoberta)
no
triangulo
retângulo usando
ângulos notáveis.
Resolução
de
questões
------Atividade
6:
Relação entre a
razão seno (α) / Conceituação
cosseno (α) e o
valor da tangente
(α).
Resolução
de
questões
-------

48 min
16
22 min

32 min

7 min

15

35 min

30 min
13

14 min

32 min
17

11 min

25 min
17

9 min
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Atividade
7:
Relações
entre
medidas do seno
e do cosseno dos Re(descoberta)
ângulos
complementares
em um triângulo
retângulo.
Resolução
de
------questões
7

Atividade
8:
Relação
dada
pela soma de Re(descoberta)
cos2 (α) + sen2
(α)
no
um
triângulo
retângulo.
Resolução
23/11/2017 questões

8

de

-------

Atividade
de
Aprofundamento
2: Baralho de
trigonometria no
------triângulo
retângulo.
Lista
de
questões
1:
Exercício
envolvendo
as
-------Razões
Trigonométricas
no
triângulo
retângulo.
Atividade
9:
Relações
entre
medidas
dos
lados e do seno
de
cada Re(descoberta)
respectivo ângulo
oposto de um
28/11/2017
triângulo
qualquer.
Resolução
de
questões
------Atividade
10:
Relação entre as
medidas
do

23 min
14

15 min

16 min
16

8 min

14 min

16

45 min

16

33 min
17

10 min
26 min
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quadrado de um
dos lados de um
triângulo
Re(descoberta)
qualquer, com a
soma
dos
quadrados
das
medidas
dos
outros dois lados
e o cosseno do
ângulo oposto a
esse lado.
Resolução
de
questões
------Atividade
11:
constante da lei
dos senos e o
diâmetro
da Re(descoberta)
circunferência
circunscrita
Resolução
questões

de

9

29/11/2017

10
11

Lista
de
questões
2:
Questões
envolvendo
relações
trigonométricas
no
triangulo
qualquer.
01/12/2017
Revisão
05/12/2017
Pós Teste

-------

8 min

21 min

9 min
16

28 min

43 min
70 min

16
19

Fonte: Autor, 2017

A seguir destacamos um gráfico que mostra o tempo de aplicação de cada
atividade da sequência didática.

Gráfico 2 – Tempo de aplicação das atividades
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60

Tempo em minutos

50
40
30
20
Tempo
10
0

Atividades desenvolvidas na experimentação
Fonte: Experimentação (2017)

O gráfico mostra que o tempo de cada atividade da sequencia didática
reduziu ao passo que se avançava no conteúdo assim como aconteceu com
Pacheco (2018), Dantas (2018), os alunos ficaram familiarizados com essa
metodologia e começaram a perceber as regularidades com mais facilidades. Ao
final das atividades os alunos resolviam questões de aprofundamento do assunto de
cada atividade.
A atividade 2 foi a que demandou maior tempo, 48 minutos que apresentava
aos estudantes a possibilidades deles descobrirem uma relação entre os lados de
um triângulo e a classificação quanto ao ângulo desse mesmo triângulo, nossa
atividade que demandou o menor tempo foi a atividade foi a atividade 8 a qual falava
do valor dado por seno ao quadrado de um ângulo somado ao cosseno ao quadrado
desse mesmo ângulo.
3.1

PERFIL DOS PARTICIPANTES
No dia 30 de outubro de 2017, fomos à Escola a fim de conversar com o

diretor e conseguir autorização para proceder na pesquisa com os alunos daquela
escola, após conseguir autorização do diretor e anuência da equipe técnica, a vice
diretora nos indagou sobre qual turma gostaríamos de aplicar o experimento.
A escolha da turma se deu em função das impressões que os docentes
tinham sobre a turma e nos repassaram, entre as três turmas do 9º ano, a turma que
nos foi apontada como a menos participativa, foi a escolhida, enquanto as outras
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participavam mais das aulas, a turma que escolhemos não era participativa e era
formada por alunos egressos de outras escolas.
A vice diretora nos apresentou a turma, em seguida explicamos o que
aconteceria durante as aulas em que estaríamos com eles, e apontamos que era
muito importante a presença deles em todas as aulas.
No dia 01 de novembro iniciamos nossa pesquisa com a aplicação do
questionário sócio econômico contendo 19 questões onde era possível analisarmos
alguns aspectos dos estudantes como, o gosto pela matemática dos estudantes, os
instrumentos avaliativos mais utilizados na disciplina de matemática além do
questionário socioeconômico, utilizamos a escala de atitudes contendo 20 questões
sobre as atitudes dos estudantes frente a disciplina de matemática. As informações
colhidas serão expostas a seguir.
Quadro 29 – Faixa Etária dos Estudantes
Idade
Quantidade
14 anos
1
15 anos
5
16 anos
7
17 anos
5
19 anos
1
Total
19

Estudante (%)
5,3
26,3
36,8
26,3
5,3
100,0

Fonte: Experimentação (2017)

Gráfico 3 – Faixa Etária dos Alunos
14 ANOS

15 ANOS

16 ANOS

17 ANOS

19 ANOS

5,3% 5,3%
26,3%

26,3%

36,8%

Fonte: Experimentação (2017)

As respostas dos estudantes revelam que a maioria dos alunos (68,4%)
encontra-se em desacordo com a idade/série ideal estipulada pelo BRASIL (2016),
que aponta que os alunos em um cenário ideal deveria concluir o ensino
fundamental com idade variando de 14 a 15 anos, no espaço de nossa pesquisa
temos apenas (32%) dentro da distorção idade série recomendada pelo MEC.
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As pesquisas de Lopes ( 2015) e Ferreira (2017) foram com estudantes do 9º
ano, assim faremos comparação com nossa pesquisa, Lopes (2015) mostra 25%
fora do ideal da idade/série, Ferreira (2017) revela 72,73% fora do ideal da distorção
idade/série, as duas revelam que a realizada em 2017 está próxima a nossa.
Quadro 30 – Gênero dos estudantes
Gênero
Quantidade
Masculino
8
Feminino
11
Total
19

Estudante (%)
42,1
57,9
100,0

Fonte: Experimentação (2017)

Gráfico 4 – Gênero dos estudantes
Masculino

Feminino

42,1%
57,9%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A distribuição da turma quanto ao gênero é equilibrada, não havendo um
predomínio maior de um gênero em relação ao outro, temos nessa turma um
número maior de alunos do gênero feminino com (57,9%) dos estudantes. Vale
lembrar que a turma foi formada por alunos que não estudaram outras séries na
escola que estão agora.
Lopes (2015) apresenta nesse quesito 58,3% de gênero feminino e Ferreira
(2017) teve em sua pesquisa 40,91% gênero feminino, as informações de Lopes
(2015) estão alinhadas com nossa pesquisa.
Quadro 31 – Escolaridade do Responsável Masculino
Escolaridade
Quantidade
Nenhuma
4
Fundamental
7
incompleto
Fundamental completo
3
Ensino Médio
1

Percentual
21,1
36,8
15,8
5,3
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incompleto
Ensino Médio
completo
Ensino Superior
completo
Total

2

10,5

2

10,5

19

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 5 - Escolaridade do Responsável Masculino
Nenhuma

Fundamental incompleto

Fundamental completo

Ensino Médio incompleto

Ensino Médio completo

Ensino Superior completo

10,5%
10,5%

21,1%

5,3%
15,8%
36,8%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Quadro 32 – Escolaridade do Responsável Feminino
Escolaridade
Quantidade
Nenhuma
2
Fundamental
6
incompleto
Fundamental completo
0
Ensino Médio
0
incompleto
Ensino Médio
8
completo
Ensino Superior
3
completo
Total
19
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Percentual
10,5
31,6
0,0
0,0
42,1
15,8
100,0
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Gráfico 6 – Escolaridade do Responsável Feminino
Nenhuma

Fundamental incompleto

Fundamental completo

Ensino Médio incompleto

Ensino Médio completo

Ensino Superior completo

15,8%

10,5%

31,6%

42,1%

0,0%
0,0%
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Os estudantes em suas respostas apontaram que os responsáveis
masculinos em maioria possuem uma escolaridade baixa, onde (21,1%) não possui
nenhuma escolaridade e (36,8%) possuem nível fundamental incompleto, ficando
abaixo dos próprios alunos que estão concluindo o ensino fundamental, é importante
destacar (10,5%) com nível superior de escolaridade. Lopes (2015) possuía em sua
pesquisa 47,2% dos responsáveis masculinos com nível médio, dados próximos de
nossa pesquisa, Ferreira não apresentou informações sobre essa característica.
Os responsáveis femininos segundo as respostas colhidas, (42,1%) possui
nível médio completo, um maior número com escolaridade média, e (15,8%)
possuem nível superior, um número maior quando comparado com os responsáveis
masculinos, um fator positivo ter responsáveis dos alunos com nível de escolaridade
acima do médio, como um possível estímulo para os estudantes. A pesquisa de
Lopes (2015) mostrou que 52,8% dos estudantes tinha o responsável feminino com
nível médio completo, ou seja a maioria assim como em nossa pesquisa, Ferreira
(2017) não apresentou tais dados.
Quadro 33 – Profissão do Responsável Masculino
Profissão
Quantidade
Pedreiro
4
Não soube informar
2
Nenhuma
2
Cabeleireiro
1
Carpinteiro
2
Garçom
1
Gerente
1

Percentual
21,1
10,5
10,5
5,3
10,5
5,3
5,3
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Autônomo
Professor de
matemática
Falecido
Total

4

21,1

1

5,3

1
19

5,3
100,0

Fonte: Experimentação (2017)

Gráfico 7 – Profissão do Responsável Masculino
Pedreiro

Não soube informar

Nenhuma

Cabeleireiro

Carpinteiro

Garçom

Gerente

Autônomo

Professor de matemática

5,3%

5,3%

Falecido
21,1%

21,1%
10,5%
10,5%
10,5%

5,3%

5,3%
5,3%
Fonte: Experimentação (2017)

Quadro 34 – Profissão do Responsável Feminino
Profissão
Quantidade
Doméstica
4
Nenhuma
1
Não soube informar
4
Vendedora em loja
1
Costureira
1
Cozinheira
1
Aposentada
1
Lavadeira
1
Autônoma
2
Técnica em
2
enfermagem
Professora
1
Total
19
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Percentual
21,1
5,3
21,1
5,3
5,3
5,3
5,3
5,3
10,5
10,5
5,3
100,0
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Gráfico 8 – Profissão do Responsável Feminino
Doméstica

Nenhuma

Não soube informar

Vendedora em loja

Costureira

Cozinheira

Aposentada

Lavadeira

Autônoma

Técnica em enfermagem

Professora

5,3%

10,5%

21,1%
5,3%

10,5%
21,1%

5,3%
5,3%
5,3%

5,3%

5,3%
Fonte: Experimentação (2017)

Sobre as profissões dos responsáveis masculino e feminino, podemos
observar que a maioria das profissões apontadas nas respostas dos estudantes, a
maioria delas são profissões relacionadas a uma escolaridade baixa, confirmando o
baixo nível de escolaridade desses responsáveis, sendo para os masculinos
pedreiro e autônomo, ambos com (21,1%) cada, e para os responsáveis femininos
temos doméstica figurando com (21,1%). Há um destaque também para duas
profissões relacionadas ao nível superior, professor de matemática para o masculino
e professor para o feminino.
Quadro 35 – Dependência na disciplina Matemática
Dependência em
Quantidade

Estudante (%)

Matemática
Sim, Estou
(atualmente) em
dependência em
Matemática.
Sim, já estive em
dependência em
Matemática.
Não. Nunca fiquei de
dependência em
Matemática.
Total
Fonte: Experimentação (2017)

1

5,3

5

26,3

13

68,4

19

100,0
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Gráfico 9 – Dependência em Matemática
Sim, Estou (atualmente) em dependência em Matemática.
Sim, já estive em dependência em Matemática
Não. Nunca fiquei de dependência em Matemática
5,3%

26,3%

68,4%

Fonte: Experimentação (2017)

As respostas dos estudantes revelam que uma parcela constituída de (31,6%)
desses estudantes já estiveram ou estão em dependência em matemática, um fator
que pode ter contribuído para a mudança desses alunos de escola, sendo que essa
turma é formada por alunos transferidos de outras unidades escolares. É importante
destacar que para um aluno o assunto de relações trigonométricas não será visto
pela primeira vez. Ferreira (2017) apresentou um estudante em dependência em
matemática o mesmo número apresentado em nossa pesquisa.
Quadro 36 – Hábito de estudo em Matemática
Frequência com que
estuda matemática
Quantidade
fora da escola
Todos os dias
0
Mais de 3 vezes por
0
semana
Costumo estudar 3
vezes ou menos por
4
semana
Só no período de
12
prova
Não costumo estudar
3
fora da escola
Total
19
Fonte: Experimentação (2017)

Estudante (%)
0,0
0,0
21,1
63,2
15,8
100,0
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Gráfico 10 – Hábito de Estudo em Matemática
Todos os dias
Mais de 3 vezes por semana
Costumo estudar 3 vezes ou menos por semana
Só no período de prova
Não costumo estudar fora da escola

0,0%
15,8%

0,0%
21,1%

63,2%

Fonte: Experimentação (2017)

As informações repassadas pelos estudantes mostram que a maioria deles
tem hábito de estudado de matemática apenas no período de provas, nenhum dos
alunos tem uma prática contínua de estudos de matemática, inclusive (15,8%) não
estuda a disciplina fora da escola, algo preocupante, pois os conteúdos devem ser
revistos fora do ambiente escolar também. A pesquisa de Lopes (2015) revela que o
maior percentual (44,4%) estuda apenas no período de prova, Ferreira (2017) teve
como maior percentual (45,45%) estudantes que estudam apenas no período
próximo as provas, o que está proporcional ao nosso resultado.
Quadro 37 – Gosto pela Matemática
Você gosta de
Quantidade
Matemática?
Não gosto
4
Um Pouco
10
Sim. Gosto
4
Sim. Gosto bastante
1
Total
19
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Estudante (%)
21,1
52,6
21,1
5,3
100,0
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Gráfico 11 – Gosto pela Matemática
Não gosto

Um Pouco

Sim. Gosto

5,3%
21,1%

Sim. Gosto bastante

21,1%

52,6%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

As respostas dadas pelos estudantes indicam que a maioria (52,6%) gostam
um pouco de da disciplina e (21,1%) deles não gostam da disciplina, isso mostra que
existe uma certa repulsa dos estudantes quanto a disciplina de matemática, ficando
apenas (5,3%) como alguém que gostam muito de matemática, a amostra acaba
confirmando uma fala do senso comum na rejeição pela disciplina quando
comparada com outras disciplinas que compõem o currículo da educação básica.
Lopes (2015) teve um percentual de (61,1%) para estudantes que gostam pouco da
disciplina, Ferreira (2017) mostra que (72,73%), as duas pesquisas revelam que o
maior percentual está nos estudantes que gostam pouco, algo verificado em nossa
pesquisa também.
Quadro 38 – Auxílio nas tarefas extraclasse de matemática
Quem lhe ajuda nas
tarefas extraclasse de
Quantidade
Estudante (%)
matemática?
Professor particular
0
0,0
Pai ou Responsável
3
15,8
(Masc)
Mãe ou Responsável
2
10,5
(Fem)
Irmão
0
0,0
Costumo estudar
13
68,4
sozinho
Tio
0
0,0
Amigos
1
5,3
Total
19
100,0
Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Gráfico 12 - Auxílio nas tarefas extraclasse de matemática
Professor particular

Pai ou Responsável (Masc)

Mãe ou Responsável (Fem)

Irmão

Costumo estudar sozinho

Tio

Amigos
0,0%

5,3% 0,0%
15,8%
10,5%
0,0%

68,4%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Pelas respostas dadas pelos estudantes, a análise indica que a maioria deles
não tem ninguém pra ajudar com os deveres de matemática fora da escola e os leva
a estudarem sozinhos o que equivale a (68,4%), seguindo do pai ou responsável
masculino com (15,8%) e mãe ou responsável feminino com (10,5%) e aparecendo
também a figura do amigo com (5,3%), Lopes (2015) aponta que (55,5%) dos
estudantes pesquisados não possuem auxílio algum para estudar matemática fora
da escola, Ferreira (2017) revela que (45,45%) dos estudantes envolvidos na
pesquisa não recebem ajuda nos estudos fora da escola.
A constituição federal de 1988 em seu Art. 205, assevera que a educação
além de ser dever do Estado é também dever da família, um passo oposto quando
analisadas as respostas dos estudantes, onde há a falta dessa presença familiar.
Quadro 39 – Entendimento do estudante segundo a forma como seu
professor ensina
Você entende
matemática da forma
Quantidade
Estudante (%)
que seu professor
ensina?
Sempre
2
10,5
Quase sempre
5
26,3
Poucas vezes
10
52,6
Nunca compreendo
2
10,5
Total
19
100,0
Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Gráfico 13 – Entendimento do estudante segundo a forma como seu professor
ensina
Sempre

Quase sempre

Poucas vezes

10,5%

Nunca compreendo

10,5%
26,3%

52,6%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A análise mostra que (52,6%) dos estudantes poucas vezes compreendem
matemática quando o professor e 10,5% deles nunca compreendem, indicando que
a maioria da turma tem pouco entendimento ou nenhum sobre os assuntos de
matemática, porém o número de alunos que sempre ou quase sempre
compreendem a matemática explicada pelo professor é significativo com um total
(36,8%) do total. No trabalho de Lopes (2015) a maior parte dos estudantes (63,9%)
tem pouca dificuldade para compreender os conteúdos, enquanto Ferreira (2017)
traz (50,00%) dos estudantes que as vezes compreendem o conteúdo, se
aproximando de nossa pesquisa.
Quadro 40 – Instrumentos avaliativos em matemática
Quais os principais
tipos de avaliação o (a)
professor (a) de
Quantidade
Estudante (%)
matemática costuma
solicitar a você?
Prova oral.
0
0,0
Prova escrita.
13
68,4
Autoavaliação.
0
0,0
Fichas de observação.
0
0,0
Produções no
6
31,6
caderno.
Quadro branco
0
0,0
Total
19
100,0
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 14 – Instrumentos avaliativos em matemática
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Prova oral.

Prova escrita.

Autoavaliação.

Fichas de observação.

Produções no caderno.

Quadro branco

0,0%

0,0%

31,6%

68,4%
0,0%
0,0%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Os estudantes em suas respostas revelaram que o professor de matemática
utiliza dois tipos de avaliação, (31,6%) produções no caderno e (68,4%) a maioria
utiliza a prova escrita como mensurador da aprendizagem desses estudantes, não
explorando as demais ferramentas, vale lembrar que a auto avaliação é precedida
de uma autonomia que por diversos motivos como, por exemplo, a idade, os alunos
do ensino fundamental possam não possuir esse aspecto. A pesquisa de Ferreira
(2015) mostra que o instrumento mais utilizado em matemática na turma pesquisada
é prova (90,90%) revelando que assim como em nossa pesquisa, esse é o
instrumento mais utilizado.
Quadro 41 – Sentimentos durante a avaliação de matemática
Como você costuma
se sentir quando está
diante de uma
Quantidade
Estudante (%)
avaliação em
Matemática?
Entusiasmado
1
5,3
Tranquilo
2
10,5
Com Medo
5
26,3
Preocupado
8
42,1
Com Raiva
1
5,3
Sinto Calafrios
2
10,5
Total
19
100,0
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 15 – Sentimentos durante a avaliação de matemática
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Entusiasmado

Tranquilo

Com Medo

Preocupado

Com Raiva

Sinto Calafrios

5,3%

10,5%

5,3%

10,5%

26,3%

42,1%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A análise a partir das respostas dos estudantes indicam que os estudantes
ficam sob influencia de tensão no momento de realização da avaliação de
matemática, (42,1%) a maioria fica preocupado e os outros sentimentos apontados
levam a percepção de um resultado comprometido por alguns desses sentimentos
com exceção de (10,5%) que responderam se sentirem tranquilos durante as
avaliações, vale lembrar que as avaliações são prova escrita ou produções no
caderno. Diferente de nossos resultados, o maior percentual na pesquisa de Ferreira
(2015) está entre os estudantes que ficam tranquilos durante as avaliações
(36,36%).
Quadro 42 – Metodologia utilizada nas aulas de Matemática
Como é desenvolvida
a maioria das aulas de
Quantidade
Aluno (%)
matemática?
Começando pela
definição seguida de
11
57,9
exemplos e exercícios.
Começando com uma
situação problema
7
36,8
para depois introduzir
o assunto.
Criando um modelo
para situação e em
1
5,3
seguida analisando o
modelo.
Iniciando com jogos
para depois
0
0,0
sistematizar os
conceitos.
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Utilizando ferramentas
tecnológicas para
resolver problemas.
Total

0

0,0

19

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 16 – Metodologia utilizada nas aulas de Matemática
Começando pela definição seguida de exemplos e exercícios.

Começando com uma situação problema para depois introduzir o assunto.
Criando um modelo para situação e em seguida analisando o modelo.
Iniciando com jogos para depois sistematizar os conceitos.
Utilizando ferramentas tecnológicas para resolver problemas.
5,3% 0,0%0,0%

36,8%
57,9%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

As respostas dos estudantes indicam que as aulas de matemática possuem
uma abordagem didática em sua maioria começando pela definição e em seguida o
professor mostra exemplos do conteúdo estudado e após faz exercícios, essa
metodologia é claro no que propõe Cordeiro e Oliveira (2015) ao falarem da
transmissão de conhecimento seguindo um padrão nas aulas de matemática do
ensino fundamental, os autores apontam que se predomina a transmissão verbal do
professor e que há concretização da repetição e treino pelos alunos.
Os estudantes também indicaram que as aulas de matemática apesar do
modelo tradicional existem aulas em que se comecem pela apresentação de
problemas por parte do professor, é possível notar que existe a proposta de instigar
o aluno a resolver uma situação problema que tenha ligação com o conhecimento
matemático.
Quadro 43 – Fixação do conteúdo matemático
O que seu professor
costuma fazer para
Quantidade
praticar o conteúdo?
Apresenta uma lista de
exercícios para serem
9
resolvidos
Apresenta jogos
0

Estudante (%)
47,4
0,0
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envolvendo o assunto
Manda resolver os
exercícios do livro
didático
Propõe questões de
fixação
Manda que você
procurasse questões
sobre o assunto para
resolver.
Propõe a resolução de
questões por meio de
softwares
Total

10

52,6

0

0,0

0

0,0

0

0,0

19

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 17 – Fixação do conteúdo matemático
Apresenta uma lista de exercícios para serem resolvidos
Apresenta jogos envolvendo o assunto
Manda resolver os exercícios do livro didático
Propõe questões de fixação
Manda que você procurasse questões sobre o assunto para resolver.

