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RESUMO 

 

 O presente trabalho refere-se a uma proposta didática sobre o assunto 
de Trigonometria. Esta proposta foi aplicada em um minicurso para discentes 
recém ingressos no curso de Física da UFPR, sendo que a maior parte finalizou 
o ensino médio no ano anterior. O minicurso seguiu a sequência didática 
utilizando materiais manipuláveis onde priorizou-se uma abordagem 
construtivista, visto que os estudantes foram desenvolvendo e construindo os 
conceitos que o assunto aborda a cada etapa e dessa maneira desconstruindo 
possíveis erros conceituais, que nem sempre são devido às funções 
trigonométricas e sim em relação à conceitos básicos. Durante o minicurso, foi 

abrangido desde a origem do número 𝜋 e o conceito de radiano, até as funções 
seno, cosseno e tangente. Com o intuito de avaliar se a utilização do material 
manipulável é eficaz para o ensino da Trigonometria, é apresentada ainda a 
análise dos conhecimentos prévios obtidos por meio de um questionário inicial, 
fazendo uma comparação com os resultados obtidos no questionário final, 
aplicado após a realização do minicurso. 
 

 
Palavras chave: Construtivismo; Conhecimentos prévios; Ciclo trigonométrico. 



  

   

ABSTRACT 

 

 The present work refers to a didactic proposal about the subject of 
trigonometry. This proposal was applied in a mini-course for newly enrolled 
students in the UFPR’s Physics course, and most of them finished high school in 
the previous year. The mini-course followed the didactic sequence using 
handleable materials where a constructivist approach was prioritized, since the 
students were developing and constructing the concepts that the topic 
approaches at each step and in this way deconstructing possible conceptual 
errors, that are not always due to the trigonometric functions but rather in relation 
to the basic concepts. During the mini-course, it was covered from the origin of 

the number 𝜋 and the concept of radian, to the sine, cosine and tangent functions. 
It was also presented the analysis of previous knowledge, obtained through an 
initial questionnaire, making a comparison with the results obtained at final 
questionnaire after the mini-course finished. 
 
 

Keyword: Constructivism; Previous knowledge; Trigonometric cycle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Trigonometria, do grego: tri (três) + gono (ângulo) + metrien (medida), 

é um dos mais antigos ramos da matemática, sendo objeto de estudo de egípcios 

e babilônicos, dentre outras antigas civilizações. A Trigonometria pode ser 

aplicada nas mais diversas áreas do cotidiano como astronomia, navegação, 

transmissão de rádio, determinação de altura de objetos, topografia, entre 

outras. Para o ensino de Física, a Trigonometria é uma ferramenta matemática 

muito utilizada, por exemplo, na decomposição de forças. 

 No que diz respeito aos dias atuais, o estudo da Trigonometria continua 

presente. Tanto a Diretriz Curricular da Educação Básica (DCE, 2008) como a 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC, 2016), quando apresentam 

especificamente os conteúdos de matemática, indicam que o estudo da 

Trigonometria se dá desde o primeiro até o último ano do ensino médio (E.M.). 

 O DCE é um documento com diretrizes para o Paraná e cada estado 

possui o seu de acordo com as necessidades e características locais. O BNCC 

é um documento nacional baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

e demais Diretrizes. Este documento possui um portal na internet onde todos 

podem ter acesso e podem contribuir com propostas. Ele serve como uma 

ferramenta de auxílio para a construção do currículo com conhecimentos 

considerados essenciais, aos quais todos têm direito. Além destes documentos 

há ainda o Caderno de Expectativas de Aprendizagem publicado em 2011. Este 

caderno serve de suporte ao professor, a fim de que haja isonomia de ensino de 

acordo com o DCE. 

 Estudantes, de uma forma geral, têm dificuldades com alguns tópicos de 

matemática como, por exemplo, Trigonometria, o que traz preocupação e levanta 

questões sobre a qualidade do ensino destes tópicos. Apesar da proposta 

desses documentos, sabe-se que os assuntos não são ministrados da mesma 

forma em todas as escolas e que nem sempre o professor leciona todo o 

conteúdo proposto. Além de outros fatores, a diferença entre ensino público e 

privado ou a falta de interesse por parte do estudante contribuem para que os 

alunos ingressem no ensino superior com certa defasagem de aprendizado. 

Segundo os dados apresentados em janeiro de 2017 por 
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Mendonça Filho, ministro da Educação, sobre o Enem 2016, 99,61% dos que 

participaram da prova, atingiram entre 40% e 50% da nota máxima. 

 

Em matemática e suas tecnologias, a maioria (2.430.115) alcançou 
notas entre 400 e 500 pontos. Apenas 3.747 ficaram entre 800 e 900 e 
5.734 tiveram zero. A média nacional foi de 493,9. (MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2017).  

 

 No que se refere à Trigonometria, este é um dos conteúdos em que os 

estudantes mais apresentam dificuldades e um dos principais motivos é a 

maneira pela qual o assunto é abordado no ensino médio, pois ele geralmente é 

apresentado por meio de memorização de equações através de repetição. A 

Trigonometria enquanto conteúdo estruturante de grandezas e medidas, de 

acordo com o DCE (2008), deve fazer com que o estudante 

 

Perceba que as unidades de medidas são utilizadas para a 
determinação de diferentes grandezas e compreenda as relações 
matemáticas existentes nas suas unidades; (DCE, 2008, p.81).  

 

Porém, alguns temas, como o número 𝜋 ou o conceito de radiano, não têm 

origem explicada. O que em geral ocorre, no caso específico do número 𝜋, é que 

o professor apenas apresenta o seu valor numérico, sem explicar sua origem. 

Esse procedimento é adotado pela maioria dos livros didáticos consultados, 

como é o caso do livro utilizado para este trabalho (SANTOS;  GENTIL; GRECO, 

2003). Ainda na análise dos livros didáticos constatou-se que a expectativa 166 

do Caderno de Expectativa de Aprendizagem é atingida, pois o aluno deve 

“aprender a transformar um ângulo em graus para radianos” (CADERNO DE 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM, 2011, p.92). 

 A expectativa de número 165 diz que o estudante deve “aprender a 

identificar os elementos do círculo trigonométrico” (CADERNO DE 

EXPECTATIVA DE APRENDIZAGEM, 2011, p.92). Esses elementos são: corda, 

raio, diâmetro, centro, perímetro e área. Percebeu-se através da análise de livros 

didáticos que estes assuntos são apenas apresentados aos estudantes, sem 

explicar suas origens e razões. A simples identificação destes elementos sem a 

compreensão de suas origens e razões acarreta problemas quando o estudante 

é questionado, por exemplo, sobre qual o significado e a importância do número 

𝜋. Estes estudantes não compreendem a relação matemática – indicado pelo 
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DCE (2008) – de que o número 𝜋 está diretamente ligado a figuras geométricas, 

como o círculo, ou seja, os cálculos de volume, área e comprimento de figuras 

geométricas dependem do valor do número 𝜋.  

 Tais dificuldades afetam também os ingressantes nos cursos de Física 

da Universidade Federal do Paraná – UFPR e, para tentar resolver estes 

problemas, algumas sugestões surgiram nas discussões entre os acadêmicos. 

Uma delas foi a inclusão de disciplinas como geometria analítica, que atualmente 

não fazem parte da grade curricular. Como a inclusão de uma disciplina significa 

realizar uma reforma curricular, o que leva tempo, requer discussões e envolve 

burocracia, uma ideia alternativa foi ministrar minicursos aos ingressantes. Esta 

ideia foi implementada a partir do primeiro semestre de 2014 pelo Centro 

Acadêmico Hugo Kremer, do curso de Física da UFPR, que começou a realizar 

minicursos de Trigonometria, Geometria Analítica e Funções, sendo ministrados 

pelos próprios acadêmicos de períodos mais à frente do curso, na Semana do 

Calouro, a qual ocorre na primeira semana de cada semestre e serve também 

para que os estudantes conheçam os ambientes acadêmicos. 

 Pensando nessa problemática, a proposta foi de aplicar no minicurso de 

Trigonometria, uma sequência didática unindo o ensino da Trigonometria com 

uma abordagem construtivista através do uso de materiais manipuláveis, pois “a 

aprendizagem se dá através do ativo envolvimento do aprendiz na construção 

do conhecimento” (MORTIMER, 1995, p.22). O uso destes materiais propicia o 

desenvolvimento do raciocínio lógico, permitindo que o aluno tenha um 

pensamento crítico e capacitando-o para construção de hipóteses e discussões 

(CARVALHO, 2013), devido ao fato de que o aluno irá construir os conceitos 

básicos, fazendo com que ele preencha possíveis lacunas em sua formação, 

evidenciando que “as ideias previas dos estudantes desempenham um papel 

importante no processo de aprendizagem” (MORTIMER, 1995, p.22). É 

importante ressaltar que em semestres anteriores ao primeiro semestre de 2017, 

a metodologia utilizada neste minicurso é a considerada metodologia tradicional, 

portanto o minicurso era apresentado através do quadro negro com giz e 

resolução de exercícios de exemplificação e não foram utilizados materiais 

manipuláveis. 

