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[...] a formação de um professor é um processo em longo prazo que não se 

finaliza com a obtenção do título de licenciado (nem mesmo quando a 

formação inicial recebida tiver sido da melhor qualidade). Isso porque, entre 
outras razões, a formação docente é um processo complexo para o qual são 

necessários muitos conhecimentos e habilidades, impossível de ser todos 

adquiridos no curto espaço de tempo que dura sua formação inicial. Além 
disso, como resultado do próprio trabalho em sala de aula, estarão surgindo 

constantemente novos problemas que o professor deverá enfrentar. 

(CARRASCOSA, 1996, p. 10) 



 

 

RESUMO 

 

 

Esse trabalho objetiva relatar a construção de um caderno de atividades para o ensino de 

trigonometria enfocando a fusão possível entre a abordagem histórica no ensino de 

matemática e o mestrado profissional. Para isso são feitas considerações sobre a história da 

matemática enquanto metodologia de ensino, sobre a formação do professor de matemática 

que vai ensinar trigonometria e sobre todo percurso de elaboração e experimentação das 

atividades (utilizando a estratégia metodológica da pesquisa-ação). Por fim, apresentamos o 

caderno de atividades para o ensino de trigonometria numa abordagem histórica como 

exemplo do que venha a ser a fusão entre história da matemática, conteúdo matemático 

escolar e mestrado profissional. 

Palavras-chave: Trigonometria. Ensino. História da Matemática. Geometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work aims to report the construction of a workbook for teaching trigonometry 

focusing the possible mix between the historical approach to the teaching of mathematics and 

the professional master´s degree. For this, considerations about the history of mathematics as 

a teaching methodology, the education of the math teacher who will teach trigonometry and 

also about the course of elaboration and experimentation of the activities in the workbook 

were made (using the methodological strategy of action research). Finally, the workbook for 

the teaching of trigonometry in a historical approach is presented as an example of the above 

mentioned mix between the history of mathematics, mathematical school content and the 

professional master´s degree.  

 

Keywords: Trigonometry. Teaching. History of Mathematics. Geometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, a consolidação da Educação Matemática como campo científico 

trouxe à tona inúmeras discussões sobre o ensino e a aprendizagem da Matemática. Algumas 

dessas discussões nos levam a refletir, por um lado, sobre os entraves de muitos alunos com a 

aprendizagem em Matemática e, por outro, na formação do professor, pois os conteúdos 

matemáticos devem ser bem compreendidos para que possam ser bem ensinados. 

Uma das alternativas consideradas atualmente é o ensino de Matemática através da 

abordagem histórica. São muitos os pesquisadores em Educação Matemática que apóiam a 

História da Matemática como fonte importante na formação do estudante, em qualquer nível 

de ensino. 

Sobre essa importância, Ferreira (2001, p. 15) argumenta que a História da 

Matemática “[...] dá ao aluno a noção exata desta ciência, como uma ciência em construção, 

com erros e acertos e sem verdades universais.” Ou seja, através da História o estudante passa 

a conhecer a Matemática como um saber que tem significado dentro de um contexto e que foi, 

e está sendo, construído pela necessidade de cada época. 

Porém, mesmo admitindo que a História da Matemática traga benefícios para o ensino, 

duas questões são motivo de discussões entre os educadores matemáticos. A primeira delas 

diz respeito a como está sendo a preparação dos professores de Matemática para a utilização 

dessa abordagem; e a segunda se refere às estratégias de ensino pertinentes e como devem ser 

aplicadas. Ambas as questões estão dentro de nosso foco de interesse por ser esta a escolha 

que fizemos em nossos estudos em um curso de mestrado profissionalizante. 

Pensando na formação e na qualificação de profissionais de ensino, principalmente, na 

área de Ciências Naturais e Matemática, surgiram no Brasil, na década passada, os cursos de 

mestrado profissional em ensino. Com proposta diferente dos cursos de mestrado acadêmico
1
, 

o mestrado profissional em ensino 

  

[...] deverá ter caráter de preparação profissional na área docente, 

focalizando o ensino, a aprendizagem, o currículo, a avaliação e o sistema 

escolar. Deverá, também, estar sempre voltado explicitamente para a 
evolução do sistema de ensino, seja pela ação direta em sala de aula, seja 

pela contribuição na solução de problemas dos sistemas educativos, nos 

níveis fundamental e médio. (OSTERMANN; REZENDE, 2009, p. 69). 