Propõe a resolução de questões por meio de softwares
0,0%
0,0%
0,0%
47,4%
52,6%

0,0%
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Segundo os estudantes, para fixar os conteúdos de matemática, o professor
costuma mandar resolver o exercício do livro didático (53%) responderam dessa
forma e (47%) afirmaram que o professor de matemática utiliza uma lista de
exercícios para os estudantes resolverem, se concretizando o padrão apontado por
Cordeiro e Oliveira (2015). O Uso de jogos é nulo segundo os alunos assim como
uso de software e questões de fixação, mostrando uma distância entre o ensino e as
novas tecnologias.
Quadro 44 – Acesso a internet
Você possui acesso a
Quantidade
internet?
Não possuo
5
Sim, somente em casa
7

Estudante (%)
26,3
36,8
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Sim, somente pelo
celular
Sim, pelo celular e
tenho WiFi em casa
Total

1

5,3

6

31,6

19

100,0

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 18 – Acesso a internet
Não possuo
Sim, somente em casa
Sim, somente pelo celular
Sim, pelo celular e tenho WiFi em casa

26,3%

31,6%

36,8%
5,3%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A análise revela que os estudantes da turma escolhida por nós não possui
celular em sua maioria, apenas um aluno afirmou possuir celular, enquanto os outros
que tinham acesso a celulares, usavam de outras pessoas, e o percentual é
razoável para aqueles que não possuem acesso a internet em uma época em que o
mundo virtual é bastante presente, talvez isso esteja relacionado com a condição
econômica das famílias dos alunos.
Quadro 45 – Uso de calculadora
Você utiliza
calculadora científica
para estudar
Quantidade
matemática
?
Sempre
1
Quase sempre
3
Às vezes
6
Raramente
2
Nunca
7
Total
19
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 19 – Uso de calculadora

Estudante (%)

5,3
15,8
31,6
10,5
36,8
100,0
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Sempre

Quase sempre

Às vezes

Raramente

Nunca

5,3%
36,8%

15,8%

31,6%
10,5%

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

As respostas dos estudantes nos mostram que eles não tem o hábito de
utilização da calculadora nas aulas de matemática, isso pode ser ocasionado pela
falta da máquina ou até mesmo pelo desuso e até falta de incentivo de utilização da
calculadora em sala de aula.
De uma maneira geral, a calculadora está longe de ser apenas uma
ferramenta para a realização de contas. Se aliada a uma metodologia
adequada, pode tornar-se uma poderosa ferramenta de investigação de
padrões aritméticos, de motivação para ricas discussões e para o teste de
conjecturas. (MOTTA, 2008, p. 21).

Para Motta (2008) a calculadora é um instrumento que proporciona aos
alunos descobertas.
A seguir vejamos a aplicação do pré teste desses alunos assim como o
desenvolvimento deles nas sessões da sequencia didática.
3.2

APLICAÇÃO DO PRÉ-TESTE
A aplicação do pré-teste ocorreu junto com a aplicação do questionário sócio

econômico, assim como foi também realizado na mesma data ou seja no dia 30 de
outubro de 2017 a aplicação da escala de atitudes, durante a realização do pré teste
era comum de expressões orais como “nunca nem vi isso”, “não sei como fazer”,
“não lembro”, a maioria conceitos cobrados durante o pré teste os estudantes ainda
não tinham entrado em contato, por isso o uso das expressões, com exceção do
aluno que estava de dependência.
No momento da execução do que se pedia nas questões, dois estudantes
tentaram lembrar-se do teorema de Pitágoras e fizeram associação com os
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triângulos contidos nas questões, a maioria da turma entregou antes do término do
horário da aula.
A sistematização das informações produzidas assim como a análise dessas
informações será apresentada seção de análise a posteriori e validação seguindo o
caminho da engenharia didática.
A seguir apresentamos as aplicações das atividades da sequencia
desenvolvidas na turma escolhida, para colher o máximo de informações durante a
execução das atividades, por se tratar de momentos em que há necessidade de
posturas de professor como também postura de pesquisador, utilizamos uma ficha
de observação de aula de (re)descoberta elaborada por Sá (2017) dividida pelo
autor em seis momentos, sendo eles, organização, apresentação, execução,
sistematização, análise e institucionalização, é importante destacar que essa
ficha de observação foi preenchida por outro professor de matemática que nos
acompanhava durante as atividades.
Aplicamos na mesma data um questionário referente a escala de atitudes dos
estudantes.
3.3

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 1
No dia 01 de novembro de 2017 fomos até a escola e seguimos para a sala

da turma pesquisada em conjunto com o professor observador, de posse do material
a ser utilizado na atividade 1, régua e transferidor, assim como as fichas com a
atividade para serem entregue a turma e a ficha de observação da aula de
(re)descoberta.
Em nossa atividade 1, tínhamos o objetivo de identificar os tipos de triângulo
quanto as medidas dos lados e ângulos, assim foi necessário levarmos material já
descrito, levamos também a atividade 2, como uma medida preventiva, face a
possibilidade da execução da atividade 1 terminar antes do tempo planejado.
A turma nos recebeu de forma positiva e com certa estranheza frente a falta
de um preenchimento do quadro branco como acontece nas aulas tradicionais, e
algumas indagações surgiram como, “vocês vão ficar no lugar da professora?”,
respondemos essa e outras e explicamos a importância da execução das atividades,
de modo a evitar perguntas que levassem a um desperdício de tempo.
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O início da atividade que ocorreu as 07:50h se deu com explicações sobre o
roteiro a ser desenvolvido, em seguida pedimos aos alunos que formassem duplas
ou trios para então distribuir as fichas contendo os passos a serem executados,
entregamos as fichas, as réguas, os transferidores e o quadro de triângulos.
Os estudantes formaram 03 (três) trios e 03 (três) duplas, nesse momento de
organização, o professor observador constatou que os estudantes organizaram os
grupos com agilidade, e durante o momento da apresentação os grupos estavam
concentrados.
Sobre a análise do professor observador, no momento da execução, foi
registrado que dois grupos desperdiçaram uma parte do tempo com conversas
paralelas e alheias a atividade e com a nossa intervenção, eles retornaram a
atividade.
A atividade possuía uma questão motivadora com o seguinte texto.
Questão motivadora
Com base em seus conhecimentos matemáticos diga se é verdade ou falso.
I - Um triângulo retângulo é aquele que possui dois ângulos retos. (

)

II - Um triângulo acutângulo é aquele que possui apenas um ângulo agudo. (

)

III - Um triângulo obtusângulo é aquele que possui apenas um ângulo obtuso. (

)

Nenhuma dupla ou trio conseguiu resolver a questão motivadora, então
solicitamos que eles executassem o que pedia no que estava na ficha, que consistia
em medir os triângulos e revelar quais eram retângulos, acutângulos e obtusângulos.
No momento da sistematização, os grupos conseguiram registrar as
informações com facilidade, e quatro grupos precisaram de nossa orientação para o
registro das informações produzidas.
No momento de execução do experimento o estudante E4 nos perguntou se
um triângulo poderia ter mais de um ângulo reto, então de maneira dedutiva pedimos
para eles tentarem construir com auxílio da régua e do transferidor a eles entregue,
é importante destacar aqui o modelo de Van Hiele, como nos ensina Alves e
Sampaio (2010, p. 2), trata-se de "um guia para a aprendizagem e um instrumento
para a avaliação das habilidades dos alunos em geometria", e é dividido em cinco
níveis que podem revelar componentes para estruturação do conhecimento, o nível
5 está ligado a geometria axiomática, onde poucos alunos conseguem alcançar.
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A seguir o preenchimento da atividade realizado pelos estudantes.
Quadro 46: Atividade 01 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E15

E4, E5 e
E6

E7 e E10

Atividade realizada
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E9, E12 e
E16

E3, E13 e
E14

E8 e E11

Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes E1, E2 e E15, foram os únicos que tiveram dificuldades mais
acentuadas a ponto de não registrarem totalmente correto o que se pedia.
Os estudantes registram também suas observações sobre a aula realizada.
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Quadro 47: Observações dos estudantes sobre a atividade 01.
Estudante

Observações

Validade

Observação
inválida,
E1, E2 e

os

estudantes

E15

não trouxeram
TRANSCRIÇÃO: EU ACHEI UM POUCO DIFICIL DE USAR O aspectos
sobre

TRANSFERIDOR

a

classificação.
Observação
inválida,

os

estudantes

E4, E5 e

não trouxeram

E6

aspectos
TRANSCRIÇÃO: DIFICIL USAR O TRANSFERIDOR

sobre

a

classificação.
Observação
inválida,

os

estudantes
E7 e E10

não trouxeram
TRANSCRIÇÃO:

É

UM

POUCO

DIFÍCIL

USAR

TRANSFERIDOR.

O

aspectos
sobre

a

classificação.
Observação
inválida,

os

estudantes

E9, E12 e

não trouxeram

E16

aspectos
TRANSCRIÇÃO: É BEM DIFÍCIL USAR O TRANSFERIDOR.

sobre
classificação.

a
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E3, E13 e

Observação

E14

válida,
classificação
do
TRANSCRIÇÃO: TRIÂNGULO RETÂNGULO É AQUELE QUE

triângulo

retângulo.

POSSUI UM ÂNGULO IGUAL A 90º.
Observação
inválida,

os

estudantes
E8 e E11

não trouxeram
aspectos
TRANSCRIÇÃO: FOI MUITO DIFÍCIL MAIS FICOU FÁCIL.

sobre
classificação.

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 48 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 48: Percentuais de observações válidas e inválidas dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
3
18,75
Inválidas
13
81,25
Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes registraram as observações deles sobre a atividade 01, é
possível perceber que a maioria teve dificuldades em utilizar o transferidor nas
medições dos ângulos internos dos triângulos, vale ressaltar que o tempo de
execução das medições foi mais elevado quando eles estavam efetuando as
medições, alguns dos estudantes afirmaram que nunca haviam utilizado o
transferidor.
Os estudantes E3, E13 e E14 na observação colocaram algo que
esperávamos na conclusão em nossa análise a priori, isso se deu pela regularidade
que eles perceberam e eles também trocaram informações de suas percepções.
Com intuito de um melhor aproveitamento do tempo da execução, ressaltamos que
seria uma opção que possibilite essa melhora o uso de um transferidor de 180º.

a
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Nesse momento introduzimos informações para os alunos, sobre a
classificação dos triângulos e dissemos a eles que os triângulos que possuem um
ângulo interno de medida igual a 90º é chamado retângulo, os triângulos que
possuem um ângulo maior que 90º é chamado obtusângulo e os triângulo que
possuem todos os ângulos internos menores que 90º são chamados de acutângulos,
classificação essa que esperávamos na conclusão a qual não foi possível realizar,
eles alegavam não possuir nada para concluir, apenas uma equipe registrou na
observação.
Após a realização da atividade, os estudantes voltaram para a questão
motivadora, realizaram a resolução desta e em seguida foi proposto a questões de
aprofundamento.
Quadro 49: Resultado das questões da atividade 01 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

E1, E2 e
E15
E4, E5 e
E6
E7 e E10
E9, E12 e
E16
E3, E13 e
E14
E8 e E11

Questões
1a

1b

1c

1d

2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)

No quadro que consta os resultados das questões relativas a cada atividade
utilizaremos (A) acertos, (E) erros, (EB) em branco, (I) incompleta, todos os
estudantes resolveram as questões de forma correta.
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Ao perguntar para os estudantes sobre o que eles acharam da aula, pois
precisávamos de um retorno sobre nossa metodologia, obtivemos as seguintes
respostas.
Quadro 50: Avaliações sobre a aula da atividade 01.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E15
TRANSCRIÇÃO: LEGAL, UMAS DAS MELHORES AULA DE HOJE
NÓS TINHAMOS ESQUECIDO SOBRE ISSO GRAÇAS A VOCÊ A
GENTE LEMBROU SOBRE ISSO

E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA

E7 e E10
TRANSCRIÇÃO: BOA E INTERESSANTE

E9, E12 e
E16
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA, BEM CONSTRUTIVA
E3, E13 e
E14
TRANSCRIÇÃO: FOI MUITO BOM
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E8 e E11
TRANSCRIÇÃO: FOI DIVERTIDA E COMPLICADA
Fonte: Experimentação (2017)

As respostas dos alunos revelam uma aceitabilidade pela atividade e uma
dinâmica que eles julgam compreender melhor e resgatar aprendizados pelos quais
eles já tinham passado, a aula teve término às 08:43h, sendo que a atividade foi
encerrada às 08:35h, assim cabe afirmar que a atividade 01 foi aprovada pelos
estudantes diante de vocábulos como “construtiva”, “interessante” e legal.
3.4

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 2
A atividade 2 aconteceu no dia 06/11/2017, deslocamos até ao colégio onde

estava sendo realizada nosso experimento, junto com o professor observador,
munidos do material a ser utilizado naquele dia, chegamos as 7:15h e entramos na
sala de aula às 7:45.
Os estudantes estavam a nossa espera e nos receberam com uma
receptividade superior ao da aula anterior, percebemos que a primeira atividade teve
uma boa aceitabilidade.
Utilizando os momentos contidos na ficha de observação, dirigimos as ações
e orientamos para a formação das equipes, assim foram formados 6 grupos entre
duplas e trios, mantendo as formações da atividade anterior por uma questão de
afinidade entre os estudantes.
No momento da apresentação, distribuímos o material às equipes e
orientamos para o preenchimento da atividade lembrando aos estudantes que eles
retomassem a sessão anterior e que recordassem do que eles haviam aprendido
naquele dia, assim prosseguimos.
Na execução da tarefa foi dada liberdade as equipes para trabalharem,
iniciando pela questão motivadora, e nenhuma equipe conseguiu resolver a questão,
assim passamos para a atividade, houve interação entre os componentes de cada
grupo, uma dupla sentiu dificuldade em seguir as instruções contidas na ficha e
nesse momento orientamos para que eles conseguissem desenvolver a atividade, as
equipes trabalharam juntas, quatro equipes solicitaram orientação nesse momento
da execução.
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Na sistematização os estudantes registraram as informações produzidas com
nossa ajuda, que foi a todo tempo supervisionado por nós, as equipes solicitaram
orientação, passando ao momento de análise, instigamos as equipes fazendo
perguntas sobre as percepções deles após a conclusão dos registros.
A seguir o preenchimento da atividade realizado pelos estudantes.
Quadro 51: Atividade 02 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

E4 e E5

Atividade realizada
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E6 e E19

E8, E9 e
E17

182

E10, E16
e E12

E13, E14
e E18

Fonte: Experimentação (2017)

Os alunos registraram suas observações, como podemos observar no quadro
abaixo.
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Quadro 52: Observações dos estudantes sobre atividade 02.
Estudante

Observações

Validade
Sem

E1, E2 e

observação

E3
Observação
válida,

ainda

que exista falta

E4 e E5
TRANSCRIÇÃO:

HIPOTENUSA

SO

EXISTE

NO

da

palvra

triângulo

RETÂNGULO

Sem
observação
E6 e E19

Observação
inválida para o
que
E8, E9 e
E17

se

esperava
TRANSCRIÇÃO:

A

DINÂMICA

MAIS

E

APRENDIZAGEM
FÁCIL

DE

FOI

BEM

APENDER

E

MAIS
SER

COMPREENDIDA PELO PÚBLICO ALVO

quanto

a

relação

dos

lados

do

triângulo.
Observação
válida, quanto
a regularidade

E10, E16

apresentada.

e E12
TRANSCRIÇÃO: TODA VEZ QUE O A2 É IGUAL A B2 + C2
ELE TEM UM ÂNGULO DE 90º OU SEJA ELE É RETÂNGULO

184

Observação
inválida para o
que
E13, E14

se

esperava

e E18

quanto

a

TRANSCRIÇÃO: É DIFICIL MAS COM A EXPLICAÇÃO FICA relação

dos

MAIS FÁCIL E DINÂMICO.

lados

do

triângulo.
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 53 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 53: Percentuais de observações válidas e inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
5
31,25
Inválidas
6
37,50
Sem observação
5
31,25
Fonte: Experimentação (2017)

Duas equipes deixaram o campo da observação em branco, uma terceira
equipe também deixou o espaço destinado a observação em branco, porém ela fez
em um outro espaço onde é possível concluir que essa equipe observou que
hipotenusa está presente apenas como elemento do triângulo retângulo.
Outro destaque é para a observação que uma das equipes fez, onde eles
entendem que o triângulo é retângulo “toda vez que a2 é igual a b2 = c2”, apesar de
não está explicito a palavra “triângulo”, partindo daí para conclusões que eles
fizeram em conjunto e sob orientação nossa, e assim registraram.
Quadro 54: Conclusões dos estudantes sobre atividade 02.
Estudante

Conclusões

Validade
Conclusão

E1, E2 e
E3

parcialmente
válida.

185

Conclusão
parcialmente
E4 e E5

válida.

Conclusão
inválida
E6 e E19

Conclusão
E8, E9 e

parcialmente

E17

válida
Conclusão
parcialmente

E10, E16

válida.

e E12

Conclusão
E13, E14

parcialmente

e E18

válida.

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 55 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 55: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Parcialmente válidas
14
87,50
Inválidas
2
12,50
Fonte: Experimentação (2017)

As conclusões dos estudantes revelam uma construção interativa entre as
equipes após socialização das observações, eles construíram as conclusões
visando a percepção da organização do quadro preenchido, tivemos uma equipe
que não completou a conclusão e os demais chegando sob nossa orientação e
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interação entre a turma a ligação entre as fórmulas e os tipos de triângulos quanto
aos ângulos, faltou aos grupos acrescentar que devemos considerar o lado “a” como
o maior lado para que se verifique as conclusões, assim consideramos as
conclusões parcialmente válidas, e uma que estava inválida.
Nesse momento falamos do teorema de Pitágoras, um pouco de história da
matemática envolvendo o teorema, então os alunos revelaram que já conheciam o
teorema, porém não recordavam, e após essa institucionalização voltaram para a
questão motivadora e em seguida eles se mostram interessados para responder as
questões do final da atividade.
Quadro 56: Resultado das questões da atividade 02 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

Questões
1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c

4

5

A

A

A

A

A

A

EB

EB

EB

A

A

E4 e E5

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E6 e E19

A

A

A

EB

EB

EB

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E1, E2 e
E3

E8, E9 e
E17
E10, E16
e E12
E13, E14
e E18

Fonte: Experimentação (2017)

No quadro acima utilizamos a mesma notação utilizada na resolução das
questões da primeira atividade onde (A) acertos, (E) erro, (EB) em branco e (I)
incompleta. Os estudantes E1, E2 e E3 deixaram a questão 3 em branco e os
estudantes E6 e E19 deixaram a questão 2 em branco, as demais equipes
acertaram todas as questões, gerando resultado positivo.
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Ao final perguntamos aos estudantes, o que eles acharam da aula, e eles
responderam como mostraremos no quadro abaixo.
Quadro 57: Avaliações sobre a aula da atividade 02.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E3

TRANSCRIÇÃO: MELHOR AULA, DEU PRA ENTENDER TUDO
BEM FÁCIL E SEMPRE BOM APRENDER COISAS NOVAS

E4 e E5
TRANSCRIÇÃO: FOI BEM LEGAL

E6 e E19
TRANSCRIÇÃO: FOI LEGAL

E8, E9 e
E17
TRANSCRIÇÃO: A AULA FOI BOA E TIVEMOS UM ÓTIMO
APROVEITAMENTO DE TODO O CONTEÚDO APRESENTADO.

E10, E16
e E12
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TRANSCRIÇÃO: UMA AULA INTERESSANTE BEM COMPLETA

E13, E14
e E18
TRANSCRIÇÃO: FOI MUITO BOM CONHECER MAIS UM
POUCO SOBRE ISSO, OBRIGADA PELA AULA!
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A aula teve uma duração de uma hora e quinze minutos, onde a atividade
desenvolvida teve duração de 48 minutos e o restante dedicado a resolução das
questões.
3.5

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 3
A atividade 3, ocorrida no dia 13/11/2017, fomos até a escola com os

materiais necessários para o experimento, assim como acompanhados do professor
observador, as 08h nos encontrávamos nas dependências do colégio e às 08:18
adentramos a sala de aula.
A turma mais uma vez nos recepcionaram de forma amigável e com um
crescente aceite de nossa dinâmica em sala de aula, era maior a receptividade
também quando comparada aos outros dias anteriores, após esse primeiro instante
de maiores ânimos e com uma série de perguntas sobre a aula, pois os estudantes
queriam saber antes de começar a aula se esta seria como as outras duas.
No momento da organização não foi preciso pedir aos estudantes que eles
formassem as equipes, isso partiu deles mesmos, mantendo algumas equipes das
outras atividades, nesse instante nenhuma das equipes desperdiçou tempo com
ações alheias a organização, algo que acontecia nas atividades anteriores.
As equipes formadas deram um total de cinco equipes em trios, num total de
15 alunos, passando ao momento da apresentação, distribuímos o material sendo
para cada equipe uma cópia da atividade 3 e uma cópia do quadro de triângulos 3,
os estudantes estavam atentos as orientações, sendo que dois grupos precisaram
de mais orientações.
No momento da execução demos liberdade às equipes para trabalharem na
atividade, os estudantes se mostraram bastantes solidários uns com os outros e
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entre equipes também, havendo interação entre cada equipe e entre as equipes,
eles solicitaram orientação a mais para execução, em suas anotações o professor
auxiliar registrou que os grupos demonstraram domínio sobre os conceitos
trabalhados nas atividades anteriores, assim como apresentaram autonomia para
preenchimento da tabela proposta na atividade.
Outro registro feito pelo professor auxiliar se refere ao fato da equipe 01 ter
verificado se o teorema de Pitágoras valia para os triângulos fornecidos no quadro
de triângulos 3, vale ressaltar que essa verificação não foi solicitada a eles, isso
partiu da própria equipe, revelando uma tendência investigativa na compreensão dos
conteúdos.
O instante destinado a sistematização contou com nossa supervisão para
ajudar as equipes com o registro das informações e durante a análise os estudantes
perceberam regularidades, que o professor auxiliar registrou afirmando que os
grupos relações válidas e iniciaram as questões de aprofundamento de forma
espontânea.
Quadro 58: Atividade 03 preenchido.
Estudante

E1, E2 e
E3

Atividade realizada
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E4, E5 e
E6

E7, E8 e
E16

191

E9, E10 e
E15

E11, E14
e E18

Fonte: Experimentação (2017)

Na institucionalização, momento em que o registro do professor auxiliar se
situa na timidez que as equipes possuem para levar suas observações até o quadro,
porém eles as fizeram nas folhas da atividade.
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Quadro 59: Observações dos estudantes sobre atividade 03.
Estudante

Observações

Validade

Observação

E1, E2 e

válida.

E3
TRANSCRIÇÃO: A MEDIDA QUE NÃO FAZ PARTE DE UM
ÂNGULO É A MEDIDA QUE FAZ PARTE NO OUTRO
ÂNGULO. A HIPOTENUSA NUNCA MUDA

Observação
válida.
E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO: A MEDIDA QUE NÃO FAZ PARTE DE UM
ÂNGULO É A MEDIDA QUE FAZ PARTE NO OUTRO
ÂNGULO.

E7, E8 e
Observação

E16
TRANSCRIÇÃO: A HIPOTENUSA É A MESMA.
O CATETO QUE FAZ PARTE EM UM ÂNGULO É A MEDIDA
QUE NÃO FAZ PARTE DO OUTRO ÂNGULO.

válida.

E9, E10 e

Observação

E15

parcialmente
TRANSCRIÇÃO: O QUE NÃO FAZ PARTE DO PRIMEIRO, válida
ÂNGULO NÃO FAZ PARTE DA SEGUNDA. E A
HIPOTENUSA É A MESMA.
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Observação
E11, E14

parcialmente

e E18

válida
TRANSCRIÇÃO: A MEDIDA QUE NÃO FAZ PARTE DO
ÂNGULO MAIS QUANDO TROCA DE LUGAR FICAR A
MEDIDA QUE NÃO FAZ PARTE.

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 60 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 60: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
09
60,00
Parcialmente válidas
06
40,00
Fonte: Experimentação (2017)

As equipes trouxeram observações usando termos que utilizados na própria
atividade, exemplo disso e “medida que faz parte” e “medida que não faz parte” da
formação do ângulo, outra observação que as equipes de forma oral repassaram, foi
o fato da hipotenusa não mudar ao ponto que mudamos o ângulo escolhido.
Os estudantes E4, E5 e E6 se adiantaram e trouxeram o termo cateto, é
importante ressaltar que um desses estudantes está entre os que são dependentes
em matemática e já viu esse conteúdo.
Quadro 61: Conclusões dos estudantes sobre atividade 03.
Estudante

Conclusões

Validade

Conclusão
parcialmente

E1, E2 e

válida.

E3
TRANSCRIÇÃO: O CATETO QUE NÃO TA NO ÂNGULO
DEPENDE DO ÂNGULO QUE A GENTE ESCOLHE.
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Conclusão

E4, E5 e

válida.