 Os materiais utilizados nas atividades do minicurso foram preparados 

pela autora, com base na obra de Danivalton F. Oliveira: “O ciclo 
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trigonométrico manipulável como recurso didático facilitador do processo 

de ensino-aprendizagem da trigonometria” (OLIVEIRA, 2015). 
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2 OBJETIVOS 

 

 Esta pesquisa teve por objetivo analisar os conhecimentos prévios dos 

estudantes que ingressam no curso de Física – Bacharelado e Licenciatura e o 

impacto em seu conhecimento após o ensino da Trigonometria por meio de um 

minicurso utilizando material manipulável. 

 Espera-se, com o auxílio do material manipulável, fornecer condições 

para que o estudante possa: 

1. Compreender o conceito de radiano. 

2. Obter o valor numérico de 𝜋. 

3. Construir os gráficos das funções trigonométricas através do ciclo, 

identificando, a partir destes gráficos, os sinais (+ e -) em cada quadrante, 

assim como determinar os valores das funções trigonométricas para os 

ângulos notáveis. 

4. Desenvolver o raciocínio lógico através da prática. 

5. Relacionar a Trigonometria às aplicações em exercícios de Física. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Para realização deste trabalho, foram consultados documentos que 

formam uma base para o ensino, já citados anteriormente, assim como alguns 

artigos e dissertações, todos envolvendo o ensino de Trigonometria e a 

abordagem construtivista. 

 O ensino da Trigonometria aparece como conteúdo de matemática, 

ainda no ensino fundamental. Para o ensino médio, os conteúdos estruturantes 

devem aprofundar e ampliar o conhecimento construído no ensino fundamental 

no que diz respeito às relações métricas e trigonométricas em triângulo retângulo 

e a Trigonometria na circunferência (DCE 2008, p.53).  

 Segundo o DCE (2008, p.15), “A escola deve incentivar a prática 

pedagógica fundamentada em diferentes metodologias, valorizando concepções 

de ensino, de aprendizagem (internalização) e de avaliação.” Esta ideia refere-

se ao fato de que diferentes práticas levam o estudante a desenvolver um 

pensamento científico onde ele começa a formular hipóteses e é instigado a 

investigar, além da ideia de que o estudante pode ter mais facilidade de 

aprendizagem com uma determinada metodologia do que com outra. Utilizar 

várias metodologias aumenta a chance de aprendizagem significativa. A partir 

disso, pensou-se em uma sequência didática onde o discente tem a 

oportunidade de manusear e verificar as relações trigonométricas. 

 Oliveira (2015) relata, em sua dissertação de mestrado, a situação 

preocupante da educação no Brasil, principalmente em relação à matemática, 

comparando-a com outros países. Pensando nisso, ele propõe o uso dos 

materiais manipuláveis como alternativa para ensinar a Trigonometria. 

 

O baixo nível de rendimento nessa disciplina está relacionado ao grau 
de insatisfação de muitos alunos que afirmam não haver significados 
nos problemas propostos em aula. (OLIVEIRA, 2013. p. 15). 
 
 

 Para Vygotsky (2009), os conceitos estão ligados aos significados das 

palavras e quando uma palavra se conecta a outra. Inicialmente seu uso é 

generalizado e sem significado, o processo de desenvolvimento do seu 
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1 Geogebra: união das palavras de Geometria e Álgebra, é um aplicativo de matemática que une 
estes conceitos.  

significado é que forma o verdadeiro conceito. Portanto, somente quando há um 

significado é que o estudante consegue apoderar-se do conhecimento.  

 Para o ensino de Física, a Trigonometria é aplicada, por exemplo, em 

exercícios onde se faz necessária a decomposição de forças. Em conversas 

informais com os colegas de curso, predomina a dúvida em que momento deve 

ser usado seno ou cosseno nessas resoluções. Em experiência pessoal, apenas 

no penúltimo semestre do curso – fazendo uma matéria do curso de Matemática, 

que é optativa para o curso de Física – é que compreendi como o gráfico destas 

funções é obtido. Até então estes gráficos tinham sido decorados e não tinham 

sentido para mim. 

 Atualmente, o software GeoGebra1 também está sendo utilizado por 

professores do ensino fundamental e médio como ferramenta para ensinar 

Trigonometria, onde o estudante atua ativamente. Porém, para utilizá-lo é 

necessário um tempo maior para que o discente aprenda a manipular as 

ferramentas que o programa possui e, neste caso, é necessário um 

planejamento cuidadoso por parte do professor e um laboratório de informática 

que seja funcional. O material manipulável mostra-se, então, como uma 

ferramenta eficaz para o estudo das relações trigonométricas, pois pode ser 

utilizado a qualquer momento. A utilização do material manipulável permite que 

o estudante vá construindo o conhecimento de acordo com o seu tempo e 

entendimento, pois é ele quem manipula o material, apropriando-se dos 

conceitos e suas relações com o ciclo, diferentemente do que acontece quando 

o professor apresenta esses conceitos utilizando apenas o quadro negro. 

 Sabemos que a experimentação faz parte de nossas vidas desde que 

nascemos e são estas experiências que nos tornam capazes de distinguir entre 

certo e errado, fácil e difícil, dentre outras coisas. O que se propõe é uma 

abordagem construtivista para ensinar Trigonometria para estudantes que já 

finalizaram o ensino médio, portanto deve-se considerar os conhecimentos 

prévios que os mesmos possuem, ou seja, suas experiências anteriores e os 

conhecimentos já adquiridos. 

 Para Solé (2004), a abordagem construtivista é de cunho ativo, onde o 

sujeito é o autor da aprendizagem, aprendizagem esta que não se dá por meio 

de decorar o assunto. Aprender significa ter conhecimento sobre. Ou seja, o 

sujeito se aproxima do conteúdo. 
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Não se trata de uma aproximação vazia, a partir do nada, mas a partir 
das experiências, interesses e conhecimentos prévios que, 
presumivelmente, possam dar conta da novidade. (SOLÉ, 2004, p. 20). 

   

Porém, é importante ressaltar que construir sozinho não significa que ele irá 

avançar completamente e, por isso, é importante a orientação do professor e 

também a interação e discussão com os outros. Essa relação entre estudante e 

professor como um facilitador do processo de aprendizagem, possibilita a 

formulação de novas teorias, pois faz com que o estudante questione mais 

acerca do que está aprendendo. 

 Em consonância com Vygotsky, Solé afirma que 

 

Na concepção construtivista, assume-se que na escola os alunos 
aprendem e se desenvolvem na medida em que podem construir 
significados adequados em torno de conteúdos que configuram o 
currículo escolar. (SOLÉ, 2004, pg. 24). 

 

 Construir estes significados adequados parte do pressuposto de que já 

havia algum significado anteriormente e que será repensado, a estes 

significados damos o nome de conhecimentos prévios. 

 Segundo Miras (2004), existem vários fatores que influenciam no 

desenvolvimento da aprendizagem, se destacando como principais: a 

disposição, a capacidade cognitiva ou motora e os conhecimentos prévios. 

Esses fatores podem ser devidos às experiências dentro ou fora da escola. 

Nesse sentido, não é possível ensinar algo novo, sem passar por algo que ele já 

conhece “assim, graças ao que o aluno já sabe, pode fazer uma primeira leitura 

do novo conteúdo, atribuir-lhe um primeiro nível de significado e sentido e iniciar 

o processo de sua aprendizagem”. (MIRAS, 2004, p.61). 

 Miras (2004, p.66) concorda com Ausubel ao fazer uma citação em sua 

obra, “o fator mais importante que influi na aprendizagem é aquilo que o aluno já 

sabe. Isso deve ser averiguado e o ensino deve depender desses dados”. 

(AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1983). 