                                                             
1 Os cursos de mestrado acadêmico têm foco na formação de pesquisadores a longo prazo enquanto os cursos 

de mestrado profissional qualificam para o mercado de trabalho. (OSTERMANN; REZENDE, 2009). 



11 

 

Ou seja, os cursos de mestrado profissional em ensino devem ter foco no 

desenvolvimento de produtos de natureza educacional. O material produzido nestes cursos 

não deve visar somente à melhoria do ensino de determinados conteúdos, mas, propor 

reflexões sobre problemas educacionais
2
 enfrentados pelo professor. Além disso, deve-se 

considerar a qualidade do material produzido e sua divulgação não somente nos espaços 

acadêmicos. Isso é fundamental para que ele seja amplamente utilizado por outros 

profissionais da área específica. 

Aliadas as discussões e reflexões propiciadas pelas publicações referentes ao ensino e 

à aprendizagem de Matemática e, também, pela criação dos cursos de mestrado profissional 

em ensino, soma-se nossa experiência como professor de Matemática do Ensino Médio há 

quase duas décadas, em escolas públicas e particulares desta cidade. Com isso, acreditamos 

contribuir nas discussões sobre a temática do ensino de Matemática, apresentando um caderno 

de atividades para o ensino de trigonometria numa abordagem histórica.  

A opção pela trigonometria como objeto de estudo se deu por percebemos, no decorrer 

desse período como professor, que nossos alunos apresentam dificuldades em interpretar 

enunciados de problemas, em aplicar conceitos básicos de geometria e trigonometria e em 

trabalhar com determinadas técnicas algébricas essenciais à formação de alguns conceitos 

trigonométricos. 

Esses fatos nos remetem a uma preocupação constante enquanto educador matemático: 

o ensino e a aprendizagem de trigonometria não são os desejados. Brito e Morey (2004, p. 11) 

apontam a gravidade do problema em estudo realizado com cinquenta professores da rede de 

ensino de nosso Estado. Elas afirmam que os professores, “na maior parte das vezes, tiveram 

em seus cursos de graduação pouca ênfase no ensino de geometria e praticamente nenhuma 

no de trigonometria.” 

Ainda nesse contexto, a temática se faz pertinente por apresentar inquietação não 

somente desse educador: “o que vem ocorrendo com o ensino de trigonometria que não 

resulta em aprendizagem, por parte dos alunos?” (NACARATO; BREDARIOL; PASSOS, 

2007, p. 65). 

A resposta para essa pergunta está ligada a diversos aspectos relativos à formação dos 

professores, às metodologias de ensino empregadas, ao livro didático como fonte de 

planejamento e à grade curricular de Matemática. 

                                                             
2 Entendemos como problemas educacionais assuntos referentes à formação continuada do professor, escolha 

adequada de estratégias de ensino, reflexões sobre o currículo e sobre o livro didático. 
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Assim, considerando esses entraves aqui apontados no ensino de trigonometria, 

direcionamos nosso foco de estudo para:  

É possível elaborar uma sequência de ensino de trigonometria que venha minimizar 

o problema apontado por Nacarato, Bredariol e Passos (2007)? 

As respostas para esse problema vamos buscar nos estudos de Educação Matemática 

que utilizem a História da Matemática como abordagem de ensino. Nossa opção pela 

abordagem histórica tem base na ideia de que 

 

A perspectiva histórica nos aproxima da matemática como ciência humana, 

não-endeuzada, às vezes penosamente rastejante e, em ocasiões falíveis, 

porém, capaz também de corrigir seus erros. Nos aproxima das interessantes 

pessoalidades dos homens, que têm ajudado a impulsioná-la ao longo de 

muitos século, por motivações muito distintas. (VALDÉS, 2006, p. 16). 

 

Também, nas orientações curriculares para o ensino médio, pois 

 

Ao final do ensino médio, espera-se que os alunos percebam a Matemática 

como um conhecimento social e historicamente construído; saibam apreciar 

a importância da Matemática no desenvolvimento científico e tecnológico. 

(BRASIL, 2006, p. 69). 

 

Por tudo isso, esperamos contribuir para que professores (e estudantes) possam 

construir seus referenciais matemáticos sem constrangimento, enfrentando o receio de errar 

ou de não saber resolver certos problemas, de forma natural, humana e como etapa necessária 

para o seu desenvolvimento intelectual. 