E6
TRANSCRIÇÃO: 45º AS MEDIDAS DOS CATETOS SÃO A
MESMA.

Conclusão
E7, E8 e

inválida

E16
TRANSCRIÇÃO: OS ANGULOS DE NUMERO DE 90º

Conclusão
E9, E10 e

válida

E15
TRANSCRIÇÃO: 45º AS MEDIDAS DOS CATETOS INVERTE
SE A GENTE TROCA O ÂNGULO

Conclusão
válida.

E11, E14
e E18

TRANSCRIÇÃO: A HIPOTENUSA NÃO MUDA
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 62 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 62: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
09
60,00
Parcialmente válidas
03
20,00
Inválida
03
20,00

195

Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes em suas conclusões retomaram as observações e com nossa
ajuda e de maneira compartilhada na sala de aula escreveram algo que deixa
dúvidas nos momentos de resolução de problemas, onde o cateto oposto e o cateto
adjacente dependem do ângulo escolhido.
Nossa formalização se deu por uma mudança de nomenclatura, onde aqueles
lados que tinham medidas que não faziam parte da formação de um ângulo agudo
eram chamados de cateto oposto a esse ângulo agudo e aqueles lados que tinham
medidas os quais faziam parte da formação de um ângulo agudo eram chamados de
cateto adjacente a esse ângulo agudo.
Nesse instante fixou algo que os estudantes já vinham perguntando por eles
terem realizado antes a execução das questões, e como as questões traziam os
termos “oposto” e “adjacente” que sem nenhuma dificuldade, eles compreenderam,
a atividade teve duração de 32 minutos 7 minutos destinados a realização das
questões.
Quadro 63: Resultado das questões da atividade 03 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

E1, E2 e
E3
E4, E5 e
E6
E7, E8 e
E16
E9, E10 e
E15
E11, E14
e E18

Questões
1a

1b

1c

1d

2a

2b

2c

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)
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A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.
No horário das 09h05min perguntamos aos estudantes se eles gostavam de
jogar baralho, todos disseram que sim, então entregamos a eles um jogo de bralho,
o qual possuía o objetivo de fixar os conteúdos que tínhamos estudado até aquela
aula, e incentivá-los a construir estratégias para solução de problemas de maneira
lúdica, nossa atividade com o jogo 35 minutos, onde tivemos que interromper as
rodadas para liberá-los para o intervalo.
A atividade do baralho trouxe outro aspecto para a sala de aula, momento de
diversão utilizando ali conhecimentos matemáticos, percebemos a aceitação dos
estudantes e ao mesmo tempo uma incredulidade devido aos seus discursos,
“nunca vi um jogo na aula”, “baralho na matemática, muito legal”, e outros.
A seguir apresentaremos alguns alunos participando da Atividade de
aprofundamento 01.
Figura 6: Alunos participando da Atividade de aprofundamento 01.

Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Os estudantes tiveram certa dificuldade no início da atividade, as regras
careciam de mais explicações, o processo para formar o jogo não ficou muito claro,
eles sentiram certa dificuldade para relacionar o número de cartas triângulo com as
cartas lado, assim nós fizemos uma demonstração de como se formava os jogos, em
seguida fomos a cada equipe para ver como eles estavam se saindo, explicamos
equipe a equipe as regras, e no decorrer das demais jogadas, eles conseguiram
realizar as jogadas sem que fosse necessária nossa interação, como já estava
acontecendo na execução das atividades de conteúdo, nessa também não foi
diferente as contribuições entre grupos continuaram e nessas interações os que já
tinham compreendido a dinâmica do jogo ajudaram aqueles que ainda não estavam
com total compreensão, havendo compartilhamento do que aprenderam, os
estudantes afirmaram terem gostado e que se fosse possível trazer mais.
Ao perguntamos aos estudantes, quais as impressões deles sobre a aula,
eles responderam.
Quadro 64: Avaliações sobre a aula da atividade 03.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E3
TRANSCRIÇÃO: LEGAL

E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO: FOI LEGAL GOSTEI MUITO

E7, E8 e
E16
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TRANSCRIÇÃO: FOI UMA ÓTIMA AULA ONDE CONSEGUIMOS
APRENDER
E
DESENVOLVER
MAIS
O
NOSSO
CONHECIMENTO SOBRE A MATÉRIA MINISTRADA NA AULA.

E9, E10 e
E15
TRANSCRIÇÃO: FOI MUITO BOM

E11, E12
e E18
TRANSCRIÇÃO: SOBRE A AULA DE HOJE, EU E MEUS
COLEGAS ACHAMOS BEM INTERESSANTE.
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

As respostas dos estudantes nos levam a perceber que eles consideraram
uma aula que leva a entenderem o conteúdo construído com poucas interferências e
que para eles teve significativo, isso pelos destaques de termos como “interessante”
e “desenvolver mais”.
3.6

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 4
A atividade 4 foi realizado no dia 14/11/2017, chegamos a escola as 7:20 e

entramos na sala de aula as 07h35m, os estudantes ainda estavam entrando na sala
e às 07h43m eles estavam todos dentro de sala, nesse instante surgiu indagações
sobre a formação das equipes, assim respondemos a eles que devem sim montar as
equipes.
Eles montaram as equipes utilizando configurações idênticas ou parecidas
com as das outras atividades, dois estudantes optaram por fazer individualmente,
porém em seguida se juntaram, então iniciamos distribuindo a atividade 4 em
conjunto com o quadro de triângulos 4.
No instante da execução, as equipes pouco solicitaram orientação para
realização da atividade e na sistematização os estudantes conseguiram realizar o
registro das informações que eles produziram sem maiores dificuldades, uma
estudante que faltou a atividade 3, solicitou uma ficha da aula passada, ela informou
que significava cateto que faz parte e cateto que não faz parte, entregamos a ela.
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Quadro 65: Atividade 04 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

E4, E5 e
E6

Atividade realizada

200

E7, E8 e
E16

E9, E10 e
E15

E11, E14
e E18

Fonte: Experimentação (2017)
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No momento da análise, direcionamos perguntas as equipes sobre o
preenchimento, eles afirmaram que recordaram da atividade anterior e que a
atividade 4 era parecida, assim eles elaboraram suas observações, onde já era
possível notar maior independência deles nesse momento, como nas atividades
anteriores eles compartilham as observações no momento de elaboração entre
grupos verbalmente.
Quadro 66: Observações dos estudantes sobre atividade 04.
Estudante

Observações

Validade

Observação

E1, E2 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: O CATETO OPOSTO DO PRIMEIRO É O
ADJACENTE DO SEGUNDO SERÁ O RESULTADO.

Observação
válida.
E4, E6 e
E17
TRANSCRIÇÃO: O SEGUNDO É TIPO O INVERSO.

E7 e E10

Observação
válida.
TRANSCRIÇÃO: O CATETO OPOSTO E O CATETO
ADJACENTE SÃO DIVIDIDOS PELA HIPOTENUSA.

E9, E12 e
E16

Observação
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inválida.
TRANSCRIÇÃO: O SEGUNDO E TIPO INTEIRO.

Observação
parcialmente

E18 e E19

válida
TRANSCRIÇÃO: ELE SEMPRE É INVERTIDO.
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 67 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 67: Percentuais de observações válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
08
61,54
Parcialmente válidas
02
15,40
Inválida
03
23,06
Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes em sua maioria perceberam que existe uma inversão nos
valores das divisões se trocarem os ângulos dentro do mesmo triângulo, a equipe 1
trouxe para nós a informação que o cateto oposto de um é o cateto adjacente de
outro ao escolher o ângulo, algo que eles já haviam visto na atividade anterior, agora
eles retomaram esse conhecimento
A equipe 4 percebeu que nas razões que pedimos pra eles registrarem,
sempre a hipotenusa divide cateto oposto e cateto adjacente, tendo assim
regularidade na razão, a percepção da equipe 1 retoma a atividade anterior, porém
antes era com uma nomenclatura diferente, percebemos que o aprendizado
permaneceu.
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Quadro 68: Conclusões dos estudantes sobre atividade 04.
Estudante

Conclusões

Validade

Conclusão

E1, E2 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: COM 45º SEMPRE SÃO OS MESMOS
VALOES.

E4, E6 e

Conclusão

E17
TRANSCRIÇÃO: A DIVISÃO DO OPOSTO E HIPOTENUSA E

válida.

O MESMO DA DIVISÃO DA ADJACENTE E HIPOTENUSA
NO OUTRO.

E7 e E10

Conclusão
parcialmente
válida.

TRANSCRIÇÃO: SÃO INVERTIDOS

Conclusão

E9, E12 e

parcialmente

E16

válida.
TRANSCRIÇÃO:.O
DIFERENTES

TRIÂNGULO

E

COM

ANGULOS
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Conclusão
parcialmente

E18 e E19

válida
TRANSCRIÇÃO: OS ÂNGULOS SÃO AGUDOS
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 69 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 69: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
06
46,15
Parcialmente válidas
07
53,85
Fonte: Experimentação (2017)

Após a conclusão dos estudantes, entramos com a formalização, onde demos
uma informação para eles e dissemos que essas razões em que eles perceberam
todas as características são chamadas de seno, cosseno e tangente, onde o seno
de um ângulo é igual a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa ou seja 𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

, 𝑐𝑜𝑠 𝛼 =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼
ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎

e 𝑡𝑔 𝛼 =

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼

.

Os estudantes chegaram a argumentar que as razões assim como na
atividade anterior dependeria do ângulo escolhido, pois segundo eles cada triangulo
possuía dois catetos opostos e dois catetos adjacentes, em seguida solicitamos a
eles que resolvessem as questões que estavam logo após a conclusão, a atividade
teve duração de 30 minutos 14 minutos destinados a realização das questões.
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Quadro 70: Resultado das questões da atividade 04 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

E1, E2 e
E15
E4, E5 e
E6
E7, E8 e
E16
E9, E10 e
E15
E11, E12
e E18

Questões
1a

1b

2a

2b

3

4

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)

A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.
Ao perguntamos aos estudantes, quais as impressões deles sobre a aula,
eles responderam.
Quadro 71: Avaliações sobre a aula da atividade 04.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E15
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA, DEU PARA APRENDER UM POUCO
MAIS DE ÂNGULOS.
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E4, E6 e
E17
TRANSCRIÇÃO: BEM LOCO

E7 e E10
TRANSCRIÇÃO: FOI BEM LEGAL.

E9, E12 e
E16

TRANSCRIÇÃO:

SOBRE

A

AULA

DE

HOJE

EU

PUDE

APRENDER UM POUCO MAIS

E18 e E19
TRANSCRIÇÃO: FOI ÓTIMO, GOSTEI MUITO
Fonte: Experimentação (2017)

O quadro nos revela que os estudantes aprovaram a aula e que segundo eles
houve aprendizagem, como é possível perceber nas frases, “pude aprender um
pouco mais” e “deu pra aprender um pouco mais de ângulos”, e enquanto as outras
frases se referem a “legal” e “gostei muito”, revelando aceitação da turma.
3.7

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 5
A atividade 5 aconteceu no dia 16/11/2017, chegamos na escola as 07h00m e

entramos na sala de aula as 07h41m, o horário de início das aulas acontece às

207

07h30m, porém os estudantes costumam ter um certo atraso, tendo eles entrado
todos na sala, solicitamos que eles montassem as equipes e assim o fizeram, a
turma novamente nos recebeu com boa receptividade.
O professor observador pontou sobre o momento da organização que
nenhuma equipe desperdiçou tempo com ações alheias ao que foi solicitado, foram
formadas 6 equipes entre duplas e trios num total de 17 alunos, entregamos a
atividade 5 e o quadro de triângulos 5.
Os estudantes foram desafiados a realizar a solução da questão motivadora
antes de iniciarem a execução da atividade, porém nenhuma equipe conseguiu
resolver a questão, passamos para o momento da execução onde foi dado liberdade
para as equipes trabalharem, os estudantes fizeram os trabalhos juntos e estavam
motivados.
O professor observador registrou que após o preenchimento da tabela, os
estudantes perceberam que o sen 30º = cos 60º e sen 60º = cos 30º, na
sistematização os alunos conseguiram registrar as informações com nossa
supervisão e auxílio, pois as equipes solicitaram orientação para realização desse
preenchimento.
Quadro 72: Atividade 05 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E15

Atividade realizada

208

E3, E4 e
E6

E7 e E16

E9, E10 e
E17

209

E11, E12
e E14

E13, E18
e E19

Fonte: Experimentação (2017)

No momento direcionado a análise, fizemos perguntas as equipes sobre o
que eles tinham percebido no preenchimento do quadro da atividade, novamente
com recordação da aula anterior eles notaram as semelhanças, pois a razões
continuavam, cateto oposto sobre hipotenusa e outros, afirmaram que usaram essas
razões para fazer o preenchimento estabelecendo uma conexão entre os termos
seno, cosseno e tangente e suas respectivas razões entre os lados, diferentes
registros do mesmo objeto. Ao elaborarem suas observações eles compartilharam
entre as equipes chegando em observações idênticas dado ao grau de interatividade
entre equipes.

Quadro 73: Observações dos estudantes sobre atividade 05.

210

Estudante

Observações

Validade

Observação

E1, E2 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: NÃO IMPORTA O TAMANHO DO
TRIANGULO SEMPRE O SENO 30 SIMPLIFICADO E 1/2.

E3, E4 e

Observação

E6

válida.
TRANSCRIÇÃO:

TODO

ÃNGULO

DE

30º

O

SENO

SIMPLIFICADO SEMPRE VAI DAR 1/2

E7 e E16

Observação
válida.
TRANSCRIÇÃO: A TANGENTE DE 45º SEMPRE E 1

E9, E10 e

Observação

E17

parcialmente
TRANSCRIÇÃO: SENO, COSSENO E TANGENTE SÃO válida.
DIFERENTES OS TRIÂNGULOS MAIS NÃO IMPORTA OS
NÚMEROS SEMPRE SERAM OS MESMOS

E11, E12
e E14

Observação
parcialmente
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TRANSCRIÇÃO: SENO, COSSENO, TANGENTE O VALOR

válida

DE 30º SEMPRE VAI DAR O MESMO RESULTADO

Observação

E13, E18
e E19

válida.
TRANSCRIÇÃO:

NÃO

IMPORTA

O

TAMANHO

DO

TRIANGULO RETANGULO SEN 60º, COS 60º E TANGENTE
60º SÃO SEMPRE OS MESMOS VALORES
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 74 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 74: Percentuais de observações válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
11
64,70
Parcialmente válidas
6
35,30
Fonte: Experimentação (2017)

Nas observações dos estudantes é possível perceber que eles utilizaram as
regularidades as quais são possíveis verificar após o quadro da atividade ter sido
preenchido,

até

trigonométricas,

passando
pois

pela

propriedade

independente

do

triângulo

fundamental
os

valores

das

relações

das

relações

trigonométricas são sempre os mesmos.
Duas equipes falaram do resultado quando se simplifica os valores do sen
30º, e perceberam que sempre será 1/2, a equipe três trouxe para nós o valor
simplificado da tangente de 45º e disseram que sempre se manterá como 1, algo
que já era possível verificar na atividade anterior, mas que agora se consolidou.

Quadro 75: Conclusões dos estudantes sobre atividade 05.
Estudante

Conclusões

Validade
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Conclusão

E1, E2 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: O SENO DE 30º TEM O VALOR QUANDO A
GENTE SIMPLIFICA E 1/2

E3, E4 e

Conclusão

E6

válida.
TRANSCRIÇÃO: NO TRIANGULO RETANGULO O ÂNGULO
30º SIMPLIFICADO DAR 1/2

E7 e E16

Conclusão
válida.
TRANSCRIÇÃO: O VALOR DA TANGENTE 45º E 1

Conclusão

E9, E10 e

parcialmente

E17
TRANSCRIÇÃO: SENO, COSSENO E TANGENTE SÃO
SEMPRE OS MESMOS

válida.

E11, E12
e E14

Conclusão
parcialmente
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TRANSCRIÇÃO: NO ÂNGULO DE 30º SENO COSSENO E

válida

TANGENTE TEM MESMO RESULTADO

Conclusão

E13, E18

parcialmente

e E19

TRANSCRIÇÃO: NOS TRIANGULOS RETANGULOS, SEM 60 válida
COS 600 E TANGENTE 60º SÃO IGUAIS
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 76 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 76: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
08
47,06
Parcialmente válidas
09
52,94
Fonte: Experimentação (2017)

Depois de terem realizado as conclusões, aproveitando as informações que
eles apresentaram tanto nas observações quanto nas conclusões, entramos com
uma informação sobre as regularidades que eles perceberam e fizemos a tabela dos
valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, realizando as
simplificações esses valores são os mesmos.
Nesse momento solicitamos aos estudantes que retornassem a questão
motivadora e perguntamos se eles conseguiam resolver, eles ainda tiveram
dificuldades para montar a solução, pois não concebiam igualdade entre as razões,
então fizemos essa igualdade e a partir disso eles continuaram na solução, em
seguida pedimos a eles para resolverem as questões contidas na ficha da atividade,
a atividade teve duração de 32 minutos e 11 minutos destinados a realização das
questões.
Quadro 77: Resultado das questões da atividade 05 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

Questões
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E1, E2 e
E15
E3, E4 e
E6
E7 e E16
E9, E10 e
E17
E11, E12
e E14
E13, E18
e E19

1

2a

2b

A

A

A

A

A

A

A

A

A

EB

A

EB

A

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)

A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, os estudantes E9, E10 e E17 deixaram em
branco as primeira questão e a letra B da segunda questão, os outros estudantes
resolveram corretamente as questões.
Ao perguntamos aos estudantes, quais as impressões deles sobre a aula,
eles responderam.

Quadro 78: Impressões sobre a aula da atividade 05.
Estudante

Impressões
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E1, E2 e
E15
TRANSCRIÇÃO: MUITO TOP

E3, E4 e
E6
TRANSCRIÇÃO: BEM TOP

E7 e E16
TRANSCRIÇÃO: SINCERAMENTE NÃO FOI LEGAL

E9, E10 e
E17
TRANSCRIÇÃO: A AULA DE HOJE FOI INTERESSANTE
GOSTAMOS

E11, E12
e E14
TRANSCRIÇÃO: UMA AULA TERESANTE
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E13, E18
e E19

TRANSCRIÇÃO: AULA SUPER LEGAL / BASTANTE LEGAL,
GOSTEI EU REALMENTE GOSTEI BASTANTE / MUITO

AULA LEGAL GOSTEI DE APRENDER MUITO PROMETO
LEVAR PARA RESTO DA MINHA VIDA ISSO
Fonte: Experimentação (2017)

Diante das respostas dos estudantes, temos na equipe 3 uma impressão que
não consideramos positiva, e ao indaga-los o motivo deles não terem achado a aula
legal, eles nos informaram que acharam o tempo curto para realização da atividade,
a verdade é que ultrapassamos o horário, pois nos foi cedido apenas uma aula em
decorrência de uma reunião que aconteceria as 9h00m no colégio.
As demais equipes aprovaram a atividade como é possível perceber nas frase
“a aula de hoje foi interessante” e trouxe aprendizagem como é possível verificar na
equipe 6 com a frase “gostei de aprender muito”, assim entendemos que é
necessário um maior espaço de tempo em decorrência dos diferentes tempos de
cognição dos estudantes.
3.8

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 6
A atividade 6 ocorreu no dia 17/11/2017, chegamos no colégio, local de nossa

pesquisa, as 08h00m, adentramos na sala de aula as 08h20m, esperamos a turma
entrar na sala para iniciar a atividade, novamente a turma agora com maior
familiaridade conosco, nos recepcionou com uma maior aceitação e entusiasmo
comparado aos outros dias.
No momento da organização os estudantes montaram as equipes antes
mesmo de solicitarmos a eles, algo que eles já haviam internalizado sobre nossa
proposta pedagógica, nesse instante os estudantes não desperdiçaram tempo com
ações alheias a organização, com um total de 17 estudantes e 6 equipes entre
duplas e trios.
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Na apresentação, distribuímos o material contendo a atividade 6 e o quadro
de triângulos 6, explicamos que eles deveriam preencher o quadro como aconteceu
nas atividades anteriores, as equipes estavam atentas e pareciam motivadas e era
possível notar uma participação mais ativa da turma nas discussões sobre a
atividade.
No momento da execução foi dada liberdade para as equipes trabalharem
livremente, os estudantes seguiram as orientações e se mostraram com maior
interação entre eles, realizaram a atividade juntos e durante a execução eles
perceberam regularidade, ainda na execução do terceiro triângulo contido na ficha,
apontado que descobriram que eram valores idênticos.
Quadro 79: Atividade 06 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E15

Atividade realizada
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E4, E5 e
E6

E7 e E8

219

E9, E10 e
E3

E12, E13
e E14

220

E11, E16
e E18

Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes não fizeram registro das observações, assim todas as equipes
deixaram o espaço das observações em branco, partindo pra as conclusões deles,
pois eles relataram de forma oral que tinham descoberto a igualdade, eles
procuravam por regularidades e as conclusões foram feitas de forma interativa entre
as equipes.
Quadro 80: Conclusões dos estudantes sobre atividade 06.
Estudante

Conclusões

Validade

Conclusão

E1, E2 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: A DIVISÃO DO SENO COM COSSENO DA
TANGENTE

E4, E5 e
E6
Conclusão
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inválida.
TRANSCRIÇÃO: A DIVISÃO DO SENO É O MESMO DA
TANGENTE

E7 e E8

Conclusão
TRANSCRIÇÃO: A RAZÃO DO SENO PELO COSSENO DE
UM ÂNGULO É IGUAL A TANGENTE DESSE MESMO
ÂNGULO

válida.

Conclusão
E9, E10 e

válida.