 Seguindo as ideias de que os conhecimentos prévios são a chave para 

o construtivismo e para que esta abordagem seja eficaz, teve-se como 

preocupação no decorrer do minicurso proposto, que o estudante realize as 

atividades segundo as suas habilidades, onde o sujeito é o autor de sua  

aprendizagem. As atividades foram planejadas para serem resolvidas em dupla 
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e o professor se mostrou aberto às discussões, auxiliando sempre que 

necessário sem deixar de lado a troca de experiências tanto por meio do diálogo 

com o próximo quanto com os demais discentes. 
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4 METODOLOGIA 

 

 O minicurso de Trigonometria através de Materiais Manipuláveis foi 

aplicado no primeiro semestre de 2017, para os estudantes do primeiro período 

do Curso de Física – Licenciatura e Bacharelado – na semana do calouro. A 

semana do calouro ocorre todos os semestres, na primeira semana de aula, e 

os estudantes recém ingressos participam de algumas palestras e minicursos 

ofertados pelo Centro Acadêmico Hugo Kremer em conjunto com a Coordenação 

do Curso de Física. Além disso, nessa semana os veteranos mostram aos 

calouros alguns ambientes acadêmicos e apresentam o que a UFPR oferece em 

termos de serviços, como o ônibus Intercampi a Biblioteca e o Restaurante 

Universitário (RU). 

 A semana do calouro do primeiro semestre de 2017 ocorreu entre os 

dias 20 e 24 de fevereiro e a programação abrangia os três turnos, entre 

palestras, minicursos, visitas aos laboratórios de ensino e pesquisa e demais 

atividades, como pode ser visto em anexo (ANEXO I). Neste caso, o minicurso 

de Trigonometria para a turma do bacharelado foi realizado no período da tarde 

com duração total de oito horas e, para a turma da licenciatura, foi realizado no 

período noturno com duração total de cinco horas. Essa diferença no número de 

horas ocorreu pois, para o período da tarde, foi possível iniciar as aulas meia 

hora antes do horário programado.  

 Os estudantes foram informados que participariam deste trabalho caso 

houvesse interesse, sendo que eles não eram obrigados, portanto, quem aceitou 

participar assinou o Termo de Autorização Para Uso de Dados em Pesquisa de 

Trabalho de Conclusão do Curso (APÊNDICE I), este termo contém informações 

sobre o intuito da pesquisa assim como a privacidade do nome.  

 No primeiro dia – em conjunto com o Termo – foi aplicado um 

questionário inicial (APÊNDICE II), a fim de avaliar os conhecimentos prévios 

dos estudantes em relação à Trigonometria. Este questionário continha 

exercícios de Física que utilizam a Trigonometria, além de questões teóricas 

como, por exemplo, como é possível obter o número 𝜋 e qual a relação deste 

número com circunferências e círculos. Neste primeiro momento os estudantes 

responderam o questionário apenas com base no conhecimento adquirido 

durante o ensino médio. Não foi permitido nenhum tipo de consulta. 
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 No último dia do minicurso, foi aplicado novamente um questionário 

(APÊNDICE III), este questionário possui pequenas mudanças em relação ao 

questionário inicial, no entanto as perguntas não foram alteradas. Foram 

retiradas as perguntas de cunho pessoal e adicionadas outras cinco perguntas 

como, por exemplo, se o estudante sabia que era possível obter os gráficos 

conforme foi explicado no minicurso e também se ele já havia utilizado material 

manipulável ou o software GeoGebra quando estudou Trigonometria no ensino 

médio. 

 

4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

4.1.1 Construindo o conceito de radiano. 

 

 O primeiro passo para obter um bom aprendizado na Trigonometria é 

entender o ciclo trigonométrico e o significado de cada uma de suas partes. Para 

isso se faz necessário corrigir possíveis erros conceituais e aprimorar o 

conhecimento prévio do estudante. Por isso, no início da aula foi definido o que 

é uma circunferência.  

 

A circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano que estão 
a uma mesma distância de um ponto dado chamado centro. Essa 
distância é denominada raio r de uma circunferência. O comprimento 
C de uma circunferência de raio r pode ser determinado retificando-se 
a circunferência: C = 2𝜋𝑟,𝜋 = 3,141592…(YOUSSEF; SOARES; 
FERNANDEZ, 2008, p.125).  

 

 Os eixos cartesianos dividem um círculo em quatro partes. A cada uma 

dessas partes damos o nome de quadrantes (Qd). O ponto A marca a origem 

dos arcos. Por definição, quando o ângulo é medido no sentido anti-horário 

possui sinal positivo e quando o ângulo é medido no sentido horário possui sinal 

negativo. A FIGURA 1 mostra o esquema descrito.  
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FIGURA 1: QUADRANTES DE UMA CIRCUNFERÊNCIA. 
 

 
 

FONTE: Sou mais Enem. Eixos cartesianos dividindo o círculo em quatro quadrantes e a 
definição dos sinais conforme o sentido em que o ângulo aumenta. 

 

 A seguir, como mostra a FIGURA 2, consideraremos dois pontos A e B, 

em uma circunferência de centro O, o ângulo 𝛼 é formado a partir do encontro 

de dois segmentos de retas 𝑂𝐵̅̅ ̅̅  e 𝑂𝐴̅̅ ̅̅  com vértice no centro. Esse ângulo é 

denominado ângulo central.  

 
FIGURA 2 – CIRCUNFERÊNCIA DE CENTRO O. 

 

 
 

FONTE: Adaptado de SANTOS; GENTIL; GRECO (2003). Ângulo central formado a partir da 
união entre segmentos de reta. 

 

 O segmento de circunferência compreendido entre dois pontos desta 

circunferência é chamado de arco e é medido em unidades de comprimento. A 

medida angular de um arco equivale à medida do ângulo central. Porém, é 

importante lembrar que a medida angular é diferente do comprimento do arco. 

 Neste momento pode-se dar início às atividades com os materiais 

manipuláveis. Para realização da primeira atividade, a turma foi separada em 

duplas e foi distribuído para cada dupla o Kit 1 conforme a FIGURA 3 contendo: 
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três círculos de papel cartão com tamanhos diferentes e com cores distintas, 

barbante e percevejo com EVA para auxiliar a fixação do barbante. 

 

FIGURA 3: KIT 1. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Discos com diferentes tamanhos entre si, entregues aos estudantes 
para realizarem as atividades. 

 

 Agora vamos verificar, através da Atividade 1 do Roteiro de Estudos 

(APÊNDICE IV), o que acontece em relação à medida angular de 1 radiano, 

quando temos circunferências de tamanhos maiores. Após realizar a atividade o 

estudante descobre que o radiano não tem relação com o raio e que o ângulo de 

um radiano está subentendido em um arco cujo comprimento tem mesmo valor 

que o raio, conforme a FIGURA 4. O arco de comprimento 
1

360
 da circunferência 

corresponde a um ângulo de 1°. Quando o arco tem comprimento igual ao raio 

da circunferência, o ângulo subentendido vale 1 radiano. 

 
FIGURA 4: ARCO E RADIANO. 

 

 
 

FONTE: Matika. Comparação entre raio e arco quando possuem mesmo valor. 
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 Quando obtemos a medida angular de 1 radiano na circunferência 

geralmente paramos a análise entre o raio e a circunferência por aí, mas e se 

prosseguíssemos com a medição no restante do contorno da circunferência? 

Com isso novas perguntas surgem:  

i. Quantos radianos perfazem uma circunferência?  

ii. Quantos radianos perfazem meia volta de uma circunferência?  

 

 Neste caso seguimos com a Atividade 2 do roteiro de estudos 

(APÊNDICE IV), onde o estudante pode constatar que aproximadamente 6,28 

radianos totalizam uma circunferência. Isso significa que a circunferência possui 

medida angular de aproximadamente 6,28 rad. Se compararmos esta medida 

com a definição de comprimento de circunferência, sendo que 1 radiano possui 

valor igual ao ângulo subentendido por um comprimento do arco de valor igual 

ao raio, temos que  

6,28 . 𝑟 = 2 . 𝜋 . 𝑟 

Portanto 

𝜋 = 3,14  

 

 A FIGURA 5 mostra as demarcações dos arcos que correspondem à 

medida do raio de cada um dos círculos, feitas pelos discentes mediante 

instruções contidas no primeiro exercício do roteiro de estudos. A partir deste 

processo de construção, o estudante agrega ferramentas suficientes para 

compreender o conceito de radiano. Ainda na FIGURA 5, mostra-se um modelo 

ideal de organização dos círculos de forma concêntrica, onde é possível verificar 

que, apesar das construções ocorrerem em círculos distintos, os ângulos 

delimitados por elas são iguais. Além disso, é possível ver que a última marcação 

não é equidistante da primeira, pois não há um número inteiro de radianos em 

uma circunferência. 
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FIGURA 5: KIT 1. 

 

 
 

FONTE: A autora (2017). Círculos organizados de forma concêntrica, após a realização da 
atividade. 

 

 Para transformar ângulos medidos em graus para ângulos medidos em 

radianos ou vice-versa, utilizaremos uma regra de três simples. Dado que 180° 

correspondem a 𝜋 𝑟𝑎𝑑 e 360° correspondem a 2𝜋 𝑟𝑎𝑑, como encontramos o 

valor correspondente a 30° em radianos? 