Para atender essas demandas, diversos fatores devem ser considerados ao se 

implementar uma sequência da atividades que una a História aos conteúdos matemáticos de 

forma indissolúvel. Dentre eles estão a minúscula disponibilidade de literatura específica e 

carência na nossa formação como professores. 

Porém, estudos recentes da Educação Matemática e o nosso compromisso enquanto 

educador, motivam-nos a buscar respostas para a questão apresentada por Nacarato, Bredariol 

e Passos (2007). Para isso, nosso estudo tem como objetivo geral: 

Elaborar, validar e publicar uma sequência de atividades aliando o ensino de 

trigonometria ao estudo do desenvolvimento histórico deste mesmo assunto. 

Os caminhos a serem trilhados nessa jornada contemplam os seguintes objetivos 

específicos: 
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 Fazer levantamento e análise de algumas propostas já existentes sobre o ensino de 

trigonometria para o ensino médio com abordagem histórica.  

 Elaborar uma sequência de ensino de tópicos trigonometria na qual a História da 

Matemática desempenhe um papel pedagógico.  

 Implementar a proposta elaborada com intuito de verificar a sua adequação ao uso nas 

aulas de trigonometria do Ensino Médio. 

 Analisar todo o processo de elaboração e aplicação da proposta e fazer as 

modificações, caso sejam necessárias, e tecer recomendações sobre o seu uso em sala 

de aula. 

 Tornar acessível para os professores, na forma impressa e digital, todo material 

didático produzido juntamente com as recomendações para uso deste em sala de aula. 

Como estratégia para a construção da nossa proposta de ensino, utilizamos a 

metodologia da pesquisa-ação. Optamos por essa metodologia de trabalho por acreditar que 

um curso para professores de Matemática (em exercício e em formação) deve conter algo 

mais que somente conteúdos matemáticos. Esses cursos devem estabelecer, sobretudo, uma 

relação entre teoria e prática, de forma a esclarecer melhor as inter-relações do que se aprende 

na formação e na escola, na qual o professor necessita assumir suas próprias ações. 

 A estrutura do relato desse trabalho está dividida em quatro capítulos.  

No primeiro capítulo apresentamos os motivos que nos levaram a questão de estudo, 

os objetivos e a metodologia utilizada durante o trabalho.  

No segundo capítulo discorremos sobre questões teóricas envolvendo o uso da 

História da Matemática no ensino, as publicações recentes que abordam o ensino da 

trigonometria numa perspectiva histórica, a formação do professor que ensina trigonometria e 

os caminhos percorridos no estudo.  

O terceiro capítulo aborda a construção das atividades para um curso de trigonometria 

numa abordagem histórica. Nesse capítulo detalhamos a metodologia utilizada na elaboração 

das atividades, os ambientes onde foram realizadas as diversas etapas na construção da 

sequência, os participantes nessa construção e a sequência de atividades. 

No quarto capítulo estão aspectos relacionados à aplicação das atividades e à análise 

dos resultados do curso principal para professores de Matemática. São apresentadas e 

discutidas observações nossas e dos participantes sobre as atividades utilizadas na sequência 

de ensino.  Finalizamos esse capítulo com algumas considerações e recomendações sobre a 

utilização do material produzido, apontando as principais dificuldades para atingirmos nossos 



14 

 

objetivos, alguns encaminhamentos para solucionarmos esses entraves e orientações para 

prosseguimento de estudos sobre o tema em questão. 
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2. O ENSINO DE TRIGONOMETRIA E A HISTÓRIA DA TRIGONOMETRIA: 

BUSCA DE CAMINHOS 

 

 

Neste capítulo apresentaremos as bases teóricas e as contribuições de outros autores na 

concepção do nosso estudo.  Abordaremos argumentos favoráveis e desfavoráveis, de vários 

pesquisadores, ao uso da História da Matemática no ensino de Matemática. Comentaremos 

sobre trabalhos publicados que propõem o ensino de trigonometria numa abordagem histórica. 

A formação do professor de matemática que ensina trigonometria também merece relevância 

nesse capítulo. E, por fim, relataremos um breve resumo das etapas de desenvolvimento do 

nosso estudo e da construção da sequência de atividades. 

 

  

2.1 A História da Matemática e o ensino de Matemática: algumas considerações tendo 

em vista a trigonometria como caso particular  

 

Nas últimas décadas, houve um interesse crescente no papel que a História da 

Matemática pode desempenhar na melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática. 