E3
TRANSCRIÇÃO: QUANDO DIVIDE SENO E COSSSENO
SIMPLIFICADO E TANGENTE SIMPLIFICA

Conclusão

E12, E13

válida

e E14
TRANSCRIÇÃO: O SENO E O COSSENO SIMPLIFICADO É
IGUAL A TANGENTE

Conclusão

E11, E16

parcialmente

e E18

TRANSCRIÇÃO: SENO, COSSENO E TANGENTE EM válida
RELAÇAO AOS NÚMEROS SÃO IGUAIS
Fonte: Experimentação (2017)
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A partir das informações produzidas, construímos o quadro 50 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 81: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
11
64,70
Parcialmente válidas
03
17,65
Inválida
03
17,65
Fonte: Experimentação (2017)

Após eles terem feito os registros das conclusões e socializado com a turma,
então ratificamos o que eles já tinham percebido e afirmamos para a turma que a
relação entre a razão seno pelo cosseno de um ângulo agudo e a tangente desse
mesmo ângulo são iguais como eles haviam relatado.
Nesse momento pedimos aos estudantes que resolvessem as questões
contidas na ficha da atividade, a atividade teve duração de 25 minutos e 9 minutos
destinados a realização das questões.
Quadro 82: Resultado das questões da atividade 06 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

E1, E2 e
E15
E4, E5 e
E6
E7 e E8
E9, E10 e
E3
E12, E13
e E14

Questões
1a

1b

1c

1d

1e

1f

1g

1h

2a

2b

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A
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E11, E16
e E18

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)

A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.
Ao perguntamos aos estudantes, quais as impressões deles sobre a aula,
eles responderam.
Quadro 83: Avaliações sobre a aula da atividade 06.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E15
TRANSCRIÇÃO: BOA AULA E INTERESSANTE

E4, E5 e
E6

TRANSCRIÇÃO:

AULA SUPER LEGAL, PERFEITA, GOSTEI

NICE
GOSTEI BASTANTE DAS SUAS AULAS SÃO TODAS MUITOS
LEGAIS

E7 e E8
TRANSCRIÇÃO: TOPZERA
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E9, E10 e
E3
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA

E12, E13
e E14
TRANSCRIÇÃO: ÓTIMA

E11, E16
e E18
TRANSCRIÇÃO: FOI MUITO INTERESSANTE APRENDEMOS
MAIS OBRIGADO PROFS
Fonte: Experimentação (2017)

As respostas dos estudantes apontam um caráter positivo de aceitabilidade
pela nossa aula e nossa dinâmica, entendemos que a aula proporcionou aos
estudantes uma aprendizagem significativa, pois revela uma mudança no
comportamento deles na realização das atividades, eles buscam sempre encontrar
uma regularidade, repetições.
3.9

APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 7
A atividade 7 aconteceu no dia 23/11/2017, chegamos na escola as 08h40m e

entramos na sala de aula as 09h00m, os estudantes já se encontravam dentro de
sala, pedimos a ele que montassem as equipes e assim o fizeram, a turma
novamente nos recebeu com boa receptividade.
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As observações do professor observador apontam que a turma fazia o
máximo de esforço para repetir as equipes, durante a organização evitamos que os
alunos desperdiçassem tempo com ações que não estivessem do planejamento da
atividade, assim apenas uma das equipes apontadas pelo professor observador
desperdiçou tempo sendo considerado em parte.
As equipes foram formadas a partir de 14 estudantes em 5 grupos entre trios
e duplas, entregamos a eles a atividade 7 e o quadro de triângulos 4, durante a
apresentação foi feita a orientação para os estudantes sobre o preenchimento do
quadro contido na ficha da atividade, momento em que eles estavam atentos e
outros até já realizavam mostrando uma antecipação.
No momento da sistematização os estudantes realizaram o registro, com uma
participação pequena nossa para ajuda-los com o preenchimento, as equipes já
conseguiam realizar essa etapa sem que fosse necessária nossa ajuda.
Quadro 84: Atividade 07 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

Atividade realizada

226

E4, E5 e
E6

E7 e E8
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E9, E13 e
E15

E11, E12
e E16

Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes faziam comentários dentro das equipes e entre equipes sobre
o que eles perceberam, e que segundo eles o “resultado sempre era um”, no
momento dessa análise, então pedimos a eles que registrassem suas observações
no local destinado, o preenchimento do quadro não era difícil pois usávamos os
triângulos de outras aulas.
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Quadro 85: Observações dos estudantes sobre atividade 07.
Estudante

Observações

Validade

E1, E2 e

Observação

E3

parcialmente
TRANSCRIÇÃO: SENO AO QUADRADO MAIS SENO AO
QUADRADO SEMPRE VAI DAR UM

E4, E5 e

válida.

Observação

E6

em branco
TRANSCRIÇÃO:

E7 e E8

Observação
válida.
TRANSCRIÇÃO:
INDEPENDENTE
DO
TRIÂNGULO
2
2
RETÂNGULO, SENO + COSSENO É IGUAL A 1.

E9, E13 e

Observação

E15

parcialmente
TRANSCRIÇÃO: QUANDO
SEMPRE DA 1 NO FINAL

RESULTADO

FOR

IGUAL

válida.
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Observação

E11, E12

válida

e E16
TRANSCRIÇÃO: INDEPNDENTE DOS ANGULOS SEMPRE
DA 1
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 86 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 86: Percentuais de observações válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
05
35,71
Parcialmente válidas
06
42,86
Em branco
03
21,43
Fonte: Experimentação (2017)

O registro das observações dos estudantes mostra que eles perceberam que
a soma será sempre igual a 1, os estudantes E4, E5 e E6 deixaram o campo da
observação em branco. O termo “independente” usado pelas equipes se dá pelas
outras aulas onde começamos a usar esse termo nas trocas de informação,
percebemos que há uma mudança na linguagem deles no momento de registrarem.
A equipe 2 trouxe a soma de “seno ao quadrado mais seno ao quadrado”
sendo igual a 1, entendemos aqui que trata-se de um erro de escrita, pois
indagamos a equipe então eles explicaram que tratava-se de seno ao quadrado
mais cosseno ao quadrado, entendemos também que a equipe 5 fez observação
válida, faltando acrescentar ao texto que a soma sempre terá como resultado 1.
Quadro 87: Conclusões dos estudantes sobre atividade 07.
Estudante

Conclusões

Validade

E1, E2 e
E3

Conclusão
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válida.
TRANSCRIÇÃO: A SOMA DAR UM

E4, E5 e

Conclusão

E6

inválida.
TRANSCRIÇÃO: QUALQUER ÂNGULO A RESPOSTA É 1

Conclusão

E7 e E8

válida.
TRANSCRIÇÃO: O RESULTADO É 1 NO FINAL

E9, E13 e

Conclusão

E15

incompleta.
TRANSCRIÇÃO: O QUADRADO DO SENO DE UM ÂNGULO
SOMADO COM O QUADRADO DO COSS

Conclusão

E11, E12

parcialmente

e E16

válida
TRANSCRIÇÃO: SENO + COSSENO2 É IGUAL Á 1

Fonte: Experimentação (2017)
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A partir das informações produzidas, construímos o quadro 88 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 88: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
08
57,14
Parcialmente válidas
03
21,43
Incompleta
03
21,43
Fonte: Experimentação (2017)

Nos momentos da análise e da institucionalização, os estudantes registraram
suas conclusões seguindo o raciocínio que trouxeram observando a regularidade
que se apresentou no quadro, assim eles descobriram a relação válida do Teorema
Fundamental da Trigonometria.
Nesse momento formalizamos e explicamos aos estudantes que a relação
que eles descobriram é chamada de Teorema Fundamental da Trigonometria, e é
geralmente simplificada na forma 𝑠𝑒𝑛2 𝛽 + 𝑐𝑜𝑠 2 𝛽 = 1, depois pedimos a eles que
resolvessem as questões, a atividade durou 23 minutos e mais 15 minutos para a
resolução do exercício.
Quadro 89: Resultado das questões da atividade 07 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

E1, E2 e
E15
E4, E5 e
E6
E7, E8 e
E16
E9, E10 e
E15

Questões
1

2

3a

3b

3c

3d

EB

A

A

A

A

A

EB

A

A

A

A

A

EB

A

A

A

A

A

EB

A

A

A

A

A
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E11, E12
e E18

EB

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)

A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes deixaram em branco a
primeira questão e resolveram corretamente as demais questões.
Ao perguntamos aos estudantes, quais as avaliações deles sobre a aula, eles
responderam.
Quadro 90: Avaliações sobre a aula da atividade 07.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E3
TRANSCRIÇÃO: ESSA AULA TÁ SENDO BASTANTE LEGAL DA
PRA ANIMAR BASTANTE O DIA

E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO: ACHEI UMA BOA AULA

E7 e E8
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TRANSCRIÇÃO: FOI LEGAL

E9, E13 e
E15
TRANSCRIÇÃO: AULA INTERESSANTE

E11, E12
e E16
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA COMO TODAS AS OUTRAS
Fonte: Experimentação (2017)

As respostas obtidas dos estudantes indicam que a aula foi aceita por todos
eles, destaque para a equipe 5 que alegou que a aula seguiu o padrão das
anteriores em nossa sequência e que lhes agrada esse formato de aula, termos
como “legal” e “interessante” mostram que a aula foi atrativa, a equipe 1 trouxe um
novo caráter para aula, a aula serviu “para animar do dia”, isso se explica pela
interatividade e participação de todos.
3.10 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 8
A atividade 8 aconteceu no dia 23/11/2017, após o intervalo da atividade 7, os
estudantes foram para o intervalo a às 10h20m eles estavam de volta a sala de aula,
os estudantes montaram as equipes da atividade anterior com algumas diferenças,
os estudantes que não estavam presente na atividade 7, após o intervalo entraram
na sala e participaram das atividades formando 6 grupos com 16 estudantes.
Os estudantes novamente foram receptivos e estavam animados com a
chegada da nova atividade, fato relatado pelo professor observador que considerou
certo desperdício de tempo dada a animação dos estudantes, durante nossa
apresentação sobre a atividade os estudantes estavam atentos as orientações,
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sendo entregue a eles a ficha contendo a atividade 8 juntamente com o quadro de
triângulos 4.
No momento da execução demos liberdade as equipes para trabalharem
livremente, o que levou a maior dinamismo dentro das equipes, que seguiram as
instruções e apenas uma equipe solicitou orientação, vale ressaltar que devido a
dúvida dos estudantes tivemos que proceder em uma mudança na ficha da atividade
8 acrescentando duas novas colunas na tabela que eles estavam preenchendo.
As mudanças foram feitas com caneta e régua, era necessário para melhor
visualização do processo de preenchimento, como é possível verificar no quadro
abaixo, a qual mostra o quadro da atividade 8 preenchido, foi acrescentado campos
que pudessem mostrar qual era o ângulo agudo e qual era o ângulo complementar
de cada triângulo.
Quadro 91: Atividade 08 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

Atividade realizada
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E4, E5 e
E6

E9, E13 e
E15

236

E8, E12 e
E16

E7 e E11

237

E10 e E14

Fonte: Experimentação (2017)

Ao indaga-los sobre o que eles percebiam, se algo acabava se repetindo
então os alunos disseram que o valor que estavam no seno de um ângulo era o
mesmo que estava no cosseno do ângulo complementar, o que para eles pareceu
ser de fácil percepção, então eles realizaram as observações.
Quadro 92: Observações dos estudantes sobre atividade 08.
Estudante

Observações

Validade

E1, E2 e

Observação

E3

parcialmente
TRANSCRIÇÃO: O SENO DE UM ÂNGULO É IGUAL AO
OUTRO

E4, E5 e

válida.

Observação

E6

válida
TRANSCRIÇÃO: SEMPRE O DENOMINADO E O MESMO
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E9, E13 e
Observação

E15

válida.
TRANSCRIÇÃO: O COSSENO DE UM É IGUAL AO SENO
DO OUTRO

Observação

E8, E12 e

válida.

E16
TRANSCRIÇÃO: SEMPRE O NÚMERO SE REPETINDO NO
NÚMERO DE BAIXO

Observação
E7 e E11

válida
TRANSCRIÇÃO: O DENOMINADOR REPETE EM TODOS

Observação
E10 e E14

válida
TRANSCRIÇÃO:

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 93 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 93: Percentuais de observações válidas e parcialmente válidas dos
estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
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Válidas
Parcialmente válidas

13
03

81,25
18,75

Fonte: Experimentação (2017)

Nas observações dos estudantes temos algumas diferenças daquilo que eles
responderam quando fizemos as perguntas, percebemos que eles observaram o fato
do denominador ser o mesmo até por ser a mesma razão, eles também não
escreveram a frase completa, “o cosseno de um é igual ao seno de outro”, eles
verbalizaram corretamente, e escreveram faltando partes, porém perceberam a
regularidade.
Quadro 94: Conclusões dos estudantes sobre atividade 08.
Estudante

Conclusões

Validade

Conclusão

E1, E2 e

inválida.

E3
TRANSCRIÇÃO: O SENO DO ÂNGULO É IGUAL AO SENO
DO OUTRO ÂNGULO

E4, E5 e

Conclusão

E6

válida.
TRANSCRIÇÃO: O VALOR DA RAZÃO E A MESMA

E9, E13 e

Conclusão

E15

válida.
TRANSCRIÇÃO: O COSSENO DO PRIMEIRO ÂNGULO E
IGUAL O SENO DO SEGUNDO
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Conclusão

E8, E12 e

parcialmente

E16

válida.
TRANSCRIÇÃO: OS NÚMEROS SÃO SEMPRE REPETIDOS

Conclusão
E7 e E11

válida

TRANSCRIÇÃO: SENO E COSSENO SÃO IGUAIS

Conclusão
E10 e E14

válida
TRANSCRIÇÃO:

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 95 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 95: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
10
62,50
Parcialmente válidas
03
18,75
Inválidas
03
18,75
Fonte: Experimentação (2017)

Após o registro das conclusões e da socialização destas com a turma,
juntamente com o que os estudantes trouxeram nas observações, então
formalizamos o que eles já haviam percebido, que o seno de um ângulo agudo é
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igual ao cosseno de seu ângulo complementar, usamos a forma 𝑠𝑒𝑛 𝛽 = cos (90 −
𝛽).
Em seguida pedimos aos alunos que resolvessem as questões contidas na
ficha da atividade 8, gerando um total de 16 minutos de atividade e 8 minutos de
exercício, em seguida entregamos aos estudantes o nosso segundo baralho.
Quadro 96: Resultado das questões da atividade 08 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

Questões
1

2a

2b

2c

3a

3b

3c

3d

E1, E2 e E3

A

A

A

A

A

A

A

A

E4, E5 e E6

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E7 e E11

A

A

A

A

A

A

A

A

E10 e E14

A

A

A

A

A

A

A

A

E9, E13 e
E15
E8, E12 e
E16

Fonte: Experimentação (2017)

A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.
A seguir apresentaremos alguns estudantes participando da Atividade de
aprofundamento 02.

Figura 7: Estudantes participando da Atividade de aprofundamento 02.
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Fonte: Experimentação (2017)

A segunda atividade que envolvia jogos, nessa atividade os estudantes já não
apresentavam tantas dificuldades como em nossa atividade 01 de aprofundamento
que também possuía jogo de baralho, ainda sim foi necessário algumas
intervenções para compreensão das regras do jogo, as equipes se mantinham e
apenas alguns resolveram buscar outras equipes, nesse baralho eles formavam
jogadas com a carta triângulo e as cartas relação trigonométrica, novamente foi um
momento de interação e de maneira lúdica os estudantes puderam exercitar o que
estava sendo passado em nossas atividades, os estudantes assim como na primeira
atividade com jogos que realizamos, afirmaram gostar do que eles classificaram
como “brincadeira”.
Após o término do jogo do baralho com os estudantes, as 10h50m
entregamos a lista de exercícios 01, onde eles deveriam resolver 10 questões
referente as atividades vistas até essa aula, fomos ao quadro e resolvemos a
primeira questão, em seguida deixamos eles livres para prosseguirem na resolução,
essa turma não gostava de ir ao quadro, então a socialização acontecia dos locais
onde estavam posicionados os grupos.
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Para

cada

questão

que

os

grupos

resolvessem

e

socializavam,

perguntávamos se havia resoluções em outros grupos de maneira diferente para
confrontarmos as respostas, a atividade foi concluída as 11h35m, a seguir
mostramos um estudante na execução da resolução.
Figura 8: Estudante resolvendo Lista de Exercícios 01.

Fonte: Experimentação (2017)

Ao perguntamos aos estudantes, quais as avaliações deles sobre a aula, eles
responderam.
Quadro 97: Avaliações sobre a aula da atividade 08.
Estudante

E1, E2 e
E3

Avaliações
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TRANSCRIÇÃO: RAPAZ EU JÁ DISSE E AGORA VOU REPETIR
ESSA E A MELHOR AULA SEM ZUEIRA OBRIGADO POR
ESCOLHER NOSSA SALA, EU TAMBÉM ACHO ESSA AULA
MUITO BOA UMA DAS MELHORES

E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA

E9, E13 e
E15
TRANSCRIÇÃO: UMA BOA AULA

E8, E12 e
E16
TRANSCRIÇÃO: AULA INTERESSANTE

E7 e E11
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA

E10 e E14
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TRANSCRIÇÃO:

Fonte: Experimentação (2017)

A equipe formada pelos estudantes E10 e E14 deixaram o quadro da opinião
sobre a aula em branco. Pelas respostas dos demais estudantes identificamos os
termos “interessante”, “boa” e uma das equipes classificou como uma das melhores
aulas como também agradeceu pela escolha da turma para aplicarmos nossa
sequência de atividades, assim verificamos que houve aceitação de todos pela
metodologia aplicada na sala de aula.
3.11 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 9
A atividade 9 ocorreu no dia 28/11/2017, chegamos a escola no horário de
10h00 e aguardamos o intervalo das aulas terminar, ás 10h20m todos os estudantes
entraram em sala e como eles já sabiam da possibilidade de se montar as equipes,
então eles mesmos fizeram sem que nós pedíssemos.
Logo depois prosseguimos com a atividade 9, no momento da organização, o
professor observador relatou que eles não desperdiçaram tempo assim os grupos
foram formados espontaneamente, eram 17 estudantes que formaram 7 equipes
entre duplas e trios, durante a apresentação as equipes demonstraram ter entendido
a proposta da atividade que consistia em descobrir regularidade entre o lado de um
triângulo e o seno do seu ângulo oposto.
As fichas da atividade 9 juntamente com o quadro de triângulos 5 foi entregue
para as equipes, solicitamos aos estudantes que resolvessem a questão inicial
contida na ficha e depois de 3 minutos nenhum dos estudantes conseguiu
solucionar, recorreram as aulas anteriores e trouxeram valores de catetos mas não
foi possível, assim continuamos e no momento da execução as equipes mostraram
dinamismo dentro da equipe e entre as equipes, demos algumas informações para
os alunos, foram elas: o seno de 105º é aproximadamente 0,96, assim como o seno
de 75º também é igual a 0,96, lembramos a eles que o seno de 120º já constava na
questão motivadora, eles iriam precisar para o preenchimento do quadro, dissemos
que a calculadora poderia ser utilizada também.
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O estudante E5 nos indagou sobre esses valores serem o mesmo e se isso
tinha algo haver com a atividade do seno e cosseno de complementares, então
demos essa informação não apenas para o aluno que perguntou, mas sim para toda
a turma, e os que não lembravam, falamos o que são ângulos suplementares e da
igualdade de seno desses ângulos.
Os estudantes necessitaram de nosso auxílio por conta de algumas
simplificações que eles precisaram fazer para achar o valor da divisão que era feita
entre o valor do lado escolhido e seno do ângulo oposto a esse ângulo, então fomos
atendendo cada equipe, assim eles procederam no preenchimento do quadro como
mostra a figura abaixo.
Quadro 98: Atividade 09 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

E4, E5 e
E6

Atividade realizada
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E7 e E8

E9, E13 e
E15

E11 e E16

248

E10 e E19

E17 e E18

Fonte: Experimentação (2017)

Os estudantes comentavam que as últimas colunas tinham o mesmo valor,
mesmo que as outras colunas não trouxessem valores iguais, então nesse momento
como nas outras aulas perguntávamos sempre das regularidades pedimos a eles
que relatassem suas observações.
Quadro 99: Observações dos estudantes sobre atividade 09.
Estudante

Observações

Validade

E1, E2 e
E3

Observação
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parcialmente
TRANSCRIÇÃO: O LADO Â TEM O MESMO RESULTADO
válida.
DO LADO 𝐵̂ E 𝐶̂ OU VICE VERSA

E4, E5 e

Observação

E6

válida
TRANSCRIÇÃO: SEMPRE A RAZÃO

𝑎

,

𝑠𝑒𝑛 𝐴̂

𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂

E

𝑐
𝑠𝑒𝑛 𝐶̂

SÃO

SEMPRE IGUAIS

E7 e E8

Observação
válida.
TRANSCRIÇÃO: E DIFICIL, AS RAZÕES SÃO SEMPRE
IGUAIS

Observação

E9, E13 e

inválida.

E15
TRANSCRIÇÃO: A SOMA DE UM LADO DO SENO E,
SEMPRE O MESMO RESULTADO DA CONTA

Observação
E11 e E16

válida
TRANSCRIÇÃO: OS ÚLTIMOS SÃO SEMPRE OS MESMOS
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Observação

E10 e E19
TRANSCRIÇÃO: A SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SEMPRE

parcialmente
válida.

SÃO IGUAIS.

Observação
E17 e E18

válida.
TRANSCRIÇÃO: INDEPENDENTE DO TRIÂNGULO DAS
RAZÕES SEMPRE SÃO IGUAIS

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 100 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 100: Percentuais de observações válidas, parcialmente válidas e
inválidas dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
12
70,59
Parcialmente válidas
02
11,76
Inválida
03
17,65
Fonte: Experimentação (2017)

Os registros das observações dos estudantes revelam que eles perceberam
que as três últimas colunas traziam valores iguais, é possível identificar nas frases
“os últimos são sempre os mesmos”, “a soma dos três últimos sempre são iguais”,
destaque também para a equipe que trouxe novamente uma frase com maior teor de
linguagem matemática ao afirmar que “independente do triângulo as razões sempre
são iguais”.
Quadro 101: Conclusões dos estudantes sobre atividade 09.
Estudante

Conclusões

Validade

E1, E2 e
E3

Conclusão
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válida.
TRANSCRIÇÃO: AS RAZÕES SEMPRE SÃO IGUAIS

E4, E5 e

Conclusão

E6

válida.
TRANSCRIÇÃO: AS RAZÕES SÃO SEMPRE IGUAIS

Conclusão

E7 e E8

válida.
TRANSCRIÇÃO: O RESULTADO DA CONTA É O MESMO

Conclusão

E9, E13 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: OS VALORES DOS ULTIMOS SÃO OS
MESMOS

Conclusão
E11 e E16

válida

TRANSCRIÇÃO: OS TRÊS DO FINAÇ SÃO IGUAIS

252

Conclusão
E10 e E19

válida
TRANSCRIÇÃO: QUALQUER TRIANGULO AS RAZÕES SÃO
IGUAIS

Conclusão em

E17 e E18

branco
TRANSCRIÇÃO:
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 102 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 102: Percentuais de conclusões válidas e em branco dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
15
88,24
Em branco
02
11,76
Fonte: Experimentação (2017)

A equipe 7 deixou em branco o campo das conclusões, diante das conclusões
das outras equipes e das observações dos estudantes, percebemos que eles
descobriram relação válida e registraram já na observação, então formalizamos
aquilo que eles já tinham descoberto, que as últimas colunas possuíam o mesmo
valor, e dissemos que em um triângulo qualquer as medidas dos lados são
proporcionais aos senos dos seus ângulos opostos, chamamos de lei dos senos e
𝑎

utilizamos a forma 𝑠𝑒𝑛 𝐴̂ =

𝑏
𝑠𝑒𝑛 𝐵̂

=

𝑐
𝑠𝑒𝑛 𝐶̂

= 𝑘, com k sendo uma constante.

Ao final da formalização, solicitamos aos estudantes que retornassem a
questão inicial e que a resolvessem, em seguida pedimos a eles que solucionasse a
lista de exercícios contida na ficha da atividade 9, a atividade teve duração de 33
minutos e mais 10 minutos para resolução do exercício.
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Quadro 103: Resultado das questões da atividade 09 resolvidas pelos
estudantes.