180° −  𝜋 𝑟𝑎𝑑 

 30° −  𝑥  𝑟𝑎𝑑 

180𝑥 =  30 𝜋 

𝑥 =  
30

180
𝜋 =  

𝜋

6
 𝑟𝑎𝑑 

 

 Devido a importância de alguns ângulos, eles são chamados de ângulos 

notáveis. Seus valores são 0° =  0 𝑟𝑎𝑑, 30° =  
𝜋

6
 𝑟𝑎𝑑, 45° =  

𝜋 

4
 𝑟𝑎𝑑, 60° =  

𝜋 

3
 𝑟𝑎𝑑 e 

90° =  
𝜋 

2
 𝑟𝑎𝑑. Analogamente encontramos os valores em radianos para os 

demais ângulos mostrados na FIGURA 6. 
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FIGURA 6: ÂNGULOS NA CIRCUNFERÊNCIA. 
 

 
 

FONTE: Adaptado de Easymatematica. Valores dos ângulos em graus e seus correspondentes 
em radianos. 

 

 
 Para calcular o comprimento do arco de circunferência, conforme a 

FIGURA 7, basta fazer: 

𝑙 =  𝛼 ∙ 𝑟 

 

FIGURA 7: ARCO DE CIRCUNFERÊNCIA.  
 

 
 

FONTE: Adaptado de SANTOS; GENTIL;GRECO (2003). Cálculo para determinar o 
comprimento do arco. 

 

Onde 𝑙 é o comprimento do arco, 𝛼 é o ângulo central em radianos e 𝑟 é o raio. 
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4.1.2 Funções Trigonométricas 

 

 Antes de introduzir as funções trigonométricas, é necessário definir o 

ciclo trigonométrico: 

i. O ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário, centrado 

na origem. 

 A FIGURA 8 representa um ciclo trigonométrico, cujo ângulo é medido a 

partir do eixo x positivo, onde P é o vetor posição de um arco de medida 𝛼, com 

A (1,0) e o par ordenado P(𝑥𝑝,𝑦𝑝) se encontra no 1º Qd.  

 

FIGURA 8: PAR ORDENADO P (XP, YP). 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Representação do par ordenado em um ciclo trigonométrico, com 
coordenadas x e y formando um ângulo 𝛼. 

 

 Observe na FIGURA 9 a projeção de 𝑂𝑃 ̅̅ ̅̅ ̅ na coordenada x, que é a 

abscissa de P, recebe o nome de 𝑐𝑜𝑠 𝛼 e que a projeção de 𝑂𝑃 ̅̅ ̅̅ ̅ na coordenada 

y, que é ordenada de P, recebe o nome de 𝑠𝑒𝑛 𝛼. Isso significa que P pode ser 

representado na forma de par ordenado:  

P (cos 𝛼, 𝑠𝑒𝑛 𝛼) 
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FIGURA 9: PAR ORDENADO, P (cos 𝛼, 𝑠𝑒𝑛 𝛼) 

 

 
 

FONTE: A autora (2017). Projeção do segmento 𝑂𝑃 ̅̅ ̅̅ ̅ nos eixos cartesianos, denominando-os 
como 𝑐𝑜𝑠 𝑎 e 𝑠𝑒𝑛 𝑎. 

 

 A reta paralela ao eixo y que tangencia a circunferência no ponto A, 

recebe o nome de eixo das tangentes, como pode ser visto na FIGURA 10. A 

distância 𝐴𝑇̅̅ ̅̅  medida no eixo das tangentes é chamado de tangente.  

 

FIGURA 10: TANGENTE. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Representação do eixo das tangentes. 

 

4.1.2.1 Construindo os gráficos das funções trigonométricas. 

 

 A terceira atividade do roteiro de estudos (APÊNDICE IV) visa à 

construção dos gráficos das funções seno, cosseno e tangente por meio do 

material preparado e disponibilizado pela autora. O kit 2 contém o material 

utilizado para esta atividade e consiste em uma malha feita de papel milimetrado 
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na qual foi desenhado previamente um ciclo trigonométrico. O estudante irá 

marcar pontos usuais no ciclo, acoplando um barbante no ponto zero do mesmo, 

que permitirá anotar as medidas dos arcos em radianos e das medidas 

trigonométricas correspondentes a tais arcos, de modo que ele possa traçar pelo 

menos um período de cada gráfico das funções, mostrando a relação direta entre 

o ciclo trigonométrico e a representação dos valores associados a ele no plano 

cartesiano. 

 Como resultado, foi obtido uma primeira aproximação grosseira dos 

gráficos. A FIGURA 11 mostra o material, assim como um esboço do que foi 

obtido. 

 
FIGURA 11: KIT 2. 

 

 
 

FONTE: A autora (2017). Material que foi entregue e esboço do que foi obtido após a 
realização das atividades. 

 

 A função seno é uma função f: R R que a todo ângulo  ∈ R (mostrado 

na figura 9) associa a ordenada 𝑦𝑝 do ponto P. 

 

 𝑓 (𝛼) =  𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑦 
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 O domínio da função seno é D = R e a imagem é Im = [-1,1]. A função 

seno é periódica, ou seja, há uma constante real 𝑝 tal que 𝑓(𝛼) = 𝑓(𝛼 + 𝑝). O 

menor valor positivo de 𝑝 que satisfaz essa igualdade é chamado de período. 

 Para 𝑓 (𝛼) =  𝑠𝑒𝑛 𝛼, o período é 2 𝜋. De modo geral, para funções do 

tipo 𝑓 (𝛼) =  𝑠𝑒𝑛 𝑐𝛼, o período é obtido dividindo-se 2 𝜋 por |c|. 

 

Período = 
2𝜋

|𝑐|
 

  

 O gráfico desta função pode ser visto na FIGURA 12. 

 
FIGURA 12: GRÁFICO DA FUNÇÃO SENO. 

 

 
 

FONTE: Sercomtel. Representação gráfica do primeiro período da função seno. 

 

 A função cosseno é uma função f: R R que a todo ângulo 𝛼 ∈ R associa 

a abscissa 𝑥𝑝 do ponto P.  

 

 𝑓 (𝛼) = 𝑐𝑜𝑠 𝛼 = 𝑥 

 

 O domínio da função cosseno é D = R e a imagem é Im = [ - 1, 1 ]. O 

período pode ser obtido da mesma forma que para a função seno e também vale 

2𝜋. 

 O gráfico desta função pode ser visto na FIGURA 13. 
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FIGURA 13 : GRÁFICO DA FUNÇÃO COSSENO. 
 

 
 

FONTE: Sercomtel. Representação gráfica do primeiro período da função cosseno. 

 

 A função tangente é uma função f: R R que a todo ângulo 𝛼 ∈ R 

(mostrado na figura 10) associa a distância de 𝐴𝑇̅̅ ̅̅  no eixo das tangentes do ponto 

P. 

 𝑓 (𝛼) = 𝑡𝑔 𝛼 =  𝐴𝑇̅̅ ̅̅  

 

 O domínio da função tangente é D = R e a imagem é Im = ]-∞,∞[. Para 

𝑓 (𝛼) =  𝑡𝑔 𝛼, o período é  𝜋. De modo geral, para funções do tipo 𝑓 (𝛼) =  𝑡𝑔 𝑐𝛼, 

o período é obtido dividindo-se 𝜋 por |c|. 

 

Período = 
𝜋

|𝑐|
 

 

 O gráfico desta função pode ser visto na FIGURA 14. 

 

FIGURA 14: GRÁFICO DA FUNÇÃO TANGENTE. 
 

 
 

FONTE: Sercomtel. Representação gráfica do primeiro período da função tangente. 

 



29 
 

  

 Após a construção dos gráficos, foi feita uma análise do gráfico, 

discutindo em que momentos o gráfico está acima ou abaixo do eixo e também 

a partir de qual ângulo o desenho começa a se repetir mostrando a periodicidade 

das funções. Essa análise permite que o estudante verifique as partes 

correspondentes a cada quadrante e dessa maneira identifique graficamente os 

sinais de cada função com seu respectivo quadrante, dando significado para o 

que foi decorado e, fornecendo ferramentas para que ele saiba como identificar 

os sinais posteriormente. 

 Cada função possui um valor respectivo a certo ângulo, sendo que há 

uma tabela utilizada para os ângulos notáveis representada pela FIGURA 18. 