Estudante

Questões
1

2

E1, E2 e E3

A

A

E4, E5 e E6

A

A

E7 e E8

A

A

A

A

E7 e E11

A

A

E10 e E19

A

A

E17 e E18

A

A

E9, E13 e
E15

Fonte: Experimentação (2017)

A configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.
Ao perguntamos aos estudantes, quais as avaliações deles sobre a aula, eles
responderam.
Quadro 104: Avaliações sobre a aula da atividade 09.
Estudante

E1, E2 e
E3

Avaliações
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TRANSCRIÇÃO:

E4, E5 e
E6

TRANSCRIÇÃO: A AULA CHEGOU EM UM HORÁRIO RUIM
POIS IRIAMOS SER LIBERADOS MAIS ELA NÃO DEIXA DE
SER UMA AULA MUITO BOA

E7 e E8
TRANSCRIÇÃO: MORMAL

E9, E13 e
E15

TRANSCRIÇÃO: A AULA FOI INTERESSANTE

E11 e E16
TRANSCRIÇÃO: FOI LEGAL

E10 e E19
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TRANSCRIÇÃO: FOI BOA

E17 e E18
TRANSCRIÇÃO: LEGAL

Fonte: Experimentação (2017)

As respostas dadas pelos estudantes mostram aceitabilidade pela maioria,
mas vale destacar que encontramos o termo “normal” assim como tivemos uma
equipe que não se manifestou, percebemos que o motivo se dá em função da
expectativa da liberação da turma que teve que ser adiada para realização da aula.
Temos respostas positivas com termos como “interessante”, “legal” e a
explicação de uma equipe sobre a liberação que ocorreria e que foi anulada em
virtude de nossa aula, ainda sim consideraram a aula um momento de aprendizado,
revelando aprovação para nossa atividade.
3.12 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 10
A atividade 10 aconteceu no dia 28/11/2017, após concluída a atividade 9, às
11h04m iniciamos a nova atividade permanecendo as equipes formadas na
atividade anterior, distribuímos a ficha da atividade 10 juntamente com o quadro de
triângulos 5, no início da ficha havia uma questão motivadora a qual novamente eles
não conseguiram resolver.
Nessa atividade eles deveriam perceber a relação de igualdade entre 𝑎2 e
𝑏 2 + 𝑐 2 − 2. 𝑏. 𝑐. cos(𝛼), demos as informações sobre o valor do cosseno de 120º que
1

possui valor igual a − 2, cosseno de 75º com valor aproximado igual a 0,26 e o
cosseno de 105º com valor aproximado igual a - 0,26. Explicamos aos estudantes
que os valores de cossenos de ângulos suplementares são opostos.
O professor observador registrou que os estudantes não desperdiçaram
tempo com assuntos alheios a aula, vale ressaltar que os estudantes seriam
liberados da escola e em virtude de nossa aula, eles permaneceram, durante a
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execução da atividade eles solicitaram nossa orientação, pois eles no primeiro
momento não entenderam como deveriam preencher a última coluna.
Após nossa intervenção eles substituíram os valores que era proposto na
última coluna do quadro e conseguiram realizar o preenchimento, os triângulos
contidos no quadro de triângulos 05 não foram usados todos, do triângulo 3
passamos para o triângulo 5, por uma questão de tempo e assimilação, no triângulo
2 eles não usaram valores aproximado enquanto no triângulo 3 eles usaram e
também colocaram valores em decimal, como é possível verificar na imagem abaixo.
Quadro 105: Atividade 10 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

E4, E5 e
E6

Atividade realizada
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E7 e E8

E9, E13 e
E15

E11 e E16
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E10 e E19

E17 e E18

Fonte: Experimentação (2017)

Depois de terem preenchido o quadro, perguntamos a eles se eles
perceberam algo acontecendo sempre, tivemos algumas respostas como no
segundo triangulo os valores de 𝑏 e 𝑐 se repetiam e assim também nesse mesmo
triângulo esses valores ao quadrado eram iguais, então partimos para perguntas que
induzissem a perceber alguma semelhança com a última coluna.
Ao fazermos perguntas mais direcionadas, então os alunos apontaram que o
valor que tinha na coluna da “a ao quadrado é o mesmo da última coluna com essa
conta grande”, segue as observações registradas pelos estudantes, vale ressaltar
que no triângulo 3 no ângulos de 105º eles usaram decimal assim tivemos para 𝑎2
valor

igual

a

59,71

e

para

𝑏 2 + 𝑐 2 − 2𝑏. 𝑐. cos(𝛼)

valor

igual

a

59,76

aproximadamente, isso também aconteceu para o ângulo de 30º do mesmo
triângulo, tivemos valores aproximados.
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Quadro 106: Observações dos estudantes sobre atividade 10.
Estudante

Observações

Validade

E1, E2 e

Observação

E3

em branco.
TRANSCRIÇÃO:

E4, E5 e

Observação

E6

válida
TRANSCRIÇÃO: O A2 QUANDO CHEGA NA CONTA FINAL
ERA O MESMO RESULTADO DE A2 DE B2 + C2 – 2BC. COS𝛼

E7 e E8

Observação
parcialmente
TRANSCRIÇÃO: O VALOR DE A2 É O COS (A)
EX: A2
COS 𝛼
36
36

válida.

Observação

E9, E13 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: A2 = B2 + C2 – 2BC. COS𝛼
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Observação
E11 e E16

válida
TRANSCRIÇÃO: O VALOR DO A2 É IGUAL B2 + C2 – 2BC.
COS𝛼

Observação

E10 e E19

válida.
TRANSCRIÇÃO: O A2 É O MESMO VALOR QUE POSSUI O
RESULTADO DA DIFÍCIL CONTA MATEMÁTICA

Observação

E17 e E18

inválida.
TRANSCRIÇÃO: A2 = B2 + C2 E IGUAL A 2BC. COS𝛼
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 107 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 107: Percentuais de observações válidas, parcialmente válidas,
inválidas e em branco dos estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
10
58,82
Parcialmente válidas
02
11,77
Inválida
02
11,77
Em branco
03
17,64
Fonte: Experimentação (2017)

As observações dos estudantes mostram que eles perceberam a relação
entre a coluna do “a ao quadrado” e a última coluna, contudo a primeira equipe
novamente deixou sua observação em branco, assim como tivemos duas equipes
colocando apenas a igualdade em fórmula sem texto.
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Quadro 108: Conclusões dos estudantes sobre atividade 10.
Estudante

Conclusões

Validade

E1, E2 e

Conclusão

E3

incompleta.
TRANSCRIÇÃO:
EM
QUALQUER
QUADRADO DA MEDIDA DE UM E

TRIANGULO,

O

E4, E5 e

Conclusão

E6

válida.
TRANSCRIÇÃO: O A2 E O MESMO RESULTADO DE B2 + C2
– 2BC. COS𝛼

Conclusão

E7 e E8

válida.
TRANSCRIÇÃO: O VALOR DE A2 É O MEMSO DO ULTIMO

Conclusão

E9, E13 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: A2 = B2 + C2 – 2BC. COS𝛼
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Conclusão
E11 e E16

válida
TRANSCRIÇÃO: O VALOR DO A2 É IGUAL B2 + C2 – 2BC.
COS𝛼

Conclusão

E10 e E19
TRANSCRIÇÃO: O A”2” E O MESMO QUE B2 + C – 2BC.

parcialmente
válida

COS𝛼

Conclusão em

E17 e E18

branco
TRANSCRIÇÃO:
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 109 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 109: Percentuais de conclusões válidas, parcialmente válidas,
inválidas e em branco dos estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
10
58,82
Parcialmente válidas
03
17,64
Inválida
02
11,77
Em branco
02
11,77
Fonte: Experimentação (2017)

Após o registro das observações juntamente com as conclusões dos alunos,
observamos que a última equipe deixou em branco a conclusão, mas que era
possível verificar que todas tinham descoberto a relação e aproveitamos para
formalizar aquilo que eles já sabiam, então dissemos a eles que em qualquer
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triângulo, o quadrado da medida de um lado é igual a soma dos quadrados das
medidas dos outros dois lados menos duas vezes o produto das medidas desses
lados pelo cosseno do ângulo formado por eles e utilizamos a fórmula que alguns
deles já haviam notado, 𝑎2 = 𝑏 2 + 𝑐 2 − 2. 𝑏. 𝑐. cos(𝛼), onde 𝛼 é o ângulo formado
pelos lados 𝑏 e 𝑐, e chamamos de lei dos cossenos.
Ao final da formalização, solicitamos aos estudantes que resolvessem a
questão inicial contida na ficha da atividade, e depois pedimos a eles que
resolvessem as questões contidas no final da ficha, a aula teve duração de 26
minutos e 8 minutos destinados aos exercícios.
Quadro 110: Resultado das questões da atividade 10 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

Questões
1

2

3

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

E11 e E16

A

A

A

E10 e E19

A

A

A

E17 e E18

A

A

A

E1, E2 e
E3
E4, E5 e
E6
E7 e E8
E9, E13 e
E15

Fonte: Experimentação (2017)

configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.

264

Ao perguntamos aos estudantes, quais as avaliações deles sobre a aula, eles
responderam.
Quadro 111: Avaliações sobre a aula da atividade 10.
Estudante

Avaliações

E1, E2 e
E3
TRANSCRIÇÃO:

E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO:

E7 e E8
TRANSCRIÇÃO:

E9, E13 e
E15
TRANSCRIÇÃO: ÓTIMO
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E11 e E16
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA!

E10 e E19
TRANSCRIÇÃO: FOI BOA

E17 e E18
TRANSCRIÇÃO:

Fonte: Experimentação (2017)

Diante das opiniões dos estudantes sobre a atividade, temos duas equipes
que deixaram o campo em branco, assim como novamente uma equipe que
considera a aula normal, as outras equipes deixaram registradas expressões como
“boa”, “maravilhosa” e “ótima” o que nos leva a perceber que houve aceitação de
nossa atividade.
3.13 APLICAÇÃO DA ATIVIDADE 11
A atividade 11 ocorreu no dia 29/11/2017, chegamos a escola no horário de
10h20m, e entramos na sala de aula as 10h45m para iniciarmos nossa atividade, a
turma estava com 16 alunos que foram distribuídos em 6 equipes entre duplas e
trios. A receptividade foi novamente bastante positiva.
As equipes não precisaram de nosso pedido para que se formassem, os
estudantes já as faziam de maneira proativa, entregamos a ficha da atividade 11
acompanhada do quadro de triângulos 6, assim o professor observador assinalou
que não houve interrupção dos estudantes durante a organização.
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No momento da apresentação, informamos aos estudantes que eles deveriam
proceder como nas outras atividades e seguir o que se pedia na ficha das
atividades, o que se esperava é que eles pudessem reconhecer a relação que existe
entre o raio da circunferência circunscrita a um triângulo e o valor obtido aplicando a
lei dos senos nesse triângulo.
Ao realizarem a execução os estudantes retomaram as aulas anteriores e de
posse do quadro de seno, cosseno e tangente de 30°, 45° e 60°, assim como
valores do seno de 120º, preencheram a tabela com interferência mínima nossa, as
equipes trabalharam livremente em suas anotações.
Quadro 112: Atividade 11 preenchida.
Estudante

E1, E2 e
E3

E4, E5 e
E6

Atividade realizada
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E7 e E8

E9, E13 e
E15

E11 e E16

E17, E18
e E19

Fonte: Experimentação (2017)
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Após o preenchimento do quadro, fizemos as perguntas novamente sobre as
regularidades que se apresentavam, os estudantes afirmaram que eles perceberam
que nas atividades o que nós buscávamos era sempre o que estava nas últimas
colunas, assim uma equipe afirmou o “raio” era “metade da lei dos senos”.
Algo que nos chamou atenção e nos deixou satisfeitos foi o fato deles
lembrarem que aquela razão era a lei dos senos, outras equipes se pronunciaram
apenas falando que o raio era a metade das três razões posicionados nas três
penúltimas colunas.
Quadro 113: Observações dos estudantes sobre atividade 10.
Estudante

Observações

Validade

E1, E2 e

Observação

E3

parcialmente
TRANSCRIÇÃO: O RAIO É METADE DE A SOBRE SENO B
EC

E4, E5 e

válida.

Observação

E6

válida
TRANSCRIÇÃO: ESSES NÚMEROS SÃO A METADE DOS
OUTROS TRÊS

E7 e E8

Observação
TRANSCRIÇÃO: RAIO É SEMPRE A METADE DA LEI DOS
SENOS

válida.
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Observação

E9, E13 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: O RAIO É SEMPRE A METADE DO SENO

Observação
válida

E11 e E16
TRANSCRIÇÃO: INDEPENDENTE DO0 TRIÂNGULO, O
RAIO DA CIRCUNFERÊNCIA É METADE DAS RAZÕES

𝑎
𝑠𝑒𝑛𝐴̂

,

𝑏
𝑐
, 𝑒 𝑠𝑒𝑛𝐶̂
𝑠𝑒𝑛𝐵̂

E17, E18
e E19

Observação
TRANSCRIÇÃO: A RAZÃO É IGUAL A METADE DE
𝑏
𝑠𝑒𝑛

,𝑒

𝑐
𝑠𝑒𝑛

𝑎

. EX: 𝑠𝑒𝑛𝐴̂ =

6√3
√3
2

𝑎
𝑠𝑒𝑛

, válida.

= 12, RAIO = 6 METADE DE 12

Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 114 com os
quantitativos e percentuais das observações dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 114: Percentuais de observações válidas, parcialmente válidas dos
estudantes
Quantidade de
Observações
Percentual (%)
estudantes
Válidas
13
81,25
Parcialmente válidas
03
18,75
Fonte: Experimentação (2017)

Os registros das observações revelam que os estudantes perceberam a
relação que se apresenta entre o raio circunscrito ao triângulo e a lei dos senos
nesse triângulo, a primeira equipe entendeu que o raio era metade, mas não
elaborou o texto completo, o mesmo para a segunda equipe.
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A quinta equipe conseguiu elabora um texto que podemos dizer satisfaz o que
queríamos, a última equipe também elaborou um texto que consideramos dentro do
esperado, dando um exemplo ao final, pedimos que eles fizessem a conclusão.
Quadro 115: Conclusões dos estudantes sobre atividade 11.
Estudante

Conclusões

Validade

Conclusão

E1, E2 e

válida.

E3
TRANSCRIÇÃO: O RAIO E IGUAL A METADE DAS RAZÕES

E4, E5 e

Conclusão

E6

válida.
TRANSCRIÇÃO:

NO

TRIANGULO

O

RAIO

DA

CIRCUNFERÊNCIA E METADE DAS RAZÕES

Conclusão

E7 e E8

válida.
TRANSCRIÇÃO: O RAIO E METADE

Conclusão

E9, E13 e

válida.

E15
TRANSCRIÇÃO: OS NÚMEROS DO FIM SÃO A METADE
DOS TRÊS
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Conclusão
E11 e E16

válida
TRANSCRIÇÃO: O RAIO E METADE DA LEI DOS SENOS
SEMPRE

Conclusão

E17, E18

parcialmente

e E19

TRANSCRIÇÃO: O RAIO E SEMPRE METADE DA RAZÃO válida
DO SENO
Fonte: Experimentação (2017)

A partir das informações produzidas, construímos o quadro 116 com os
quantitativos e percentuais das conclusões dos discentes segundo a categorização
anterior.
Quadro 116: Percentuais de conclusões válidas e parcialmente válidas dos
estudantes
Quantidade de
Conclusões
Percentual (%)
estudantes
Válidas
13
81,25
Parcialmente válidas
03
18,75
Fonte: Experimentação (2017)

Diante das conclusões das equipes somado com as observações e com as
respostas que ocorreram de forma oral, formalizamos aquilo que eles já tinham
descoberto e por fim compreendido, assim dissemos, em qualquer triângulo, as
razões

𝑎
𝑏
𝑐
,
,
𝑠𝑒𝑛𝐴̂ 𝑠𝑒𝑛𝐵̂ 𝑠𝑒𝑛𝐶̂

são constantes e igual a duas vezes o valor do raio da
𝑎

circunferência circunscrita ao triângulo, ou seja, 𝑠𝑒𝑛𝐴̂ =

𝑏
𝑠𝑒𝑛𝐵̂

=

𝑐
𝑠𝑒𝑛𝐶̂

= 2𝑟.

Depois de concluída a formalização, pedimos aos estudantes que
resolvessem as questões contidas na ficha, a aula teve duração de 21 minutos e 9
minutos foram destinados para resolução das questões.
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Quadro 117: Resultado das questões da atividade 11 resolvidas pelos
estudantes.
Estudante

E1, E2 e
E3
E4, E5 e
E6
E7 e E8
E9, E13 e
E15
E11 e E16
E17, E18
e E19

Questões
1

2

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Fonte: Experimentação (2017)

configuração utilizada é a mesma das questões da atividade 01, onde (A)
acerto, (E) erro, (EB) em branco e (I) é incompleta, temos o resultado das questões
resolvidas após a aplicação da atividade, todos os estudantes resolveram
corretamente as questões.
Em seguida perguntamos, quais as avaliações

deles sobre a aula, eles

responderam.
Quadro 118: Avaliações sobre a aula da atividade 11.
Estudante

E1, E2 e
E3

Avaliações
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TRANSCRIÇÃO: NORMAL

E4, E5 e
E6
TRANSCRIÇÃO: MARAVILHOSA E BACANA

E7 e E8
TRANSCRIÇÃO: MUITO BOA

E9, E13 e
E15
TRANSCRIÇÃO: ÓTIMA AULA

E11 e E16
TRANSCRIÇÃO: GOSTEI DA SUA AULA, MUITO BOA
AULA LEGAL
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E17, E18
e E19
TRANSCRIÇÃO: FOI BEM COMPLICADA, MAS FOI LEGAL.

Fonte: Experimentação (2017)

De acordo com as opiniões dos estudantes, percebemos a aceitação deles
por nossa atividade, a equipe 1 classificou como normal, a aula, assim como já havia
feito em duas outras atividades, então indagamos o motivo, eles revelaram que isso
se deu em função de nossa aula envolvendo essa metodologia se tornar algo que
eles sempre esperavam de nós.
As outras equipes relataram os termos: “legal”, “maravilhosa”, “ótima” e “muito
boa”, o que nos leva a inferir pela aceitação desses estudantes em nossa
metodologia, em seguida entregamos a eles a lista de exercícios 02, contendo 10
questões referente as atividades 9, 10 e 11.
Nesse momento fomos ao quadro e resolvemos a segunda questão, em
seguida deixamos eles livres para prosseguirem na resolução, a socialização da
turma se deu do local onde cada equipe estava posicionada dentro da sala de aula,
assim observamos que os estudantes encararam como uma espécie de competição
que fez retornamos aos jogos como instrumento para desenvolver pensamento
estratégico e trabalho em equipe.
Como fizemos na realização da lista de exercícios 01, assim também fizemos
comparação das respostas afim de contornar alguma dúvida que surgisse, a
atividade foi concluída as 11h43m, a seguir mostramos um estudante na execução
da resolução.
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Figura 9: Estudante resolvendo Lista de Exercício 02.

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Após a resolução da lista de exercícios 02 informamos a turma que em nosso
próximo encontro faríamos novamente uma lista de questões, mas que essa
envolveria todos os assuntos que vimos durante nossas atividades.
3.14 APLICAÇÃO DO PÓS TESTE
A aplicação do pós teste aconteceu no dia 05/12/2017, chegamos a escola as
08h05m e as 08h18m entramos em sala para aplicar o pós teste, informamos aos
estudantes que a realização daquela atividade não se daria em equipes, mas sim
individualmente, já que os estudantes estavam montando as equipes.
O pós-teste possuía as mesmas questões utilizadas no pré-teste, para
avaliarmos a evolução deles frente as questões que passamos no início de nossas
intervenções em sala de aula com a turma,
A turma estava com 19 estudantes presentes, dos 19 estudantes, 16 estavam
presentes na aplicação do pré-teste, os estudantes realizaram a correção das
questões, percebemos a mudança de comportamento, nós não interferimos nas
soluções deles, somente naquilo que poderia ser uma dificuldade de entendimento
do que se pedia nas questões, alguns alunos deixaram poucas questões em branco,
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eles não emitiam comentários com os outros colegas, e não mais se ouvia termos
como aqueles que escutamos no pré teste, onde eles afirmavam que “nunca tinham
visto”.
A aplicação do pós teste encerrou as 09h37m, em seguida agradecemos a
turma pelo acolhimento que no início foi tímido, mas que com o passar dos
encontros fomos desenvolvendo um ambiente de confiança e de interação, algo que
antes de iniciarmos nosso experimento nos foi informado, tratava-se de uma turma
pouco participativa e que talvez não rendesse em nosso experimento.

4.

ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO
Esta seção tem como objetivo a análise dos resultados dos instrumentos de

produção de informação utilizados na experimentação, assim como, confrontar as
análises a priori e a posteriori, a validação de nosso experimento acontecerá por
meio do tratamento estatístico comparando os resultados entre pré-teste e pós-teste
aplicado aos estudantes, utilizaremos as técnicas de teste de hipótese aplicada a
nossa amostra com objetivo de nos proporcionar conhecimento capaz de decidirmos
pela aceitação ou pela rejeição a hipótese levantada, utilizaremos também o
coeficiente linear de Pearson a fim de verificarmos o grau que existe na relação das
variáveis socioeconômicas e a performance dos estudantes nos testes.
Assim, pretendemos alcançar o que fora proposto no início desse trabalho,
avaliar os efeitos de uma sequência didática por meio de atividades envolvendo o
ensino de relações trigonométricas para uma turma do 9º do Ensino Fundamental
em uma Escola pública estadual.
4.1

ESCALA DE ATITUDES DOS ESTUDANTES.
Sobre a Escala de Atitudes relacionadas à matemática, informações que

obtemos dos estudantes ao aplicar um questionário relativo a tais atitudes,
elaboramos um quadro que revela as informações dos quatro estudantes que
participaram da experimentação, as respostas de cada um: discordo totalmente,
discordo, concordo e concordo totalmente, classificamos como positivo, moderado
ou negativo .
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Utilizamos a configuração do exemplo abaixo para sistematizar as respostas
dadas pelos estudantes, colocando o número de respostas negativas e positivas
frente as atitudes perante a disciplina

Número de Respostas Positivas

Estudante 100

(𝐸100 , 0, 1)

Número de Respostas Negativas

Quadro 119 : Classificação das Atitudes dos Estudantes frente a Matemática
Estudante
Classificação (%)
(𝐸1 , 13, 7)

Positiva (65)

(𝐸2 , 16, 0)

Positiva (100)

(𝐸3 , 12, 8)

Positiva (60)

(𝐸4 , 14, 6)

Positiva (70)

(𝐸5 , 4,16)

Negativa (80)

(𝐸6 , 17, 3)

Positiva (85)

(𝐸7 , 0, 20)

Negativa (100)

(𝐸8 , 1, 19)

Negativa (95)

(𝐸9 , 18, 2)

Positiva (90)

(𝐸10 , 4, 16)

Negativa (80)

(𝐸11 , 2, 18)

Negativa (90)

(𝐸12 , 0, 20)

Negativa (100)

(𝐸13 , 14, 6)

Positiva (60)

(𝐸14 , 2, 18)

Negativa (80)

(𝐸15 , 14, 6)

Positiva (60)

(𝐸16 , 16, 4)

Positiva (80)

Fonte: Experimentação (2017)
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Os estudantes E1, E3 e E4 acertaram todas as questões no pós-teste, o
estudante E1 possui 65% de respostas positivas, ele afirma gostar da disciplina,
porém discorda sobre a reação positiva frente a matemática mostrando uma
contradição, já o estudante E3 possui 60% de respostas positivas, entre elas: achar
a matemática fascinante e divertida, mas diverge em outra ao afirmar que se trata da
matéria que mais dá medo, o estudante E4 possui 70% de respostas positivas, ele
afirma ter reação positiva frente a disciplina, mas em outro momento fala que encara
a disciplina com sentimento de indecisão, algumas respostas desses estudantes
leva a situações contraditórias.
As informações obtidas por meio das respostas dos estudantes E5, E8 e E11,
apesar de uma relação contrária sobre a matemática, eles a consideram como algo
importante o que não é suficiente para um bom rendimento na disciplina, sobretudo
quando aliamos ao hábito de estudo e a falta de participação na atividade 1, o
estudante E5 possui 80% de respostas negativas, o que pode levar uma prédisposição contrária a disciplina, o estudante E8 possui 95% de respostas negativas,
e a única resposta positiva está ligada a admiração pela matemática onde ele afirma
apreciar a disciplina.
O estudante E11 possui 90% de respostas negativas, assim como o
estudante E8, ele também afirmou que aprecia grandemente a matemática, temos
que os estudantes apreciam a disciplina, mas não gostam dela. Já para o estudante
E16 percebemos que possui atitudes positivas apesar de uma certa tensão quando
sua capacidade é testada em matemática, o que pode explicar a falta de
complemento da questão 1ª, esse estudante possui 80% de respostas positivas.
As respostas do estudante E15 possuem algumas contradições, ele afirma
que discorda ao falar que não gosta de matemática, como também discorda na
atitude quanto a uma reação positiva quanto a disciplina, destacamos que na
primeira questão o estudante E15 conseguiu resolver toda a questão que também
tinha como objetivo encontrar valores das razões trigonométrica, com o diferencial
em relação a terceira questão de não possuir figura, esse estudante apresentou 60%
de respostas positivas quanto as atitudes em relação a matemática.
Diante das informações que o quadro nos revela, temos que o estudante E6
possui 85% de respostas positivas frente as situações envolvendo as atitudes em
relação a matemática, dentre as que consideramos negativa está relacionada a
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tensão que o estudante sente na aula de matemática, já os estudantes E7 e E12
possuem 100% de respostas negativas frente as situações que envolve a disciplina,
o que é possível verificar em suas respostas e que pode contribuir no desempenho
desses estudantes na disciplina.
O estudante E9 possui 90% de respostas positivas em relação a matemática,
destoando apenas no sentimento de inquietude, descontente, irritado e impaciente,
que ele alega concordar, já o estudante E10 possui 80% de respostas negativas em
relação a disciplina, entendemos que o desanimo inicial dos estudantes na aula da
atividade 9 contribuiu no desempenho deles no pós-teste.
Na pergunta “Quando ouço a palavra matemática, tenho aversão”, o
estudante E2 não marcou nenhuma das respostas e fez observação por escrito
alegando não saber o que significava, o estudante ao responder a “Tenho
definitivamente uma reação positiva com relação à matemática. Gosto e aprecio
essa matéria”, anotou “bastante, só que não sou muito bom nela”, percebemos
atitudes positivas do estudante em relação a matemática, consideramos 100% de
respostas dadas por ele como sendo positivas.
Isso nos leva a defender o percurso dele frente as questões e não ter
resolvido assim como os demais a questão 9, pode estar relacionado a
transformação que se faz para isolar o cosseno do ângulo disponibilizado na
questão, e nos chama atenção para uma possível atividade que possa sanar essa
dificuldade.
Vale ressaltar que a questão 9 foi a questão com o menor índice de evolução
dos estudantes, destacamos assim uma maior atenção para resolver esse tipo de
questão que não é muito comum e como já relatamos antes, poderia surgir uma
atividade específica para a transformação necessária, associamos também o índice
inferior as demais o fato de ter sido realizada essa questão no dia em que os
estudantes tinham a promessa de liberação da escola antes de nossa chegada.
O estudante E13 tem em suas respostas, 60% delas positivas frente a
disciplina de matemática, dentre as negativas está a matemática o deixa inquieto. O
estudante E14, foi aquele que obteve o menor desempenho frente aos testes, frente
as questões das situações relacionada a disciplina, obtivemos 80% de respostas
negativas frente a matemática.
A seguir, temos a análise do desempenho dos estudantes frente aos testes.
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4.2

DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NOS TESTES
A partir de agora, faremos análise do desempenho dos estudantes por

questão em cada teste, iniciando pelo quadro 120, onde temos o desempenho de
cada estudante por teste, considerando as questões com respostas do tipo não sei
como alocadas em branco.
Quadro 120: Desempenho por questão nos testes
Acerto (%)
Questão
Q1a
Q1b
Q2a
Q2b
Q2c
Q3a
Q3b
Q4
Q5
Q6a
Q6b
Q6c
Q6d
Q6e
Q6f
Q6g
Q6h
Q6i
Q6j
Q7
Q8
Q9
Q10

PréTeste
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

PósTeste
75
81
100
100
100
94
94
81
88
81
75
69
75
69
62
69
62
69
62
75
69
44
87

Erro (%)
PréTeste
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
6
0
6
6
6
6
6
6
6
0
0
0
0

PósTeste
12
0
0
0
0
0
0
0
0
13
19
19
12
19
13
6
13
6
13
0
0
0
0

Em Branco (%)
PréTeste
100
100
100
100
100
94
100
94
100
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
100
100
100
100

PósTeste
13
19
0
0
0
6
6
19
12
6
6
12
13
12
25
25
25
25
25
19
31
50
13

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A seguir, apresentamos a tabela 1, a qual revela o percentual de estudantes
que acertaram as questões no pré-teste.
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Tabela 1 – Percentual de estudantes que acertaram as questões do Pré-Teste
Questão
1a
1b
2a
2b
2c
3a
3b
4
5
6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
6h
6i
6j
7
8
9
10
Fonte: Autor, 2017

Percentual de estudantes que
acertaram
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

A tabela acima revela a dificuldade dos estudantes sobre relações
trigonométricas no triângulo, as questões propostas estão de acordo com aquelas
cobradas nos livros didáticos que são utilizados em sala de aula de turmas do 9º ano
do ensino fundamental.
Após a aplicação das atividades da sequência didática, foi realizada revisão
dos conteúdos abordados durante todo o percurso onde utilizamos situações
problema e após, os estudantes realizaram o pós-teste com as mesmas questões do
pré-teste.
Tabela 2 – Comparação entre o percentual de estudantes que acertaram as
questões do pré-teste e pós-teste
Percentual de
Percentual de alunos
alunos que
Questão
que acertaram no Pré
acertaram no Pós
Teste
Teste
1a
0
75
1b
0
81
2a
0
100

282

2b
2c
3a
3b
4
5
6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
6h
6i
6j
7
8
9
10
Fonte: Autor, 2017

0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

100
100
94
94
81
88
81
75
69
75
69
62
69
62
69
62
75
69
44
87

A comparação nos mostra uma elevação significativa de estudantes que
acertaram as questões no pós-teste, a questão 9 foi a única questão que figura com
índice inferior a 50% de acertos no pós-teste, mostrando 44% de acerto, já no préteste nenhuma questão obteve percentual superior a 6%.
Gráfico 20 – Comparativo de Acertos entre o Pré-Teste e o Pós-Teste
100
90
80
70
60
50
40

77,43

30

20
10
0

0,78
Média de Acertos no Pré Teste

Média de Acertos no Pós Teste

Fonte: Autor, 2017.
O gráfico 20 nos revela que a diferença da média de acertos entre os testes é
de 76,65%, dessa forma, entendemos que os estudantes alcançaram um
desempenho satisfatório no que tange as habilidades e competências que se
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esperam alcançar para o 9º ano do fundamental. A seguir destacamos uma tabela
que mostra a comparação do desempenho individual de cada estudante.
Tabela 3 – Comparação individual dos estudantes no Pré-Teste e Pós-Teste
Estudante

Número de Acertos (%)
Pré-Teste

Pós-Teste

Estudante E1

0

100

Estudante E2

0

95

Estudante E3

0

100

Estudante E4

0

100

Estudante E5

0

83

Estudante E6

0

91

Estudante E7

0

61

Estudante E8

0

78

Estudante E9

0

83

Estudante E10

0

69

Estudante E11

0

61

Estudante E12

0

48

Estudante E13

0

74

Estudante E14

0

40

Estudante E15

0

65

Estudante E16

18

91

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Desempenho Individual (%)

Gráfico 21 – Acertos dos estudantes nos testes
100
80
60
Pré-Teste

40

Pós-Teste

20
0
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16
Estudantes

Fonte: Experimentação (2017)
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Gráfico 22 – Desempenho por questão nos Pré-teste e Pós-teste
E16 Pós
E16 Pré
E15 Pós
E15 Pré
E14 Pós
E14 Pré
E13 Pós
E13 Pré
E12 Pós
E12 Pré
E11 Pós
E11 Pré
E10 Pós
E10 Pré
E9 Pós
E9 Pré
E8 Pós
E8 Pré
E7 Pós
E7 Pré
E6 Pós
E6 Pré
E5 Pós
E5 Pré
E4 Pós
E4 Pré
E3 Pós
E3 Pré
E2 Pós
E2 Pré
E1 Pós
E1 Pré
0%

10%

20%

30%

40%

Acerto

50%
Erro

60%

70%

80%

90%

100%

Em Branco

Fonte: Experimentação (2017)

De acordo com a sistematização das informações, podemos concluir que os
estudantes E12 e E14 obtiveram número de acertos no pós-teste inferior a 50%, o
que mostra que 12,5% dos estudantes não alcançaram o desempenho que era
esperado, fato que não deixa nossa sequencia sem validade, pois temos 87,5% de
estudantes que alcançaram o desempenho almejado.
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Com intuito de ampliar nossa análise, elaboramos uma tabela que associa a
frequência dos estudantes durante as atividades com os desempenhos de cada um,
assim chamamos E1, E2,...,E16, os estudantes; At, as atividades; Rev, a revisão do
conteúdo trabalhado na sequência de atividades; P, presença dos estudantes e F, a
falta.
Tabela 4 – Relação entre a frequência dos estudantes nas atividades e o
desempenho no pós-teste
Aluno

Atividades

Acertos
no Pós
Rev

Teste

At

At

At

At

At

At

At

At

At

At

At

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

E1

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

100%

E2

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

95%

E3

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

100%

E4

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

100%

E5

P

P

P

F

F

P

P

P

P

P

P

P

83%

E6

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

91%

E7

P

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

61%

E8

P

P

P

F

F

P

P

P

P

P

P

P

78%

E9

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

83%

E10

P

P

P

P

P

P

F

P

P

P

F

P

69%

E11

P

F

P

F

P

P

P

P

P

P

P

P

61%

E12

P

P

F

P

P

P

P

P

F

F

F

F

48%

E13

P

P

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

74%

E14

P

P

P

P

P

P

F

P

F

F

F

F

40%

E15

P

F

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

65%

E16

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

F

91%

Fonte: Experimentação (2017)

A tabela 4 nos leva a concluir que a presença dos estudantes na realização
das atividades influenciaram no desempenho deles na realização do pós-teste,
temos os três estudantes (E1, E3 e E4) que alcançaram 100% de acertos nas
respostas do pós-teste, esses estudantes estiveram presentes em todas as
atividades da experimentação.
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Os estudantes E12 e E14 obtiveram desempenho iguais a 48% e 40%
respectivamente nas respostas do pós-teste como acertos, e foram os que tiveram
menor presença nas atividades, os demais estudantes apresentaram um
desempenho superior a 50% de acertos variando entre 61% e 95%, apresentando
variação na frequência desses estudantes.
Existem outros fatores que podem interferir no desempenho dos estudante no
teste, vejamos os perfis dos dois estudantes que apresentaram um rendimento
inferior a 50%.
Tabela 5 – Perfis dos estudantes com rendimento inferior a 50% no Pós-Teste
Estudante

Frequência

Acertos

Gosto

Dificuldade

Hábito de
Estudo
03 vezes

E12

58,33%

48%

Um Pouco

Muita

ou menos
por
semana
Só no

E14

58,33%

40%

Não Gosta

Muita

período de
prova

Fonte: Autor, 2017
O estudante E12 possui uma frequência de estudo acima da maioria da
turma, porém gosta pouco da disciplina e tem muita dificuldade em entender o que o
professor explica aliado as ausências nas atividades que podem ter contribuído para
o baixo desempenho no pós-teste, já o estudante E14 demonstra não gostar da
disciplina e afirma ter muita dificuldade em compreender o que é ensinado em sala
de aula, como também possui um hábito de estudos apenas em período de prova o
que pode levar a um desempenho indesejado e apresenta características de
aversão a disciplina como podemos verificar em algumas respostas da escala de
atitudes em relação a matemática.
4.3

ERROS COMETIDOS NOS TESTES
Os erros cometido pelos estudantes no testes também foram analisados,

assim classificamos em conceitual e de cálculo e de classificação, o erro conceitual
está relacionado a escolha errada da fórmula ou conceito para proceder na solução
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da questão, o erro de cálculo está relacionado a manipulação equivocada do
algoritmo e também ao uso equivocado da operação, quanto ao erro de
classificação, está relacionado as questões que deveriam utilizar V para (verdadeiro)
e F para (falso), fazemos um destaque para os acertos, questões deixadas em
branco e as do tipo não sei, serão aqui computadas como em branco.

Questão

Quadro 121: Categoria de erros por questão nos testes

Q1a
Q1b
Q2a
Q2b
Q2c
Q3a
Q3b
Q4
Q5
Q6a
Q6b
Q6c
Q6d
Q6e
Q6f
Q6g
Q6h
Q6i
Q6j
Q7
Q8
Q9
Q10

conceitual (%)

Cálculo (%)

Classificação
(%)

Acertos
(%)

Em
Branco
(%)

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

Pré

Pós

0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0

0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
6
6
0
6
6
6
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
19
19
12
19
13
6
13
6
13
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

75
81
100
100
100
94
94
81
88
81
75
69
75
69
62
69
62
69
62
75
69
44
87

100
100
100
100
100
94
100
94
100
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
100
100
100
100

13
19
0
0
0
6
6
19
12
6
6
12
13
12
25
25
25
25
25
19
31
50
13

Fonte: Experimentação (2017)

Vejamos os exemplos dos erros cometidos nos testes.

QUESTÃO 1A (PÓS –
TESTE)
Estudantes

QUESTÃO 3A (PRÉ –
TESTE)
Estudantes
E1

QUESTÃO 4
(PRÉ-TESTE)
Estudantes
E1

QUESTÃO 7 (PÓSTESTE)

Estudantes

288

Quadro 122: Erros cometidos nos testes

E6

E5

E18

Estudantes

QUESTÃO 9 (PÓSTESTE)
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E6

Fonte: Experimentação (2017)

Os erros contidos na questão 1a no pós-teste estavam ligados com a
interpretação para a estudante E6, quando ela entendeu ser uma questão objetiva, e
para o estudante E18 estava relacionada a conclusão do procedimento executado
para encontrar a terceira medida do lado do triângulo, executou de forma correta o
teorema de Pitágoras, porém não utilizou as razões do seno e da tangente.
O erro encontrado na questão 3a no pré-teste estava ligado a tentativa do uso
do teorema de Pitágoras, o estudante E1 foi quem utilizou a tentativa, pois segundo
ele cabia o uso desse teorema na resolução da questão.
O erro identificado na questão 4 no pré-teste novamente foi do estudante E1
que mais uma vez fez uma estimativa para o valor, dando uma resposta para a
questão multiplicando o valor da hipotenusa do triângulo modelado a partir da
situação problema apresentada.
O erro na questão 7 no pós-teste do estudante E6 estava ligado ao cálculo
como também a anotação correta dos dados da questão, assim ele utilizou a fórmula
da lei dos cossenos na segunda linha de sua resposta, mas como podemos
observar efetuou a soma de forma equivocada gerando a resposta não esperada.
O erro do estudante E6 na questão 9 no pós-teste estava relacionado com a
determinação do cosseno no triângulo retângulo, assim ele entendeu que deveria
fazer cateto adjacente sobre hipotenusa, e aí estaria o valor que se pedia na
questão.
4.4

RELAÇÃO ENTRE FATORES SOCIOECONÔMICOS, MATEMÁTICA E

DESEMPENHO NOS TESTES
Nesta subseção, destacamos as informações obtidas por meio dos
questionário socioeconômico aplicado aos estudantes durante o início de nossa
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experimentação, assim como elencamos o desempenho deles com o intuito de
averiguarmos se existe relação entre os dados relatados por eles, as situações
frente a matemática e o desempenho nos testes. As informações seguem as
configurações do exemplo a seguir.
Quantidade de acertos no pré-teste

Estudante 100

(𝐸100 , 4, 10)

Quantidade de acertos no pós-teste

A seguir iniciamos a sistematização das informações com o gosto dos
estudantes pela matemática, as dificuldades e desempenho deles nos testes.

Gosto pela
Matemática

Quadro 123: Gosto pela Matemática, dificuldade em Matemática e
desempenho nos testes
Dificuldade em aprender Matemática
Não
Um Pouco
Muita
(𝐸10 , 0, 16)
(𝐸8 , 0, 18)
Não Gosta
(𝐸14 , 0, 9)
(𝐸11 , 0, 14)
(𝐸2 , 0, 22)
(𝐸6 , 0, 21)
(𝐸5 , 0, 19)
Pouco
(𝐸7 , 0, 14)
(𝐸9 , 0, 19)
(𝐸15 , 0, 15)
(𝐸12 , 0, 11)
(𝐸1 , 0, 23)
(𝐸3 , 0, 23)
Muito
(𝐸13 , 0, 17)
(𝐸4 , 0, 23)
(𝐸16 , 3, 21)
Fonte: Pesquisa de campo (2017)
Em nossa análise podemos afirmar que os estudante E8 e E11 não gostam
de matemática e apresentam muita dificuldade para aprender a disciplina, os dois
estudantes erraram todas as questões no pré-teste e no pós-teste apresentaram um
desempenho de acertos em 78% para o E8 e 61% para o E11, elevando em mais de
50% seus acertos.
Os estudantes E10 e E14 afirmaram não gostar da disciplina de matemática e
também aprender pouco dela, os dois estudantes erraram todas as questões no préteste, o estudante E10 elevou em 69% os acertos no pós-teste, já o estudante E14
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elevou em 40%, vale ressaltar que este foi o menor desempenho entre a amostra, e
também que ele possui uma ausência de 58,34% nas atividades.
Os estudantes E2, E5, E9 e E12 afirmaram gostar pouco de matemática e
também possuem pouca dificuldade em aprender a disciplina, estes estudantes não
acertaram nenhuma questão no pré-teste, passando para o pós-teste com acertos
entre 48% e 95%, o estudante E12 foi aquele que apresentou o menor desempenho
entre os testes acertando 11 questões das 23, e assim como o estudante E14 possui
58,34% de ausência nas atividades.
Os estudantes E6, E7 e E15 disseram gostar pouco de matemática e não
possuírem dificuldade em aprender ela, estes estudantes saíram de zero acertos
nos pré-teste para 91%, 61% e 65% respectivamente de acertos no pós-teste, eles
correspondem a 18,75% da amostra. Os estudantes E3 e E4 afirmaram gostar muito
da disciplina e disseram ter pouca dificuldade na compreensão dela, saíram de zero
acertos no pré-teste para 100% de acertos no pós-teste, que revela apesar de
alegarem certa dificuldade o fato de gostarem da disciplina pode ter contribuído para
a evolução positiva.
Os estudantes E1, E13 e E16 foram os que disseram gostar muito da
disciplina e não ter dificuldade em aprender matemática, o que pode estar ligado ao
desempenho deles, pois o estudante E16 foi o único a ter acertos no pré-teste,
passando de 03 acertos para 21 entre os testes, já o estudante E1 passou de zero
acertos para 100% de acertos, entre eles o E13 foi o que apresentou menor
desempenho passando de zero acertos para 74% de acertos no pós-teste, um
resultado que está acima de 50% de acertos.
A seguir, daremos destaque para as informações sobre hábito de estudo,
auxílio nas tarefas extraclasse de matemática e desempenho nos testes.
Quadro 124: Hábito de estudo, auxílio nas tarefas extraclasse de matemática
e desempenho nos testes

Hábito de
estudo em
Matemática

Ajuda nas tarefas extraclasse em Matemática
Professor
Pai
Mãe
Irmão (â) Amigo (a)
Só no
período
de prova

(𝐸9 , 0, 19)
(𝐸14 , 0, 9)
(𝐸16 , 3, 21)

Ninguém
(𝐸4 , 0, 23)
(𝐸5 , 0, 19)
(𝐸6 , 0, 21)
(𝐸11 , 0, 14)
(𝐸8 , 0, 18)
(𝐸10 , 0, 16)
(𝐸13 , 0, 17)
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Todos
os dias
Três
vezes
ou
menos
por
semana
Não
estuda
fora da
escola
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

(𝐸1 , 0, 23)

(𝐸2 , 0, 22)
(𝐸3 , 0, 23)
(𝐸12 , 0, 11)

(𝐸7 , 0, 14)
(𝐸15 , 0, 15)

As informações dispostas no quadro nos permite concluir que nenhum dos
estudantes de nossa pesquisa tem o hábito de estudar todos os dias a disciplina de
matemática fora da escola, 62,5% dos estudantes estuda só no período de prova e
desses, 60% estudam só, os outros ficaram dispostos com o pai ou amigo, nesse
grupo entre os que estudam com o pai temos o estudante E14 o qual obteve o
menor desempenho na comparação entre os testes, e temos o estudante E16 o qual
foi o único a ter acertos no pré-teste, já entre os que não tem ninguém para ajudar
com o estudo fora da escola desse mesmo grupo, temos o estudante E4, o qual
obteve 100% de acerto no pós-teste, o que nos leva a crer que a aplicação da
sequência didática tenha contribuído para evolução dos estudantes.
Entre os estudantes os que estudam três vezes ou menos por semana estão
os estudantes E1, E2, E3 e E12, o estudante E1 é o único entre eles que tem
alguém que ajuda nos estudos fora da escola, ele afirmou que recebe ajuda de um
amigo, já os outros três não recebem ajuda de ninguém, os estudantes E1, E2 e E3
tiveram 100%, 95% e 100% de acertos no pós-teste, o que nos leva a inferir que o
hábito de estudo fora da escola contribuiu para o desempenho deles, enquanto o
estudante E12 atingiu 48% de acertos no pós-teste, e como já foi revelado, possui
um alto índice de ausência durante a realização das atividades.
E por último temos os estudantes que não estudam fora da escola e também
responderam que não possuem ninguém que possa ajuda-los, são eles os
estudantes E7 e E15, estes estudantes alcançaram no pós-teste 61% e 65%
respectivamente, apesar desses estudantes não estudarem fora da escola, eles
acertaram mais de 50% das questões no pós-teste revelando que as atividades se
mostraram significativas para o desempenho deles.
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A

seguir,

apresentaremos

as

informações

sobre

escolaridade

dos

responsáveis masculino e feminino e desempenho nos testes dos estudantes.

Escolaridade do Responsável Masculino

Quadro 125: Escolaridade dos responsáveis masculino e feminino e
desempenho nos testes
Escolaridade do Responsável Feminino
EF
EF
EM
EM
Ensino
Nenhum
Incompleto Completo Incompleto Completo Superior
Nenhum

EF
Incompleto

𝐸4 , 0, 23)
(𝐸1 , 0, 23)
(𝐸15 , 0, 15)
(𝐸7 , 0, 14)
(𝐸10 , 0, 16)

EF
Completo
EM
(𝐸8 , 0, 18)
Incompleto
EM
(𝐸12 , 0, 11)
Completo
Ensino
Superior
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

(𝐸6 , 0, 21)

(𝐸13 , 0, 17)

(𝐸3 , 0, 23)
(𝐸11 , 0, 14)
(𝐸16 , 3, 21)
(𝐸5 , 0, 19)
(𝐸14 , 0, 9)

(𝐸2 , 0, 22)
(𝐸9 , 0, 19)

As informações contidas no quadro nos permite apontar que 37,5% dos
estudantes de nossa pesquisa estão alocados com a escolaridade do responsável
masculino no ensino fundamental incompleto, os estudantes E7 e E10 possuem
responsáveis femininos com ensino fundamental incompleto também, eles tiveram
uma evolução no pós-teste de 61% e 69%, desse grupo temos o estudante E13 que
possui responsável feminino com ensino médio incompleto e acertou 74%, o
estudante E11 possui responsável feminino com ensino superior acertou 61%, desse
grupo os estudantes que tiveram o maio desempenho no pós-teste são os
estudantes E3 e E16 com 100% e 91% respectivamente e ambos possuem
responsável feminino com ensino médio completo, os estudantes desse grupo
tiveram uma média de 17,5 acertos no pós-teste.
Os estudantes E1, E4, E6 e E15 responderam que o responsável masculino
não possui escolaridade, desses o estudante E6 possui responsável feminino com
ensino médio completo e teve 91% de acertos no pós-teste, o estudantes E1 possui
responsável feminino com ensino fundamental incompleto e obtiveram 100% de
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acertos no pós-teste e ainda sobre o grupo de estudantes que possuem
responsáveis masculinos sem nenhuma escolaridade, temos os estudantes E4 e
E15, os quais possuem responsáveis femininos sem nenhuma escolaridade e
obtiveram 100% e 65% de acertos no pós-teste, percebe-se que 66% de estudantes
que alcançaram 100% de acertos estão situados na faixa de responsáveis
masculinos que não possuem escolaridade, esses estudantes tiveram uma média de
20,5 acertos no pós-teste.
Os estudantes E5 e E14 possuem responsáveis masculinos com ensino
fundamental completo e responsáveis femininos com ensino médio completo, nesse
grupo temos o estudante E14 com menor desempenho da amostra alcançando 40%
de acertos no pós-teste, e o estudante E5 alcançou 83% de acertos. Já o estudante
E8 possui responsável masculino com ensino fundamental incompleto e responsável
feminino com ensino médio incompleto, tendo alcançado 78% de acertos no pósteste, esses estudantes tiveram uma média de 14 acertos no pós-teste.
Os estudantes E2 e E12 possuem responsável masculino com ensino médio
completo, o estudante E2 possui responsável feminino com ensino médio completo
e obteve 22 acertos no pós-teste, já o estudante E12 possui responsável feminino
com ensino fundamental incompleto e obteve 11 acertos figurando como o segundo
menor desempenho em nossa amostra. O estudante E9 possui ambos os
responsáveis com ensino superior completo e obteve 19 acertos no pós-teste,
percebemos que os estudantes que obtiveram os 100% de acerto possuem
responsáveis masculinos sem nenhum ensino ou com ensino fundamental
incompleto e os responsáveis femininos sem ensino, com ensino fundamental
incompleto ou ensino médio completo.