Para calcular estes valores é necessário lembrar as relações entre os lados do 

triângulo retângulo e seus ângulos. Além disso, estas relações são utilizadas na 

resolução de exercícios onde é necessário determinar as componentes das 

forças envolvidas, em sistemas que envolvem ângulos. Assim, temos, para um 

ângulo 𝛼: 

𝑠𝑒𝑛 𝛼 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝑐𝑜𝑠 𝛼 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎 ℎ𝑖𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎
 

𝑡𝑔 𝛼 =
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝛼

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑗𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝛼
 

 

 

FIGURA 18: TABELA DAS FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS. 
 

 
 

FONTE: Math e Easymatematica. Tabela das funções trigonométricas para ângulos notáveis e 
representação dos valores, das funções seno e cosseno, no ciclo trigonométrico. 
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4.1.3 Aplicando os conhecimentos obtidos 

 

 Como última etapa do minicurso foi resolvido um exercício em conjunto 

com os estudantes. O exercício consistia em fazer um diagrama das forças 

atuantes sobre o bloco de massa m em repouso sobre um plano inclinado, sem 

atrito e de ângulo Ѳ como mostra a FIGURA 19. Em seguida era necessário 

determinar as componentes das forças segundo o que era pedido. A 

decomposição de forças ocorreu de duas maneiras: a) sendo o eixo x paralelo 

ao plano; b) sendo o eixo y paralelo à força peso; cada item foi resolvido 

separadamente. 

  

FIGURA 19: ESQUEMA DO PLANO INCLINADO. 

 

 
 

FONTE: A autora (2017). Representação esquemática do exercício proposto. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Para a realização desta pesquisa foram aplicados dois questionários 

semelhantes como já citado anteriormente. A aplicação destes dois 

questionários tem por finalidade avaliar os conhecimentos prévios dos 

estudantes e os conhecimentos adquiridos após um minicurso de Trigonometria 

com a utilização de materiais manipuláveis. 

 O primeiro questionário (Q.1) nos permite fazer uma análise sobre nível 

de aprendizagem que os mesmos possuem ao finalizar o ensino médio (E.M.). 

Este questionário possui perguntas de cunho pessoal como, por exemplo, sobre 

a escola em que ele realizou o ensino médio. Outra informação importante é se 

o discente realizou algum cursinho pré-vestibular, pois lá eles aprendem músicas 

e métodos para decorar determinados assuntos. O segundo questionário (Q.2) 

pode nos mostrar se a metodologia proposta fez ou não alguma diferença no 

aprendizado e se é necessário fazer alguma modificação para uma próxima 

aplicação do minicurso. 

 Nesse sentido as questões não foram alteradas, apenas foram retiradas 

do segundo questionário as perguntas onde obtemos as informações pessoais 

e, adicionadas perguntas sobre as atividades realizadas durante o minicurso. 

Com isso a ordem das questões sofreu alterações de um questionário para o 

outro, e a TABELA 1 ilustra a correspondência entre os questionários. As 

questões foram separadas para a análise em quatro seções: (a) informações 

pessoais, (b) conceitos iniciais, (c) ciclo trigonométrico e, (d) exercícios de 

aplicação. Em ambos os questionários respostas como, por exemplo, “não 

lembro”, “não sei”, ou ainda respostas sem significados foram consideradas 

como exercício em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

  



32 
 

  

TABELA 1 - CORRESPONDÊNCIA ENTRE QUESTIONÁRIOS. 
 

Informações  
pessoais 

Conceitos  
iniciais 

Ciclo 
trigonométrico 

Exercícios de 
aplicação 

Questões  
adicionais 

Q.1 Q.1 Q.2 Q.1 Q.2 Q.1 Q.2 Q.2 

1 11 2 18 9 30 25 15 

2 12 3 19 10 31 26 20 

3 13 4 20 11 32 27 23 

4 14 5 21 12    24 

5 15 6 22 13     

6 16 7 23 14     

7 17 8 24 16     

8   25 17     

9   26 18     

10   27 19     

    28 21      

      29 22       

FONTE: A autora (2017).  

 

 A seção denominada de “informações pessoais” contém as informações 

em relação à idade e o tipo de ensino realizado. As questões da segunda sessão 

foram consideradas como conceitos iniciais, pois são elementos do círculo. 

Estes elementos são explanados antes do tópico sobre o ciclo trigonométrico e, 

portanto, o estudante não precisa necessariamente conhecer o ciclo. Os 

elementos do círculo são a base para que ele possa compreender a 

Trigonometria de fato. A sessão denominada de “ciclo trigonométrico” tem por 

finalidade avaliar os conhecimentos que estão diretamente relacionados ao ciclo 

trigonométrico. A última seção, “exercícios de aplicação”, tem por finalidade 

avaliar se o estudante sabe utilizar a Trigonometria em exercícios específicos de 

Física, ou seja, se ele sabe decompor corretamente as forças. 

 Como o minicurso de Trigonometria foi realizado em dois períodos 

distintos, foi feita para cada questão, a análise dos dados obtidos na turma do 

bacharelado (T.B.) e na sequência a análise dos dados obtidos na turma da 

licenciatura (T.L.). Foram considerados apenas os dados dos estudantes que 

participaram dos quatro dias de minicurso. Dessa forma, todos tiveram acesso 

às mesmas informações e participaram das mesmas atividades. Participaram 

desta pesquisa 07 graduandos do bacharelado e 16 graduandos da licenciatura. 

 Vejamos agora os resultados obtidos por seção. 
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5.1 INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

 A maioria (86%) dos estudantes do bacharelado finalizou o E.M. em 

2016. Dentre os estudantes desta turma nenhum declarou que trabalha além de 

estudar e a média de idade é igual a 17,4 anos. Da mesma forma os estudantes 

da licenciatura que finalizaram o E.M. em 2016 são a maioria (68,7%). Dentre os 

estudantes desta turma apenas 3 declararam que trabalham além de estudar e 

a média de idade é igual a 19,6 anos. O GRÁFICO 1, mostra a idade destes 

participantes. 

 

GRÁFICO 1: QUESTÃO 4 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função da idade. 

 

 O GRÁFICO 2 a seguir mostra que para a T.B. 29% dos estudantes 

realizaram o E.M. em escolas públicas. Dos cinco discentes oriundos de escolas 

particulares, somente um era bolsista.  Ainda neste gráfico é possível ver 

quantos destes estudantes realizaram um curso pré-vestibular além do ensino 

regular. Há somente dois estudantes que fizeram cursinho, e um deles foi 

gratuito. Na T.L. 50% dos estudantes realizaram o E.M. em escolas públicas. 

Dos oito discentes oriundos de escolas particulares, quatro eram bolsistas. Neste 

caso oito estudantes fizeram cursinho sendo que seis realizaram cursinho 

gratuito. 
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GRÁFICO 2: QUESTÕES 7 E 9. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função do tipo de ensino realizado durante o E.M. 

 

 Em relação ao tempo que os estudantes do bacharelado dedicam aos 

estudos além do tempo em sala aula, todos declaram estudar no mínimo duas 

horas por dia. Em média esta turma se dedica por 5 h. Já no caso dos estudantes 

da licenciatura, 19% não estudam além da sala de aula, e 81% disseram estudar 

no mínimo uma hora por dia, porém a variação neste caso é considerável, pois 

37,5% estudam duas horas por dia, e 12,5% estudam oito horas por dia. Em 

média esta turma se dedica por 3h. Esse tempo de dedicação é mostrado no 

GRÁFICO 3. 

GRÁFICO 3: QUESTÃO 10. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função de horas de estudo por dia além da sala de 
aula. 
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5.2 CONCEITOS INICIAIS 

 

 Como pode ser visto no GRÁFICO 4, em relação ao comprimento da 

circunferência investigado na questão 11, houve 100% de acerto da turma do 

bacharelado, onde todos explicaram que chegaram ao resultado através da 

equação 𝐶 = 2𝜋𝑟. Na turma da licenciatura houve 62,5% de acerto e 43% 

explicaram que chegaram ao resultado através da equação 𝐶 = 2𝜋𝑟. Os outros 

12,5% não responderam. Após as aulas, 93% responderam corretamente. 

 
GRÁFICO 4: QUESTÃO 11. 

 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função das respostas e seus respectivos 
questionários. 

 

 A questão 12 questionava o que é o arco da circunferência. Na turma do 

bacharelado, em Q.1, 71% explicaram de maneira satisfatória, mas 29% 

disseram ser o ângulo de abertura em uma circunferência. Após o minicurso, 

esse conceito foi absorvido uma vez que em Q.2 100% responderam de maneira 

satisfatória. Em relação à licenciatura, 44% explicaram de maneira satisfatória, 

19% deixaram em branco, 12% não sabiam explicar e 25% usaram termos como 

“medida” e “diâmetro”. No Q.2 75% responderam a definição de arco e 25% 

disseram ser o ângulo de abertura, sendo que apesar desta resposta 6% 

representaram certo graficamente. 

 A questão 13 perguntava o que o respondente entendia por radiano. 

Para T.B. em Q1, as respostas foram: uma unidade de medida (29%), relação 

entre raio e comprimento de arco quando este é igual ao raio (29%), relação 
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entre comprimento total de uma circunferência com 2𝜋 𝑟𝑎𝑑 (29%) e uma porção 

da circunferência (14%). Em Q2, elas foram: unidade de medida (57%), relação 

entre arco e raio quando estes possuem o mesmo valor (43%) e do total, 29% 

responderam as duas opções acima. Na T.L. as respostas em Q.1 foram: 

unidade de medida obtido a partir da igualdade entre arco e raio da 

circunferência (6%), unidade de medida (44%), não responderam (25%) e dentre 

os 25% que erraram disseram estar relacionado com a transformação 𝜋 𝑟𝑎𝑑 =

180° ou ser “uma forma radial de medida” dentre outras coisas. Neste caso, 

percebe-se que, no geral, o radiano é apenas uma unidade de medida para 

ângulos, assim como o metro é para comprimento. Portanto, eles não 

compreendem a relação com a circunferência. Em Q.2, as respostas erradas e 

em branco somam 19%, 50% responderam adequadamente e 31% mantiveram 

a resposta sobre a unidade de medida, sendo que 13% mantiveram a resposta 

inicial além de responder adequadamente. Além disso, 19% explicaram de que 

modo o radiano pode ser usado experimentalmente para encontrar o valor do 

número 𝜋. Houve uma evolução conceitual perceptível nessa questão para 

ambas as turmas. 

 Para investigar os conhecimentos em relação ao número 𝜋, a questão 

14 pedia para o discente escrever no item (a) o que ele sabia sobre o número, 

no item (b) qual é o valor e como é possível obter este valor e no item (c) qual a 

relação deste número com circunferências e círculos. Em Q.1, 86% da T.B. 

informaram o valor, 71% disseram que este valor pode ser obtido através da 

razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro da mesma, em relação 

ao item (c) 71% não souberam responder ou forneceram respostas sem 

significado, 14% relacionaram o número 𝜋 ao seu valor correspondente em graus 

e 14% disseram que é o número de radianos em meia volta da circunferência. 

Em Q.2, 100% escreveram o valor de 𝜋, os mesmos 71% permaneceram com a 

resposta inicial e 28% explicaram como obter experimentalmente este valor. 86% 

não souberam explicar a relação com a circunferência, 14% disseram que ele 

descreve valores como comprimento e área da circunferência. Na turma da 

licenciatura em Q.1, 100% dos discentes informaram o valor de 𝜋, sendo que 

25% explicaram que ele pode ser obtido através da relação entre comprimento 

e diâmetro. 69% não souberam ou deram respostas sem significados sobre a 

relação do número com a circunferência, 19% disseram que este número é 
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utilizado para encontrar valores de comprimento, área e volume e 12% 

relacionaram ao valor em graus. Em Q.2 novamente todos informaram o valor, 

37% explicaram que ele pode ser obtido pela razão entre o comprimento e o 

diâmetro e 19% explicaram a forma aprendida no minicurso. Além disso, 19% 

permaneceram com a resposta sobre a utilização deste número no cálculo de 

comprimento, área e volume, 12% disseram que é a relação de proporção entre 

o comprimento de circunferência e o diâmetro.  

 A questão 15 é um exercício para calcular em radiano o ângulo formado, 

cujo arco e raio eram informados. Para este cálculo bastava lembrar a relação 

entre estes elementos utilizando a equação 𝑙 =  𝛼. 𝑟. O GRÁFICO 5 mostra os 

resultados obtidos na T.B. e na T.L. Em Q.1, 43% chegaram à resposta correta, 

porém não foi utilizada a equação acima. Todos que responderam fizeram uma 

regra de três partindo da equação do comprimento da circunferência. Isso nos 

faz pensar que eles sabem o que é ângulo e raio, mas não estabelecem a relação 

entre eles. Em Q.2, 57% responderam corretamente, desta vez 29% utilizaram 

a equação citada acima e 29% continuaram utilizando a regra de três. Em Q.1, 

6% da T.L. chegaram à resposta correta, porém não foi utilizada a equação 

acima. Da mesma forma que a T.B., eles fizeram uma regra de três partindo da 

equação do comprimento da circunferência. Em Q.2 nota-se um avanço 

significativo, pois 63% responderam corretamente.  

 

GRÁFICO 5: QUESTÃO 15 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função das respostas e seus respectivos 
questionários. 



38 
 

  

 Para avaliar o conhecimento em relação às unidades de medida foram 

feitos dois exercícios onde o estudante deveria converter dois ângulos dados em 

graus e dois ângulos dados em radianos, correspondendo às questões 16 e 17. 

Tanto em Q.1 quanto em Q.2, a T.B. obteve 100% de acerto para os dois 

exercícios como mostra o GRÁFICO 6. Para a T.L. houve 62,5% de acerto em 

ambos os exercícios no Q.1. Já no Q.2 houve 100% de acerto, indicando 

progresso de conhecimento obtido. 

 
GRÁFICO 6 - QUESTÕES 16 E 17. 

 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função das respostas e seus respectivos 
questionários. 

 

5.3 Ciclo trigonométrico 

 

 Na questão 18 o estudante deveria dizer o que sabia sobre o ciclo 

trigonométrico e, neste caso, era possível incluir gráficos. Em Q.1, dos 

estudantes da T.B., apenas 29% definiram corretamente, 14% não souberam 

responder e as outras respostas (29%) foram do tipo “uma circunferência que se 

repete a cada 360°” ou uma circunferência que permite calcular valores para as 

funções. Em Q.2, houve uma alteração para 71% de respostas corretas, além de 

14% para respostas sobre a repetição da circunferência ou sobre os valores das 

funções. Em Q.1 na T.L.: afirmou não saber explicar (56%), explicações erradas 

(19%), representação gráfica com os quadrantes (12%), circunferência de 0° a 
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360° fechando um ciclo (6%) e definição do ciclo (19%), porém, 12% disseram 

que o ciclo possui valores definidos pelas funções seno, cosseno e tangente.  

Em Q.2 houve 62% de acerto sendo que 37,5% apresentaram a definição do 

ciclo e 25% explicaram graficamente, 37,5% estão entre os que não souberam 

explicar. Em ambas as turmas houve evolução conceitual perceptível. 

 O GRÁFICO 7 mostra os resultados obtidos na questão 19 sobre a 

relação que existe entre o ciclo trigonométrico e as funções trigonométricas. Em 

Q.1 na turma do bacharelado apenas 14% sabiam explicar corretamente qual a 

relação das funções trigonométricas com o ciclo.  57% responderam que o ciclo 

é utilizado para calcular valores para as funções e 14% indicaram as funções 

seno e cosseno nos eixos cartesianos. Isso mostra que a maioria decora a 

posição das funções nos eixos cartesianos, ou seja, reproduzem as ideias e 

conceitos mostrados no E.M., mas não sabem explicar por não compreenderem 

seus significados. Constatou-se em Q.2 uma melhora significativa, onde houve 

100% de acerto. Na turma da licenciatura ninguém sabia explicar corretamente 

qual a relação das funções trigonométricas com o ciclo. Mais da metade da turma 

(62,5%) deixou em branco ou disse não lembrar, 37% deram respostas do tipo 

“as funções podem ser obtidas através dele” ou “apresenta os quatro quadrantes 

que indicam os sinais positivos e negativos”, 6% responderam que o ciclo é 

utilizado para calcular valores e os sinais para as funções e 6% indicaram as 

funções seno e cosseno nos eixos cartesianos. Em Q.2 nota-se uma melhora 

onde houve 37% de acerto e 31% de respostas consideradas como parcial, ou 

seja, o que foi explicado está correto mas está incompleto. Somadas as 

respostas erradas ou em branco tem-se 37%. 
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GRÁFICO 7: QUESTÃO 19 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função das respostas e seus respectivos 
questionários. 

 

 A questão 20 refere-se aos quadrantes do ciclo. 100% dos estudantes 

da T.B. descreveram corretamente. Eles utilizaram termos como “regiões”, 

“divisões do ciclo”, “de mesma área” ou então os valores em graus para 

exemplificar cada quadrante. Disseram ainda que os quadrantes apresentam 

características diferentes (referência aos valores positivos e negativos) para 

cada função. Dos estudantes da T.L. 69% descreveram corretamente utilizando 

os mesmos termos que a T.B. e os demais deixaram em branco. No Q.2 houve 

progresso no conhecimento obtido, onde 94% responderam adequadamente. 