5.

TESTE DE HIPÓTESE DAS MÉDIAS DOS TESTES
Em nossa análise das informações produzidas nos testes que envolvem as

relações trigonométricas, é necessário compararmos os resultados alcançados e
realizar as seguintes indagações : “O desempenho desses estudantes seria
idênticos com todos os outros em mesmas condições? Os resultados desiguais
aconteceram por acaso ou se deu pela aplicação da sequência didática aplicada?”.
Com intuito de responder as perguntas usaremos o teste de hipótese para
nos ajudar a encontrar a resposta, mesmo que não seja possível identificar o que
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aconteceria com todos os estudantes, buscamos alcançar a resposta que mais se
aproxime.
Assim para alcançarmos a decisão mais conveniente, iremos elaborar duas
hipóteses, sendo elas: nula (𝜇1 ≥ 𝜇2 ) e de pesquisa (μ1 < 𝜇2 ), onde μ1 é a média do
pré-teste e μ2 é a média do pós-teste. Depois, refutaremos uma delas. Nesse
sentido, iremos adotar como hipótese nula: os estudantes não obtém melhor
rendimento após a aplicação da sequência didática; e como hipótese de pesquisa:
os estudantes obtém melhor rendimento após a aplicação da sequência didática.
Levin e Fox (2004) apud Correa, nos advertem que devemos obedecer as
regras de rejeição da hipótese nula no teste unilateral t descritas no quadro a seguir.
Quadro 126: Regras de rejeição da hipótese nula em teste unilateral t

Fonte: Adaptado de Levin e Fox (2004) apud Correa

Assim, iremos calcular o t no Office Excel para compararmos com o t
tabelado e então validarmos ou refutarmos a hipótese nula.
Nossa amostra continha 16 estudantes, dessa forma, temos 𝑛 = 16.
Adotaremos 𝑥1 o rendimento dos estudantes no pré-teste, 𝑥2 o rendimento dos
estudantes no pós-teste e 𝐷 = 𝑥2 − 𝑥1 .
A seguir temos a sistematização das informações descrita na tabela abaixo.
Tabela 6 – Resultado do desempenho nos testes
Estudante

𝒙𝟏

𝒙𝟐

𝑫

E1

0

23

23

E2

0

22

22

E3

0

23

23
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E4

0

23

23

E5

0

19

19

E6

0

21

21

E7

0

14

14

E8

0

18

18

E9

0

19

19

E10

0

16

16

E11

0

14

14

E12

0

11

11

E13

0

17

17

E14

0

9

9

E15

0

15

15

E16

3

21

18

𝐧 = 𝟏𝟔

∑𝐱 𝟏 = 𝟑

∑𝐱 𝟐 =285

Fonte: Autor, 2018
As médias dos acertos no pré-teste, dos acertos no pós-teste e das
diferenças entre eles são respectivamente: 0,18; 17,81 e 17,62 e o desvio padrão
das diferenças é 4,29. Com esses valores e utilizando a fórmula

𝑋̅−𝛿0
𝜗
√𝑛

, onde 𝑋̅=

média de acertos no pré-teste, 𝛿0 = média de acertos no pós-teste, 𝜗 = desvio padrão
das diferenças de notas entre os dois testes e 𝑛 = número da amostra, encontramos
𝑡16 = −15,92, e o t tabelado com uma significância de 1% com grau de liberdade
igual a 15 como nos revela Vieira (2010) é 2,95.
Como o nosso 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 < −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜 , pois −15,92 < −2,95, então refutamos a
hipótese nula e consideramos verdadeira a hipótese de pesquisa para uma
significância de 1%. Assim, constatou-se por meio do teste de hipóteses que os
estudantes melhoraram significativamente seus acertos após a aplicação da
sequência didática, revelando-se como uma ferramenta metodológica que pode
contribuir no ensino de relações trigonométricas.
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6.

CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON
Agora analisaremos o grau que existe entre as variáveis socioeconômicas e o

desempenho dos estudantes nos testes realizados, nosso objetivo é averiguar se as
variáveis socioeconômicas influenciaram nos resultados dos estudantes, dessa
forma, utilizaremos o Office Excel para calcular o coeficiente de correlação linear de
Pearson (r), com isso poderemos verificar o que acontece com uma quando a outra
está variando.
Levin e Fox (2004) apud Correa, revelam que o coeficiente (r) apresenta
níveis de intensidade variando de -1 a 1, como é possível visualizarmos na tabela
abaixo.
Tabela 7 – Classificação da correlação em função de r
Classificação da Correlação

Coeficiente da Correlação

Perfeita Positiva

𝑟=1

Forte Positiva

0,8 ≤ 𝑟 < 1

Moderada Positiva

0,5 ≤ 𝑟 < 0,8

Fraca Positiva

0,1 ≤ 𝑟 < 0,5

Ínfima Positiva

0 < 𝑟 < 0,1

Nula

0

Ínfima Negativa

−0,1 ≤ 𝑟 < 0

Fraca Negativa

−0,5 < 𝑟 ≤ −0,1

Moderada Negativa

−0,8 < 𝑟 ≤ −0,5

Forte Negativa

−1 < 𝑟 ≤ −0,8

Perfeita Negativa

𝑟 = −1

Fonte: Adaptada de Levin e Fox (2004) apud Correa
Para analisarmos a relação já mencionada, cada parametrização das
respostas dos estudantes que utilizaremos no cálculo da correlação linear de
Pearson terá sua discriminação feita relativa a cada variável associada. Nossas
primeiras variáveis são o desempenho dos estudantes nos testes e o nível de
escolaridade do responsável masculino deles.
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Quadro 127 – Parametrização da Escolaridade do Responsável Masculino
Escolaridade do Responsável

Parametrização

Masculino
Ensino Fundamental Incompleto

1

Ensino Fundamental Completo

2

Ensino Médio Incompleto

3

Ensino Médio Completo

4

Ensino Superior

5

Nenhum

0

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A seguir, vejamos a correlação entre o desempenho dos estudantes nos
testes e a escolaridade do responsáveis masculinos.
Tabela 8 – Correlação entre a diferença nos testes e a escolaridade do
responsável masculino
Aluno

Desempenho Desempenho
Pré-Teste
Pós-Teste

Diferença

Escolaridade
Responsável
Masculino

E1

0

23

23

0

E2

0

22

22

4

E3

0

23

23

1

E4

0

23

23

0

E5

0

19

19

2

E6

0

21

21

0

E7

0

14

14

1

E8

0

18

18

3

E9

0

19

19

5

E10

0

16

16

1

E11

0

14

14

1

E12

0

11

11

4

E13

0

17

17

1

E14

0

9

9

2

E15

0

15

15

0

E16

3

21

18

1

Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Gráfico 23 – Dispersão: diferença das notas nos testes e escolaridade do
responsável masculino

Diferença das notas nos testes

25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

Escolaridade Responsável Masculino
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Em nosso cálculo encontramos 𝑟 = −0,18. Assim, o grau de correlação entre
as variáveis é fraca negativa, dessa forma, a escolaridade do responsável masculino
não influenciou no desempenho dos estudantes frente aos testes. A seguir
mostraremos a relação entre o desempenho nos testes e a escolaridade dos
responsáveis femininos, vejamos a organização abaixo.
Quadro 128 – Parametrização da Escolaridade Feminina
Escolaridade do Responsável

Parametrização

Masculino
Ensino Fundamental Incompleto

1

Ensino Fundamental Completo

2

Ensino Médio Incompleto

3

Ensino Médio Completo

4

Ensino Superior

5

Nenhum

0

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Tabela 9 – Correlação entre a diferença nos testes e a escolaridade da
responsável feminina
Estudante
E1

Desempenho Desempenho
Pré-Teste
Pós-Teste
0

23

Diferença

Escolaridade
Responsável
Feminina

23

1

300

E2

0

22

22

4

E3

0

23

23

4

E4

0

23

23

0

E5

0

19

19

4

E6

0

21

21

4

E7

0

14

14

1

E8

0

18

18

1

E9

0

19

19

5

E10

0

16

16

1

E11

0

14

14

5

E12

0

11

11

1

E13

0

17

17

3

E14

0

9

9

4

E15

0

15

15

0

E16

3

21

18

4

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 24 – Dispersão: diferença das notas nos testes e escolaridade da
responsável feminina
25

Diferença das notas

20
15

10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

Escolaridade Responsável Feminina
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Nosso cálculo revela que 𝑟 = 0,049. Logo as variáveis possuem um grau
ínfimo positivo, mostrando que a escolaridade do responsável feminino possui pouca
relevância no desempenho dos estudantes frente aos testes.
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A seguir, veremos a relação entre o desempenho dos estudantes nos testes e
o gosto pela Matemática, como mostra a sistematização abaixo.
Quadro 129 – Parametrização do Gosto pela Matemática
Gosto pela Matemática

Parametrização

Não Gosta

1

Pouco

2

Muito

3

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Tabela 10 – Correlação entre o desempenho nos testes e o gosto pela
matemática
Estudante

Desempenho Desempenho

Diferença

Gosto pela

Pré-Teste

Pós-Teste

E1

0

23

23

3

E2

0

22

22

2

E3

0

23

23

3

E4

0

23

23

3

E5

0

19

19

2

E6

0

21

21

2

E7

0

14

14

2

E8

0

18

18

1

E9

0

19

19

2

E10

0

16

16

1

E11

0

14

14

1

E12

0

11

11

2

E13

0

17

17

3

E14

0

9

9

1

E15

0

15

15

2

E16

3

21

18

3

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Matemática
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Gráfico 25 – Dispersão: diferença das notas nos testes e gosto pela matemática
Diferença das notas nos testes
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Gosto pela Matemática
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Nesta relação encontramos 𝑟 = 0,59. O que nos revela ser um grau
moderado positivo, e assim nos permite inferir que o gosto pela matemática interferiu
no desempenho deles frente aos testes de forma positiva. A seguir mostraremos a
associação entre o desempenho dos estudantes nos teste e a classificação oriunda
da escala de atitudes.
Quadro 130 – Parametrização da classificação da escala de atitudes
Classificação da Escala de Atitudes

Parametrização

Positiva

1

Moderada

2

Negativa

3

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Tabela 11 – Correlação entre o desempenho nos testes e a classificação da
escala de atitudes
Aluno

Desempenho Desempenho

Diferença

Classificação

Pré-Teste

Pós-Teste

E1

0

23

23

1

E2

0

22

22

1

E3

0

23

23

1

E4

0

23

23

1

E5

0

19

19

3

E6

0

21

21

1
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E7

0

14

14

3

E8

0

18

18

3

E9

0

19

19

1

E10

0

16

16

3

E11

0

14

14

3

E12

0

11

11

3

E13

0

17

17

1

E14

0

9

9

3

E15

0

15

15

1

E16

3

21

18

1

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 26 – Dispersão: diferença das notas nos testes e a classificação da
escala de atitudes
Diferença das notas nos testes
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Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A análise gerada pela sistematização das informações revela

𝑟 = − 0,67,

portanto o grau de relação entre as variáveis é moderado negativo, dessa forma, as
atitudes dos estudantes em relação a matemática de nossa amostra revela uma
influencia moderada frente ao desempenho deles nos testes. A seguir mostraremos
a associação entre o desempenho dos estudantes nos testes e a dificuldade de
aprender matemática.
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Quadro 131 – Parametrização da dificuldade para aprender matemática
Dificuldade para aprender

Parametrização

matemática
Não

1

Um pouco

2

Muita

3

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Tabela 12 – Correlação entre o desempenho nos testes e a dificuldade para
aprender matemática
Estudante

Desempenho Desempenho
Pré-Teste

Diferença

Pós-Teste

Dificuldade
para
aprender
matemática

E1

0

23

23

1

E2

0

22

22

2

E3

0

23

23

2

E4

0

23

23

2

E5

0

19

19

2

E6

0

21

21

1

E7

0

14

14

1

E8

0

18

18

3

E9

0

19

19

2

E10

0

16

16

2

E11

0

14

14

3

E12

0

11

11

2

E13

0

17

17

1

E14

0

9

9

2

E15

0

15

15

1

E16

3

21

18

1

Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Gráfico 27 – Dispersão: diferença das notas nos testes e dificuldade para
aprender matemática
Diferença das notas nos testes
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Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Nossa análise nos revela por meio de 𝑟 = − 0,12 que o grau de relação entre
as variáveis em destaque disposto em nossa tabela é fraco negativo. Assim, a
dificuldade dos estudantes na compreensão da disciplina de matemática tem baixa
influência no desempenho deles frente aos testes.
A seguir, temos a parametrização sobre o hábito de estudo e o resultado dos
estudantes nos testes, conforme é mostrado abaixo.
Quadro 132: Parametrização do Hábito de Estudo
Hábito de Estudo

Parametrização

Não estuda fora da escola

1

Só no período de prova

2

Três vezes ou menos por semana

3

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Tabela 13 – Correlação entre o desempenho nos testes e o hábito de estudo
Aluno

Desempenho Desempenho

Diferença

Hábito de

Pré-Teste

Pós-Teste

Estudo

E1

0

23

23

3

E2

0

22

22

3

E3

0

23

23

3

E4

0

23

23

2

E5

0

19

19

2
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E6

0

21

21

2

E7

0

14

14

1

E8

0

18

18

2

E9

0

19

19

2

E10

0

16

16

2

E11

0

14

14

2

E12

0

11

11

3

E13

0

17

17

2

E14

0

9

9

2

E15

0

15

15

1

E16

3

21

18

2

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Gráfico 28 – Dispersão: diferença das notas nos testes e hábito de estudo em
matemática
Diferença das notas nos testes

25
20
15
10
5
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Hábito de estudo
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

A análise gerada pela sistematização das informações revela

𝑟 = 0,37,

portanto o grau de relação entre as variáveis é fraco positivo, dessa forma, o hábito
de estudo dos estudantes de nossa amostra não influenciou o desempenho deles
frente aos testes. A seguir, apresentamos as informações produzidas sobre quem
ajuda nas tarefas extraclasse de matemática, conforme demonstrado abaixo.
Quadro 133: Parametrização da ajuda nas tarefas de matemática extraclasse
Ajuda nas tarefas extraclasse
Parametrização
de matemática
Pai
1
Irmão/Irmã
2
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Amigo/Amiga
Ninguém

3
4

Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Tabela 14 – Correlação entre o desempenho nos testes e a ajuda nas tarefas
de matemática extraclasse
Desempenho Desempenho
Ajuda
Aluno
Diferença
Pré-Teste
Pós-Teste
Extraclasse
E1
0
23
23
2
E2
0
22
22
4
E3

0

23

23

4

E4

0

23

23

4

E5

0

19

19

4

E6

0

21

21

4

E7

0

14

14

4

E8

0

18

18

4

E9

0

19

19

1

E10

0

16

16

4

E11

0

14

14

3

E12

0

11

11

4

E13

0

17

17

4

E14

0

9

9

1

E15

0

15

15

4

E16

3

21

18

1

Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Gráfico 29 – Dispersão: diferença das notas nos testes e ajuda nas tarefas de
matemática extraclasse
Diferença das notas nos testes

25
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15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

Ajuda nas atividades de matemática extraclasse
Fonte: Pesquisa de campo (2017)

Nosso cálculo revela 𝑟 = 0,17, o que nos permite afirmar que o grau de
relação entre as varáveis analisadas é fraco positivo. Portanto, a ajuda nas
atividades de matemática extraclasse desses estudantes teve baixa influencia no
desempenho apresentado por eles nos testes. A seguir, apresentamos o quadro LL,
o qual traz um resumo dos resultados das correlações entre os fatores
socioeconômicos e o desempenho dos estudantes nos testes aplicados.
Quadro 134: Resultado das correlações entre os fatores socioeconômicos e o
desempenho nos testes
Coeficiente Linear de
Variável
Intensidade
Pearson r
Escolaridade do
Fraco Negativo
𝑟 = −0,18
Responsável Masculino
Escolaridade do
Ínfimo Positivo
𝑟 = 0,04
Responsável Feminino
Gosto pela Matemática
Moderado Positivo
𝑟 = 0,59
Classificação da escala
Moderado Negativo
𝑟 = − 0,67
de atitudes
Dificuldade para
Fraco Negativo
𝑟 = −0,12
aprender Matemática
Hábito de estudo em
Fraco Positivo
𝑟 = 0,37
Matemática
Ajuda nas tarefas
extraclasse de
Fraco Positivo
𝑟 = 0,17
Matemática
Fonte: Pesquisa de campo (2017)
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Nossa configuração das correlações entre os fatores socioeconômicos e o
desempenho nos testes dos estudantes se aproximam dos resultados encontrados
por Lopes (2015) com uma diferença na variável gosto pela matemática a qual figura
como uma correlação fraca positiva, já no trabalho de Ferreira (2018) a variável
hábito de estudo diferencia da nossa pois, na pesquisa do referido autor essa
variável figura com intensidade fraca negativa, ambos os autores fizeram suas
pesquisas em turmas de 9º ano. A variável resultante da escala de atitudes foi usada
em nosso trabalho até o momento não sendo inserida em outra pesquisa antes da
nossa, portanto não há como comparar.
Assim, podemos concluir que não há ocorrência de um grau de relação forte
as variáveis socioeconômicas listadas e o desempenho dos estudantes nos testes
aplicados. A variável “gosto pela matemática” interferiu nos resultados dos testes de
maneira moderada, as demais variáveis não interferiram de forma significativa no
desempenho dos estudantes. O que nos leva a concluir que o aumento de 76,65%
de acertos no pós-teste foi provocado pela metodologia empregada na sequência
didática em sala de aula.

7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nossa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar as consequências

da aplicação de uma sequência didática voltada para o método da (re)descoberta
sobre o ensino de relações trigonométricas, de maneira que fosse construído o
conhecimento sobre a temática e valorizasse a participação dos estudantes do 9º
ano do ensino fundamental de uma escola pública estadual situada no bairro do
Guamá em Belém, estado do Pará.
Dessa forma, nossa metodologia de pesquisa se deu por aspectos da
engenharia didática, com análises prévias, análise a priori, experimentação e análise
a posteriori, em nossas análises prévias abordamos revisão de estudos, opinião de
egressos, e aspectos matemáticos.
A revisão de estudos revelou que os livros didáticos separam o estudo de
relações trigonométricas em triângulo retângulo e triangulo qualquer, e que os livros
não trazem a origem histórica das palavras seno, cosseno e tangente, assim como
não revelam a origem das palavras cateto e hipotenusa. Foi possível verificar que
trabalhos experimentais que envolvem relações trigonométricas estão sendo
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realizados em várias regiões do país e implicam em saída do tradicional para a
construção dos conceitos como por exemplo: a medida das rampas de acesso da
escola. Os estudos diagnósticos apontam que os estudantes não conseguem
classificar os triângulos quanto aos ângulos e também eles sentem dificuldades em
reconhecerem os catetos e a hipotenusa dado o triângulo retângulo.
Os estudantes egressos afirmaram possuir mais dificuldade em determinar o
cosseno de um ângulo conhecendo o cateto oposto e o cateto adjacente, os
estudantes também apresentaram dificuldades na compreensão da definição de
triângulo retângulo, 56% dos estudantes egressos disseram compreender quase
sempre o que o professor de matemática ensina e 20% disseram que compreendem
sempre, o que nos animou, pois se juntarmos temos 76%, em contrapartida do que é
o senso comum da alta rejeição da disciplina, eles também revelaram um dado
preocupante, já que 57% deles não tem ninguém para ajuda-los com as tarefas de
matemática fora da escola, o que nos leva a concluir que não existe auxílio da
família na educação desses estudantes.
Os aspectos históricos nos mostraram uma evolução da trigonometria
passando pela sociedade escravista, pelo feudalismo até o período capitalista
revelando que não se pode atribuir a uma só civilização a origem da trigonometria. A
Fundamentação matemática apresentada traz demonstrações da obtenção das
relações trigonométricas.
Em nossa análise a priori trouxemos a metodologia do ensino por atividades
para buscar construir um conjunto de atividades que permitisse aos estudantes
aprendizagem significativa. O uso de jogos trouxe a possibilidades de despertar nos
estudantes estratégias para vencer os jogos, assim como despertar interação entre
os jogadores e proporcionar o estímulo de cálculo mental, assim como trazer os
exercícios de forma lúdica e saem do regime endurecido do chamado tradicional.
De posse dessas informações de nossa pesquisa inicial, elaboramos nossa
sequência didática, a qual é composta por uma seleção de atividades direcionadas
para o ensino de relações trigonométricas, no total de 11 atividades começando pela
classificação do triângulo quanto ao ângulo até a relação existente entre o raio da
circunferência circunscrita a um triângulo e a lei dos senos nesse triângulo, contendo
cada atividades questões voltada para cada atividade desenvolvida, assim como
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dois exercícios, um ao final das atividades em triângulos retângulos e outro ao final
das atividades em triângulo qualquer e mais duas atividades de aprofundamento.
Nossa terceira etapa do trabalho de pesquisa foi a experimentação, nossa ida
a escola e aceite por parte da direção e inicialmente fomos informados da existência
de três turmas e que uma seria a menos indicada para nossa proposta pelo que nos
relatou a coordenadora pedagógica, pois essa turma havia tido sua formação por
estudantes que haviam acabado de chegar de outras escolas e por isso era uma
turma sem participação alguma em sala de aula segundo relato de outros
professores da escola escolhida, esse foi a maior motivação, encarar o desafio de
aplicar e mostrar que poderia funcionar nosso experimento em uma turma que não
era considerada com boa interação.
Os instrumentos que utilizamos para produzir as informações foram os testes
contendo 10 questões, algumas compostas por letras, assim no total havia 23
exercícios, utilizamos também questionário socioeconômico e fichas de observação
das