 Os sinais das funções foram investigados nas questões 21, 22 e 23. Em 

Q.1 86% dos estudantes da T.B. indicaram corretamente através do gráfico dos 

quadrantes. Os resultados permaneceram constantes em Q.2, exceto para a 

função tangente que alcançou 100% de acerto. Acredita-se que o estudante B3 

não percebeu que a questão 21 era sobre a função cosseno e a 22 sobre a 

função seno, e por isso ele inverteu os sinais. É importante ressaltar que este 

estudante foi o único a deixar estas questões em branco no questionário de 

conhecimentos prévios. Na T.L. indicaram corretamente através do gráfico dos 

quadrantes: 50% para as funções seno e cosseno e 56% para a função tangente. 

Os resultados foram significativos em Q.2, pois para as funções seno e cosseno 

obtivemos 87% de acerto e para a função tangente 100% de acerto. Da mesma 

forma acredita-se que os estudantes que indicaram os sinais de forma invertida 

de acordo com a função, não perceberam que a questão 21 era sobre a função 



41 
 

  

cosseno e a 22 sobre a função seno, e por isso eles inverteram os sinais. O 

GRÁFICO 8 apresenta estes dados. 

 
 

GRÁFICO 8: QUESTÕES 21, 22 E 23. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função das respostas e seus respectivos 
questionários. 

 

 Não foi possível constatar se estes sinais são apenas decorados ou se 

eles sabem identificar a origem. Por isso no questionário final foi inserido a 

questão 15 (questão adicional) para eles descreverem como é possível obter 

estes sinais (sugere-se que esta questão seja inserida no questionário de 

conhecimentos prévios). No entanto, não podemos afirmar se este conhecimento 

foi construído através do minicurso ou se era um conhecimento prévio. Neste 

caso, na T.B., 86% dos respondentes utilizaram termos como “analisando os 

gráficos”, e 14% disseram obter através do ciclo. E 50% dos estudantes da T.L. 

utilizaram termos como “analisando os gráficos”, 12% disseram obter através do 

ciclo, 19% através da análise ou valores das funções e 19% não responderam. 

 Podemos observar no GRÁFICO 9 os dados obtidos das questões 24, 

25 e 26 que solicitavam um esboço dos gráficos das funções trigonométricas. 

Em relação à T.B., o gráfico da função tangente foi o que mais apresentou 

progresso, de 57% de acerto em Q.1 passou para 100% em Q.2. Na turma da 

licenciatura em Q.1 é possível notar a diferença na quantidade de discentes que 

esboçaram os gráficos corretamente sendo: 31% para seno, 37% para o cosseno 
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e 25% para a tangente. O gráfico da tangente foi o que mais apresentou ausência 

de resposta. Por outro lado, foi o que mais apresentou progresso em Q.2, 

alcançando 100% de acerto. 

 

GRÁFICO 9: QUESTÕES 24,25 E 26. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função das respostas e seus respectivos 
questionários. 

 

A questão 27 investiga se o estudante sabe como é possível obter os 

gráficos. Em Q.1, 29% não responderam. Outras respostas foram: calculando os 

valores das funções (57%) e através da análise dos sinais dos quadrantes (14%). 

Em Q.2, 86% explicaram o método assimilado na aula e destes, 14,3% 

mantiveram também a resposta inicial. Um estudante disse que “são curvas 

definidas principalmente pelos pontos representados no gráfico” (referindo-se ao 

gráfico dele). Esta resposta não nos permite concluir se ele compreendeu as 

atividades com o ciclo. Na T.L. em Q.1 56% não souberam responder, 12% 

responderam calculando os valores das funções, 19% relacionaram com as 

equações das relações trigonométricas do triângulo retângulo, ainda nesse 

sentido 12% disseram que é possível obter através da tabela das razões 

trigonométricas. 

 A questão 20 do Q.2 (questão adicional) tinha por finalidade investigar 

se, antes de realizar o minicurso, eles já sabiam que era possível obter os 

gráficos por meio do ciclo trigonométrico, como foi ensinado durante o minicurso. 
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Na turma do bacharelado, 57% afirmaram desconhecer, 28% sabiam mas 

haviam esquecido e 14% disseram saber mas não explicaram o motivo pelo qual 

não descreveram esse método no questionário de conhecimento prévios. Na 

turma da licenciatura, 69% afirmaram desconhecer sendo que 6% afirmou ainda 

que foi “uma nova forma de aprendizado”, 12% sabiam mas haviam esquecido 

e 12% disseram saber mas não explicaram o motivo pelo qual não descreveram 

anteriormente. 

 Em relação à questão 28 onde era necessário fazer uma tabela das 

funções trigonométricas dos ângulos notáveis. Na T.B. todos fizeram 

corretamente e declararam ter decorado a mesma. Além disso, 14,3% disseram 

ter feito a razão de cosseno por seno para obter os valores para a função 

tangente. Após o minicurso em Q.2, 43% afirmaram que aprenderam como se 

obtém esta tabela. Dos 94% da T.L. que fizeram a tabela corretamente em Q.1 

69% declararam ter decorado a mesma, além disso, 31% disseram ter 

aprendido, sendo que apenas 12% ainda lembram como obtê-la. Em Q.2 todos 

fizeram a tabela e 69% afirmaram que aprenderam como obtê-la, 43,7% 

mantiveram a resposta sobre ter decorado, estas duas respostas apareceram 

em conjunto ou separadas. 

 Ainda em relação aos valores da tabela, no Q.2 a questão 23 (questão 

adicional) pretendia investigar se eles sabiam obter os valores conforme 

explicado no minicurso e por que não haviam descrito o método em Q.1. Na T.B., 

57% afirmaram saber, sendo que, destes, 14% disseram ter esquecido. Os 

outros 43% não sabiam. Já na T.L. 37,5% responderam que sim, onde teve 

explicação do tipo “sabia, mas até então não muito bem, através do minicurso 

entendi claramente o porquê dos valores” ou que haviam esquecido e outros não 

explicaram. 50% declararam que não, houve ainda explicações do tipo “Achava 

que era apenas decorado”. 

 

5.4 Exercícios de aplicação 

 

 Foram feitos três exercícios e cada um deles continha itens a serem 

feitos, para isso foi atribuído valores para cada item concluído implicando em 

uma somatória de acordo com a proposta do exercício, como mostra a TABELA 
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2. O último item para os três exercícios era determinar as componentes das 

forças envolvidas nos eixos cartesianos. 

 

TABELA 2 - ITENS A SEREM CONCLUÍDOS E PONTUAÇÃO 
   

Questão 30 Questão 31 Questão 32  

Item Pontos Item Pontos Item Pontos 

Desenhar 1 Desenhar 1 Diagrama de forças 1 

Indicar eixos 
cartesianos 

2 Diagrama de forças 2 Determinar 
componentes 

2 

Diagrama de forças 4 Determinar 
componentes 

4    

Determinar as 
componentes 

8        

Pontuação Máx. 15 Pontuação Máx. 7 Pontuação Máx. 3 

 
FONTE: A autora (2017). 

 

 Para a questão 30, era necessário concluir quatro itens, onde o valor 

mínimo é 0 e o valor máximo é 15 pontos. O GRÁFICO 10 mostra que menos da 

metade da T.B. (43%) resolveu o exercício completamente. Após o minicurso, 

71% atingiram a pontuação máxima. Ainda neste gráfico podemos ver que na 

T.L. apenas 6% resolveram o exercício completamente e, após o minicurso, 12% 

atingiram a pontuação máxima. Analisando o número de estudantes que 

alcançaram 7 pontos, conclui-se que a dificuldade neste exercício, para a 

maioria, é determinar os componentes das forças envolvidas. O GRÁFICO 11 

apresenta os dados obtidos em Q.2. 
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GRÁFICO 10: Q.1 – QUESTÃO 30. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função da pontuação. Dados obtidos no questionário 
de conhecimentos prévios. 

 
 

GRÁFICO 11: Q.2 – QUESTÃO 30 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função da pontuação. Dados obtidos no questionário 

final. 

 

 A questão 31 solicitava três itens a serem cumpridos para alcançar um 

máximo de 7 pontos. Neste caso, observa-se no GRÁFICO 12 que apenas 14% 

dos respondentes da T.B. atingiram a pontuação máxima em Q1, e no GRÁFICO 

13 observa-se que o valor aumentou para 86% em Q2. Ninguém alcançou a 

pontuação máxima na T.L  somente 31% obtiveram 3 pontos em Q.1 
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aumentando para 56% em Q.2. novamente nenhum estudante obteve pontuação 

máxima. 

 

GRÁFICO 12: Q.1 – QUESTÃO 31. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função da pontuação. Dados obtidos no questionário 
de conhecimentos prévios. 