equipes

para

cada

atividade,

nessas

fichas

foram

registradas

os

comportamentos tanto do professor quanto dos estudantes que estavam divididos
em equipes, registros esses realizados por um professor observador, a ficha de
observação continha os momentos de organização, apresentação, execução,
sistematização, análise e institucionalização.
No momento inicial de nossa experimentação tivemos um pouco de
dificuldade em sensibilizar a turma que era tida como não participativa em realizar
interação, pois a turma era dividida em equipes, assim as primeiras atividades foram
as mais demoradas, pois logo no início havia desperdício de tempo com situações
como a escolha das equipes e a pré-disposição para se agruparem próximos uns
aos outros, o que ratificava a fala da coordenadora pedagógica, mas com o passar
das atividades eles começaram a nos receber com mais motivação e já não
desperdiçavam tempo, estavam atentos as explicações.
A participação começou a surgir e tornou a aula mais dinâmica, pois não
definíamos os conceitos, esperávamos que eles percebessem as regularidades, e
eles então mudaram de postura efetuando o registro corretamente das informações,
participando, elaborando questionamentos e observando as regularidades, e
encontraram relações válidas e faziam as conclusões em formato adequado,
mudando a linguagem matemática que antes era quase zero.
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Os estudantes perguntaram nos primeiros dias se escreveríamos no quadro
revelando que eles não eram submetidos ao tipo de aula que estávamos aplicando,
que nas aulas subsequentes eles não mais indagavam sobre o quadro e que ao
chegarmos na sala eles pediam as atividades revelando a mudança de
comportamento, pois eles esperavam a cada entrada nossa as folhas com as
atividades.
As observações e conclusões que os estudantes trouxeram na evolução da
aplicação da sequência nos trouxe animação devido ao teor, assim como a agilidade
que eles desenvolveram na realização da atividade sendo necessário ir para aula
preparado como mais de uma atividade pronta, a primeira atividade levou 57
minutos e a última atividade levou 21 minutos.
Na etapa da análise a posteriori e validação, analisamos o desempenho dos
estudantes em cada atividade, assim como os resultados dos instrumentos que
utilizamos para produção de informação durante a realização da sequência didática,
assim como realizamos o tratamento estatístico das informações colhidas na
experimentação. Por meio da comparação da evolução nos testes, também a
análise dos erros que eles cometeram nas resoluções e técnicas estatísticas, sendo
o coeficiente linear de Person, teste de hipótese e correlação estatística.
A evolução evidenciada no resultado dos testes mostrou que todos os
estudantes de nossa amostra aumentaram o número de acertos nas questões do
pós-teste. Ocorrendo a maior diferença entre o número de acertos dos testes nas
questões 2a, 2b e 2c, todas com 100% de diferença, as quais envolviam seno e
cosseno de ângulos complementares como apontamento inicial e depois descobrir o
valor da tangente. Os estudantes E1, E3 e E4 que acertaram 0% no pré-teste,
acertaram 100% no pós-teste, e obtivemos um amento de 76,65% na média de
acertos.
As correlações entre os fatores socioeconômicos utilizados, escolarização
do responsável masculino, escolarização do responsável feminino, gosto pela
matemática, dificuldade em aprender matemática, hábitos de estudos e ajuda
nas tarefas de matemática extraclasse, e a diferença das notas nos testes foram
ínfimas ou fracas, sendo que o gosto pela matemática possui grau moderado
positivo influenciando no resultado, aliado com a metodologia utilizada e sem
influência das demais variáveis, foi alcançado desempenho satisfatório após a
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aplicação da sequência didática na experimentação utilizando o ensino por
atividades.
O teste de hipótese realizado revelou que os estudantes obtiveram melhores
desempenhos após a aplicação da sequência didática. Portanto, a sequência
didática proposta na perspectiva do ensino por atividades favoreceu uma melhor
compreensão sobre as relações trigonométricas.
Ao finalizarmos essa pesquisa podemos considerar que houve uma evolução
dos estudantes quanto a interação em sala de aula, participação e construção do
conhecimento.
Dessa forma, destacamos que é necessário realizar uma atividade específica
para calcular o cosseno de um ângulo em um triângulo qualquer, pois em nossos
resultados, verificamos que foi o menor desempenho na comparação dos testes,
assim deixamos como sugestão tal atividade para pesquisas futuras.
Por fim concluímos que o termo cateto oposto é melhor aceito quando é
indicado inicialmente como lado que não faz parte da formação do ângulo agudo.
Apontamos essa produção como ferramenta que possa ser utilizada em sala com
intuito de contribuir no processo de ensino aprendizagem das relações
trigonométricas.
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ANEXOS
ANEXO A - Questionário a estudantes do 1º ano do ensino médio

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA
Prezado(a) aluno (a),
Neste momento estamos realizando um estudo que busca a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem da Matemática, para tanto necessitamos de
sua colaboração respondendo as questões abaixo para o êxito deste trabalho.
Desde já agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações
prestadas serão mantidas em total anonimato.
Muito obrigado!
Número da Chamada: ________
1.

Idade: __________

2.

Série:--------------------

3.

Gênero:
(
) Masculino

4.
(
(
(

5.

(
(
(
(
(
(
(

(

)Feminino

Tipo de escola
)Pública Municipal
)Pública Estadual
) Pública Federal

Qual a escolaridade do seu Pai ou responsável Masculino (Até que nível
estudou)?
(Marque apenas uma opção)

)Nenhum
)Fundamental incompleto
)Fundamental completo
)Ensino Médio incompleto
)Ensino Médio completo
)Ensino Superior completo
)Pós-Graduação completo
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6.

(
(
(
(
(
(
(
7.
8.

Qual a escolaridade da sua Mãe ou responsável Feminino (Até que nível
estudou)?
(Marque apenas uma opção)

)Nenhum
)Fundamental incompleto
)Fundamental completo
)Ensino Médio incompleto
)Ensino Médio completo
)Ensino Superior completo
)Pós-Graduação completo
Qual a profissão ou ocupação de seu responsável masculino?
_____________________________________________
Qual a profissão ou ocupação de seu responsável feminino?
_____________________________________________

9.
(
(
(

Você está ou já esteve em dependência em Matemática?
)Sim, Estou (atualmente) em dependência em Matemática
)Sim, já estive (no passado) em dependência em Matemática
)Não. Nunca fiquei de dependência em Matemática

10.
(
(
(
(
(

Com que frequência você costuma estudar matemática fora da escola?
)Todos os dias
)Mais de 3 vezes por semana
)Costumo estudar 3 vezes ou menos por semana
)Só no período de prova
)Não costumo estudar fora da escola

11.
(
(
(
(
12.

Você gosta de Matemática?
)Não gosto
)Um Pouco
)Sim. Gosto
)Sim. Gosto bastante
Quem mais lhe ajuda nas tarefas de matemática?
(Marque mais de uma opção, se necessário)

(
(
(
(
(
(

)Professor particular
)Pai ou Responsável (Masc)
)Mãe ou Responsável (Fem)
)Irmão
)Costumo estudar sozinho
)Outro:_________________
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13.
(
(
(
(

Você consegue compreender as explicações dadas nas aulas de Matemática?
)Sempre
)Quase sempre
)Poucas vezes
)Nunca compreendo

14. Quais as principais formas de avaliação o (a) professor (a) de matemática
costuma solicitar a você?
(Marque mais de uma opção, se necessário)
(
(
(
(
(
(

)Prova oral
)Prova escrita
)autoavaliação
)fichas de observação
)produções no caderno
)Outros. Qual:__________________________

15. Como você costuma se sentir quando está diante de uma avaliação em
Matemática?
(Marque no máximo 2 opções)

(

) Entusiasmado (

) Tranquilo

(

) Com Medo

(

) Preocupado

(

) Com Raiva

(

) Sinto Calafrios

(

) Outros: _______________________________

16. Quando você estudou Relações trigonométricas no triangulo retângulo, a
maioria das aulas foram:
(
)Começando pela definição seguida de exemplos e exercícios.
(
)Começando com uma situação problema para depois introduzir o assunto.
(
)Criando um modelo para situação e em seguida analisando o modelo.
(
)Iniciando com jogos para depois sistematizar os conceitos.
(
)Utilizando ferramentas tecnológicas para resolver problemas.
(
)Outra metodologia:
_______________________________________________________________
______________________________________________________ .
17.
(
(
(
(

Para fixar o conteúdo estudado de Relações trigonométricas no triangulo
retângulo, o seu professor (a):
)Apresentava uma lista de exercícios para serem resolvidos
)Apresentava jogos envolvendo o assunto
)Mandava resolver os exercícios do livro didático
)Não propunha questões de fixação
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(
(
18.

)Mandava que você procurasse questões sobre o assunto para resolver.
)Propunha a resolução de questões por meio de softwares
Como você gostaria de aprender Relações trigonométricas no triangulo
retângulo?
Frequência de utilização
Assunto
Quase
As
Sempre
Raramente Nunca
sempre vezes

Através de aulas expositivas e
consulta ao livro didático
Através de situação problema para
introduzir o assunto
Através de experimentações
práticas do dia-a-dia
Através de Jogos para depois
sistematizar os conceitos
Através de Software para resolução
de ----------------Através de aplicativos para
smartphone

19.

No que se refere o grau de dificuldade em aprender Relações trigonométricas
no triangulo retângulo, preencha o quadro abaixo (Marque com um X)
Grau de dificuldade para aprender
Assunto
Muito
Fá Regu Difíc Muito
fácil

Definição de triangulo retângulo
Identificar o cateto oposto a um ângulo
Identificar o cateto adjacente a um ângulo
Identificar a hipotenusa de um triangulo
retângulo
Definição de razão entre números
Determinação do seno de um ângulo
conhecendo o cateto oposto e a hipotenusa
Determinação do cosseno de um ângulo
conhecendo o cateto adjacente e a hipotenusa
Determinação da tangente de um ângulo
conhecendo o cateto oposto e o cateto

cil

lar

il

difícil
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adjacente.
Determinação do seno de um ângulo
conhecendo o cateto oposto e o cateto
adjacente.
Determinação do cosseno de um ângulo
conhecendo o cateto oposto e o cateto
adjacente
Determinação da tangente de um ângulo
conhecendo um cateto e a hipotenusa.
Resolver problemas envolvendo seno com a
figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo seno sem a
figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo cosseno com a
figura apresentada.
Grau de dificuldade para aprender
Assunto
Resolver problemas envolvendo cosseno sem a
figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo tangente com
a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo tangente sem
a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos senos
com a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos senos
sem a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos
cossenos com a figura apresentada.
Resolver problemas envolvendo a lei dos
cossenos sem a figura apresentada.

20.
(
(
(
(

Você possui acesso a internet?
)Não possuo
)Sim, somente em casa
)Sim, somente pelo celular
)Sim, pelo celular e tenho WiFi em casa

Muito
fácil

Fác Regu
il
lar

Difíc Muito
il
difícil
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21. Quanto ao uso de recursos tecnológicos, quais dos seguintes equipamentos
você costuma utilizar?
Frequência de utilização
Assunto
Quase
As
Sempre
Raramente Nunca
sempre vezes
Você utiliza o computador pessoal
para fazer suas atividades
escolares.
Você faz pesquisas na internet
através do computador.
Você acessa internet no celular
pessoal para fazer atividades
escolares.
Você utiliza redes sociais de
relacionamento no celular
Você utiliza aplicativos de
Mensagens instantâneas
Você tira dúvidas com o professor
através de mensagens por celular
Você utiliza calculadora científica
para estudar matemática
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ANEXO B - Questionário Sócio econômico e escala de atitudes

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA
Prezado(a) aluno (a),
Neste momento estamos realizando um estudo que busca a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem da Matemática, para tanto necessitamos de
sua colaboração respondendo as questões abaixo para o êxito deste trabalho.
Desde já agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações
prestadas serão mantidas em total anonimato.
Muito obrigado!
Número da Chamada: ________
01.

Idade: __________

02.

Série:--------------------

03. Gênero:
(
) Masculino

04.
(
(
(

(

)Feminino

Tipo de escola
)Pública Municipal
)Pública Estadual
) Pública Federal

05. Qual a escolaridade do seu Pai ou responsável Masculino (Até que nível
estudou)?
(Marque apenas uma opção)

(
(
(
(
(
(
(

)Nenhum
)Fundamental incompleto
)Fundamental completo
)Ensino Médio incompleto
)Ensino Médio completo
)Ensino Superior completo
)Pós-Graduação completo
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06. Qual a escolaridade da sua Mãe ou responsável Feminino (Até que nível
estudou)?
(Marque apenas uma opção)

(
(
(
(
(
(
(

)Nenhum
)Fundamental incompleto
)Fundamental completo
)Ensino Médio incompleto
)Ensino Médio completo
)Ensino Superior completo
)Pós-Graduação completo

07. Qual a profissão ou ocupação de seu responsável masculino?
_____________________________________________
08. Qual a profissão ou ocupação de seu responsável feminino?
_____________________________________________
09.
(
(
(

Você está ou já esteve em dependência em Matemática?
)Sim, Estou (atualmente) em dependência em Matemática
)Sim, já estive (no passado) em dependência em Matemática
)Não. Nunca fiquei de dependência em Matemática

10.
(
(
(
(
(

Com que frequência você costuma estudar matemática fora da escola?
)Todos os dias
)Mais de 3 vezes por semana
)Costumo estudar 3 vezes ou menos por semana
)Só no período de prova
)Não costumo estudar fora da escola

11.
(
(
(
(
12.

Você gosta de Matemática?
)Não gosto
)Um Pouco
)Sim. Gosto
)Sim. Gosto bastante
Quem mais lhe ajuda nas tarefas de matemática?
(Marque mais de uma opção, se necessário)

(
(
(
(
(
(

)Professor particular
)Pai ou Responsável (Masc)
)Mãe ou Responsável (Fem)
)Irmão
)Costumo estudar sozinho
)Outro:_________________
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13. Você consegue compreender as explicações dadas nas aulas de Matemática?
( ) Sempre
( ) Quase sempre
( ) Poucas vezes
( ) Nunca compreendo
14. Quais as principais formas de avaliação o (a) professor (a) de matemática
costuma solicitar a você?
(Marque mais de uma opção, se necessário)
(
(
(
(
(
(

)Prova oral
)Prova escrita
)autoavaliação
)fichas de observação
)produções no caderno
)Outros. Qual:__________________________

15. Como você costuma se sentir quando está diante de uma avaliação em
Matemática?
(Marque no máximo 2 opções)

16.
(
(
(
(
(
(

(
(
(
(
(
(

(

) Entusiasmado (

) Tranquilo

(

) Com Medo

(

) Preocupado

(

) Com Raiva

(

) Sinto Calafrios

(

) Outros: _______________________________

Quando você estuda matemática, a maioria das aulas são:
)Começando pela definição seguida de exemplos e exercícios.
)Começando com uma situação problema para depois introduzir o assunto.
)Criando um modelo para situação e em seguida analisando o modelo.
)Iniciando com jogos para depois sistematizar os conceitos.
)Utilizando ferramentas tecnológicas para resolver problemas.
)Outra metodologia:
_______________________________________________________________
________
17. Para fixar o conteúdo estudado de MATEMÁTICA, o seu professor (a):
)Apresenta uma lista de exercícios para serem resolvidos
)Apresenta jogos envolvendo o assunto
)Manda resolver os exercícios do livro didático
)Não propõe questões de fixação
)Manda que você procure questões sobre o assunto para resolver.
)Propõe a resolução de questões por meio de softwares
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18.
(
(
(
(

Você possui acesso a internet?
) Não possuo
) Sim, somente em casa
) Sim, somente pelo celular
) Sim, pelo celular e tenho WiFi em casa

19. Quanto ao uso de recursos tecnológicos, quais dos seguintes equipamentos
você costuma utilizar?
Frequência de utilização
Assunto
Sempre

Quase
As
Raramente Nunca
sempre vezes

Você utiliza o computador pessoal
para fazer suas atividades
escolares.
Você faz pesquisas na internet
através do computador.
Você acessa internet no celular
pessoal para fazer atividades
escolares.
Você utiliza redes sociais de
relacionamento no celular
Você utiliza aplicativos de
Mensagens instantâneas
Você tira dúvidas com o professor
através de mensagens por celular
Você utiliza calculadora científica
para estudar matemática

Instrução: Cada uma das frases abaixo expressam os sentimentos que as pessoas
apresentam com relação à Matemática. Você deve comparar o seu sentimento
pessoal com aquele expresso em cada frase, assinalando um dentre os quatro
pontos colocados abaixo de cada uma delas, de modo a indicar com a maior
exatidão possível, o sentimento que você experimenta com relação à Matemática.
1. Eu fico sobre uma terrível tensão na aula de Matemática.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
2. Eu não gosto de Matemática e me assusta ter que fazer essa matéria.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
3. Eu acho a Matemática muito interessante e gosto das aulas de Matemática.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
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4. A Matemática é fascinante e divertida.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
5. A Matemática me faz sentir seguro(a) e é, ao mesmo tempo, estimulante.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
6. “Dá um branco” na minha cabeça e não consigo pensar claramente quando
estudo Matemática.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
7. Eu tenho a sensação de insegurança quando me esforço em Matemática.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
8. A Matemática me deixa inquieto(a), descontente, irritado(a) e impaciente.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
9. O sentimento que eu tenho com relação à Matemática é bom.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
10. A Matemática me faz sentir como se estivesse perdido(a) em uma selva de
números e sem encontrar a saída.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
11. A Matemática é algo que aprecio grandemente.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
12. Quando eu ouço a palavra Matemática, eu tenho um sentimento de aversão.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
13. Eu encaro a Matemática com um sentimento de indecisão, que é resultado do
medo de não ser capaz em Matemática.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
14. Eu gosto realmente de Matemática.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
15. A Matemática é uma das matérias que eu realmente gosto de estudar na escola.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
16. Pensar sobre a obrigação de resolver um problema de Matemática me deixa
nervoso(a).
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
17. Eu nunca gostei de Matemática e é a matéria que me dá mais medo.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
18. Eu fico mais feliz na aula de Matemática que na aula de qualquer outra matéria.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
19. Eu me sinto mais tranquilo(a) em Matemática e gosto muito dessa matéria.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
20. Eu tenho uma reação definitivamente positiva com relação à Matemática: Eu
gosto e aprecio essa matéria.
( ) Discordo totalmente ( ) Discordo ( ) Concordo ( ) Concordo totalmente
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ANEXO C – Quadro de triângulos 1
Triângulo 1

Triângulo 3

Triângulo 5

Triângulo 2

Triângulo 4

Triângulo 6
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ANEXO D – Quadro de triângulos 2
Triângulo 1

Triângulo 3

Triângulo 5

Triângulo 2

Triângulo 4

Triângulo 6
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Triângulo 7

Triângulo 9

ANEXO E – Quadro de triângulos 3

Triângulo 8
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Triângulo 1.

Triângulo 2.

Triângulo 3.

Triângulo 4.

Triângulo 5

Triângulo 6

Triângulo 7

Triângulo 8

ANEXO F – Quadro de triângulos 4

335

Triângulo 1.

Triângulo 3.

Triângulo 5

ANEXO G – Quadro de triângulos 5

Triângulo 2.

Triângulo 4.

Triângulo 6
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Triângulo 1.

Triângulo 2.

Triângulo 3.

Triângulo 4.

Triângulo 5

ANEXO H – Quadro de triângulos 6
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Triângulo 1

Triângulo 3

Triângulo 5

Triângulo 2

Triângulo 4

Triângulo 6
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Triângulo 7

Triângulo 9

ANEXO I – Quadro de triângulos 7

Triângulo 8
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Triângulo 1.

Triângulo 2.

Triângulo 3.

Triângulo 4.

Triângulo 5

Triângulo 6

Triângulo 7
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ANEXO J – Quadro de triângulos 8
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Triângulo 1.

Triângulo 2.

Triângulo 3.

Triângulo 4.

Triângulo 5

ANEXO L – Baralho 1
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344

345

ANEXO M – Baralho 2
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347

348
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ANEXO N - FICHA DE OBSERVAÇÃO DE AULA DE REDESCOBERTA
Nome do Professor:_______________________________________ Nome o observador:______________________________________________________
Data:___/___/___

Ano:_______ Atividade: _______________________________________________________________________________________

Horário: Inicio:______ h Término:______ h Quantidade de alunos da turma: _____

Quantidade de grupos formados: _____

Objetivo da atividade:
Momentos

Docente
Dirigiu as ações? ( ) sim ( ) em partes ( ) não

Grupo
Grupos

01

02

03

04

05

06

07

08

09
10

Orientou a formação das equipes?( ) sim( )em parte ( )
não

Organização

Demonstrou ter planejado a atividade?( )sim( )em parte( )
não

Pergunta

Os componentes foram receptivos?

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Evitou que os alunos desperdiçassem tempo com ações
alheias á organização da turma? ( ) sim ( ) em parte ( )
não
Foi objetivo? ( ) sim ( ) em parte ( ) não

Mostrou entusiasmo?

Desperdiçou tempo com ações alheias à organização?

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) sim ( ) em parte ( ) não

O grupo foi formado espontaneamente?

Obs:
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )
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Obs:

Distribuiu o material necessário?
( ) sim

( ) em parte ( ) não

Mostrou estar motivado?
( ) sim ( ) em parte ( ) não

Mostrou estar atento ás orientações do professor?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Mostrou segurança?

Apresentação

Mostrou-se motivado?

( ) sim ( ) em parte ( ) não
Sim

Obs:

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

Demonstrou ter entendido a proposta da atividade?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em partes

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Obs:
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Deu liberdade para a equipe trabalhar livremente?

Grupos

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

( ) sim ( ) em partes ( ) não

Pergunta

Supervisionou o desenvolvimento das ações?
( ) sim

( ) em parte ( ) não

Tirou dúvidas quando solicitado ou ao perceber as
dificuldades? ( ) sim ( ) em parte ( ) não
Orientou com clareza e precisão sem
constrangimento?

Execução

( ) sim ( ) em parte ( ) não
Motivou os alunos?

Mostrou dinamismo através da interação dos componentes?

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Conseguiu seguir as instruções previstas no roteiro com facilidade?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) sim ( ) em parte ( ) não
Mostrou segurança?

Ficou trabalhando, fazendo a atividade, juntos?

( ) sim ( ) em parte ( ) não

Obs:

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Solicitou orientação do professor?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

352

Sentiu-se motivado para a execução da atividade?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Obs:

Supervisionou e auxiliou o grupo quando solicitado
ou quando percebeu necessidade?

Conseguiu registrar as informações produzidas durante a execução com
facilidade?

( ) sim ( ) em parte ( ) não
Mostrou estar motivado?
( ) sim

( ) Em parte

( ) não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

Sistematização
Demonstrou segurança?
( ) sim

( ) Em parte

Necessitou ou solicitou orientação para o registro das informações
produzidas?

( ) não
Sim
Em partes
Não
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Obs:

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

07

08

Obs:

Momentos

Docente
Supervisionou fazendo perguntas para o grupo?

Discentes
Grupos

01

02

03

04

05

06

09

10

( ) sim ( ) em partes ( ) não
Orientou através de questionamentos para a
descoberta da relação? ( ) sim ( ) em parte ( )
não

Descobriu uma relação válida a partir das análises das
informações registradas?
Pergunta

Análise

Motivou os grupos?

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) sim ( ) em parte ( ) não

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Demonstrou segurança?
( ) sim ( ) em parte ( ) não
Demonstrou motivação?
( ) sim ( ) em parte ( ) não

Sentiu-se a vontade para solicitar orientação?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

354

Obs:

Apresentou motivação para a análise?
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

Registrou na ficha sua conclusão?
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

Obs:

Disponibilizou o espaço no quadro à elaboração das
considerações finais?
( ) sim

Registrou sua conclusão no quadro?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) em parte ( ) não

Mostrou estar motivado para os registros no quadro
pelos alunos? ( ) sim ( ) em parte ( ) não
Mostrou segurança para o registro no quadro pelos
alunos? ( ) sim ( ) em parte ( ) não

Institucionalização

Fez questionamentos que orientasse a elaboração de
um texto adequado? ( ) sim ( ) em parte ( )
não
Elaborou conjuntamente com a turma a conclusão
da turma? ( ) sim ( ) em parte ( ) não

Mostrou-se motivado para o registro no quadro?
( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em parte

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

355

Não
Deixou claro que a atividade realizada não é uma
demonstração do resultado obtido?
( ) sim

( ) em parte

Elaborou uma conclusão no formato adequado?
Sim

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Em partes

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

Não

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( )

( ) não

Apresentou uma formula para expressar a conclusão
da atividade? ( ) sim ( ) em parte ( ) não
Propôs atividade de aprofundamento?
( ) sim ( ) em parte ( ) não

Obs:
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