 

 
 

GRÁFICO 13: Q.2 – QUESTÃO 31. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função da pontuação. Dados obtidos no questionário 
final. 

 

 Considerado o exercício mais fácil por se tratar de um plano inclinado – 

um dos exercícios mais comuns em estática – e por conter o maior número de 

informações, inclusive no esquema ilustrado, era necessário efetuar apenas dois 
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itens na questão 32 onde o máximo é 3 pontos como mostrado na TABELA 2. 

Neste caso, 71% da T.B. cumpriram o que era pedido em Q.1 passando para 

86% em Q.2. Na T.L. apenas 19% alcançaram a pontuação máxima e em Q.2 

somente 12%. Essa diminuição ocorreu pois um estudante não escreveu as 

decomposições, apenas indicou no esquema as componentes das forças nos 

eixos cartesianos. Os dados obtidos compõem o GRÁFICO 14. 

 

GRÁFICO 14: QUESTÃO 32. 
 

 
 

FONTE: A autora (2017). Frequência em função da pontuação e seus respectivos 
questionários.  

 
 Para tentar compreender a razão pela qual a grande maioria não 

resolveu os exercícios em Q.1 e assim aperfeiçoar uma futura pesquisa, foi 

adicionado uma lista de motivos pela qual eles não responderam previamente. 

Nessa lista, era possível assinalar qual a questão e mais de um motivo. A 

TABELA 3 mostra os resultados em relação à turma do bacharelado. É possível 

notar que a maioria não identificou a questão a qual se referia. Além disso, é 

necessário levar em consideração a hipótese de que os estudantes não 

quiseram descrever outros motivos além da lista. 
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TABELA 3 – LISTA DE MOTIVOS (T.B) 
         

 Questões específicas   

 Q.30 Q.31 Q.32 Total 

Não entendi o que o exercício estava pedindo  1  3 

Não sabia como desenhar o esquema 1 1  2 

Não sabia como definir a origem     

Não sabia fazer o diagrama de forças     

Não sabia decompor as forças    1 

Não sabia o que significa decompor forças     

Não sabia resolver o exercício  1  2 

Outros (descreva)     

 
FONTE: A autora (2017). 

 

 A TABELA 4 mostra os resultados em relação à turma da licenciatura. 

 
TABELA 3 – LISTA DE MOTIVOS  (T.L) 
         

  Questões específicas   

  Q.30 Q.31 Q.32 Total 

Não entendi o que o exercício estava pedindo   2   1 

Não sabia como desenhar o esquema 1    2 

Não sabia como definir a origem       1 

Não sabia fazer o diagrama de forças       1 

Não sabia decompor as forças       2 

Não sabia o que significa decompor forças       1 

Não sabia resolver o exercício   2   5 

Outros (descreva)       4 

 
FONTE: A autora (2017). 
 
Os motivos descritos na opção “Outros” foram: “Não lembrava como fazer”; “Dúvida em 

determinar as componentes nos eixos”; “Estava ansiosa por seu meu primeiro dia e por isso me 

atrapalhei”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Em relação à metodologia escolhida, dos seis estudantes que 

participaram no minicurso no período da tarde, três não haviam usado nenhum 

tipo de material manipulável durante o ensino médio, dois já haviam utilizado, 

mas não especificaram qual material era e somente um havia utilizado o software 

Geogebra. Dos dezesseis discentes que participaram no período noturno, três já 

utilizaram o Geogebra, os demais não utilizaram nenhum tipo de material 

manipulável. Estas informações nos mostram um panorama geral do que ocorre 

no ensino da Trigonometria durante o E.M., onde o assunto é abordado através 

do quadro negro. Neste trabalho, podemos perceber que, com o ensino 

considerado tradicional, a maioria dos estudantes decora as equações e figuras 

como é o caso dos gráficos e dos respectivos sinais nos quadrantes, porém eles 

não compreendem seus significados e não se apropriam dos conceitos. De 

maneira geral, a utilização do material manipulável trouxe resultados positivos, 

visto que foi possível constatar um avanço significativo nos conhecimentos 

obtidos em relação às questões que envolviam o uso destes materiais. 

 Durante a realização deste trabalho como um todo – desde o preparo 

até a escrita – identificamos problemas em relação ao tempo de duração do 

minicurso e ao questionário. 

 Apesar de terem sido quatro dias ao todo, dois dias foram apenas para 

aplicar os questionários. Com isso as aulas foram ministradas rapidamente, 

prejudicando a qualidade das mesmas, não houve tempo inclusive para realizar 

mais exercícios de aplicação, foi realizado apenas um. Especificamente em 

relação ao período noturno, em que as aulas tiveram menos horas e terminavam 

muito tarde, o exercício foi resolvido muito rápido e muitos já haviam ido embora.

 Em relação às questões abertas notou-se dificuldade nas explicações, o 

que não significa que o estudante não sabe, mas que talvez ele não tenha 

maturidade para essa modalidade ou que ele simplesmente esqueceu de 

mencionar algo.  

 No que se refere aos exercícios de aplicação, concluiu-se que a maneira 

pela qual eles foram propostos não nos permitiu avaliar de forma satisfatória se 

os estudantes sabiam determinar as componentes das forças atuantes. Por outro 

lado, entendemos que eles possuem dificuldades em desenvolver  os 
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exercícios como um todo, visto que a questão 32 continha o esquema ilustrado 

e os eixos vertical e horizontal, e bastava determinar as forças e suas 

componentes. No entanto, somente 34,8% dos graduandos, desenvolveram toda 

a questão. 

 Nesse sentido deixo como sugestão para um futuro trabalho nesta área: 

a modificação das questões abertas para questões com alternativas onde 

possam ser avaliados os conhecimentos que o objeto de pesquisa possui; maior 

carga horária para o minicurso, onde um dia seja dedicado a exercícios 

específicos. 
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APÊNDICE I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DADOS PARA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 
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APÊNDICE II – QUESTIONÁRIO INICIAL
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO FINAL
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APÊNDICE IV – ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

Roteiro de estudos 

 

Atividade 1 – Utilizando diferentes circunferências 

 

 Trace o raio em cada uma das circunferências. 

 Com o barbante, meça o tamanho do raio e marque o barbante. Coloque 

o barbante sobre o contorno da circunferência reproduzindo o tamanho 

do raio e marque com um lápis, trace uma linha reta do ponto marcado 

até o centro da circunferência. 

 Repita o mesmo procedimento nas outras circunferências. 

 Coloque todos os discos de forma concêntrica. 

 

Atividade 2 – Utilizando uma circunferência. 

 

 Utilizando o barbante, descubra quantos radianos uma circunferência 

possui. 

 

Atividade 3 – Utilizando papel milimetrado 

 

 A partir do ciclo trigonométrico, obtenha os gráficos das funções seno, 

cosseno e tangente. 

 Defina através do gráfico obtido, os sinais da função seno nos quatro 

quadrantes.  

 

 Gráfico da função seno: 

Repetir o procedimento a seguir, para vários ângulos. Ao final faça a união 

destes pontos. 

- Escolha um ângulo. 

No eixo x: 

- Com o barbante, meça o comprimento do arco até o ângulo escolhido. 

- Reproduza para o eixo x, o tamanho do arco obtido a partir da origem do 

eixo. 
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No eixo y: 

- Meça a altura em que o ângulo se encontra. 

- Reproduza a altura obtida, na distância x correspondente ao ângulo 

desejado. 

 

 Gráfico da função cosseno: 

 Repetir o procedimento a seguir, para vários ângulos. Ao final faça a 

união destes pontos. 

- Escolha um ângulo. 

No eixo x: 

- Com o barbante, meça o comprimento do arco até o ângulo escolhido. 

- Reproduza para o eixo x, o tamanho do arco obtido a partir da origem do 

eixo. 

No eixo y: 

- Meça a distância horizontal da origem até o ponto em que o ângulo se 

encontra. 

- Reproduza a altura obtida, na distância x correspondente ao ângulo 

desejado. 

 

 Gráfico da função tangente: 

Repetir o procedimento a seguir, para vários ângulos. Ao final faça a união 

destes pontos. 

- Escolha um ângulo. 

No eixo x: 

- Com o barbante, meça o comprimento do arco até o ângulo escolhido. 

- Reproduza para o eixo x, o tamanho do arco obtido a partir da origem do 

eixo. 

No eixo y: 

- Trace uma reta da origem, passando pelo ângulo até alcançar o eixo das 

tangentes e meça a altura em que o ângulo se encontra. 

- Reproduza a altura obtida, na distância x correspondente ao ângulo 

desejado.
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ANEXO I – PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO CALOURO 

 

 