Diversos estudiosos, em vários países, argumentam sobre o papel da História da Matemática, 

em suas várias dimensões, em todos os níveis do sistema educacional, em suas relações com o 

ensino e a aprendizagem, bem como no que diz respeito à formação do professor de 

Matemática. A divulgação desses estudos vem impulsionando os educadores matemáticos a 

refletir sobre as potencialidades e as limitações do uso da História da Matemática no ensino.  

Apesar de não ser consenso entre os educadores matemáticos, o estudo sobre a 

utilização da História da Matemática com fins pedagógicos vem se ampliando. Baroni e 

Nobre (1999, p. 135) afirmam que esse estudo “ainda não possui fundamentações sólidas que 

possam se constituir em parâmetros claros de atuação.” 

Porém, argumentos apresentados por Mendes (2001a), Fauvel e Maanen (2002), 

Baroni, Teixeira e Nobre (2004) e Miguel e Miorim (2005) preconizam que a utilização da 

História da Matemática no ensino contribui na contextualização dos conteúdos matemáticos, 

na desmistificação da Matemática e na compreensão do processo dinâmico da construção do 

conhecimento matemático ao longo dos tempos. 

Para esses pesquisadores quando a História da Matemática apresenta as características 

citadas, ela é uma grande aliada no ensino e aprendizagem, pois 
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Em diversas situações, tendo a matemática como um recurso, pode se 
esclarecer idéias matemáticas que estão sendo construídas por estudantes, 

especialmente para dar respostas a algumas perguntas e, desta forma, 

contribuir para a constituição de um olhar crítico sobre os objetos do 
conhecimento. (FASANELLI, 2002, p. 4, tradução nossa). 

 

Nessa perspectiva, a História da Matemática pode transformar (ou não) uma situação 

de ensino tradicional
3

, independente do nível de ensino, em um processo exploratório 

contextualizado. Nesse processo, professor e estudante participam ativamente analisando e 

discutindo a formação do conhecimento no passado, atrelados ao desenvolvimento intelectual 

no presente.  

Embasados nos pressupostos citados, assim como em Fasanelli (2002), acreditamos que 

a forma como a História da Matemática pode ser usada em sala de aula deve variar de acordo 

com o nível de ensino, pois os estudantes, nas diversas faixas etárias, têm necessidades e 

possibilidades diferentes.  

A esse respeito, podemos ressaltar que na formação ou no aperfeiçoamento de 

professores de Matemática, a História pode contribuir no desenvolvimento de hábitos de 

leitura tão negligenciados nos nossos cursos de formação. Já no ensino básico, a investigação 

da evolução matemática dentro de contextos sócio-culturais pode conduzir à constatação de 

que todas as culturas humanas têm dado origem a desenvolvimentos matemáticos que estão 

agora à disposição de todos. 

Porém, como mencionado anteriormente, a utilização da História da Matemática com 

fins pedagógicos não é consenso entre educadores matemáticos. Baroni e Nobre (1999, p. 

130) argumentam que se deve ter cautela em propor a utilização da História da Matemática 

em sala de aula. Para eles, a História da Matemática “é uma área do conhecimento 

matemático, um campo de investigação científica, por isso é ingênuo considerá-la como um 

simples instrumento metodológico”. 

Neste aspecto, antes de propor a utilização da História da Matemática com fins 

pedagógicos, devemos considerar que  

 
A história pode se tornar um dificultador para a compreensão dos conceitos; 

uma visão distorcida do passado pode impossibilitar uma contextualização 
eficaz da matemática; a aversão que algum aluno possa ter à História 

implicaria uma aversão à História da Matemática e, consequentemente, à 

Matemática; o estudo do passado é perda de tempo, dado que os avanços da 

                                                             
3 Na perspectiva da condução da aula pelo professor na qual ele é o detentor do saber e os alunos, meros 

expectadores reproduzindo técnicas mostradas para resolver exercícios similares aos apresentados. 
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Matemática ocorrem exatamente para resolver problemas complicados; 

outros fatores de ordem prática tais como: falta de tempo para cumprir o 

programa; falta de recursos materiais; falta de experiência do professor; 
dificuldade de avaliação. (BARONI; TEIXEIRA; NOBRE, 2004, p. 167-

168). 

 

 

Ou seja, a reflexão sobre a inserção da História da Matemática nos campos do ensino e 

da aprendizagem dos conteúdos matemáticos somente vem estreitar e fortalecer suas relações 

com a Educação Matemática, abrindo diversas possibilidades de estudos e pesquisas nessa 

temática. 

Para aqueles que defendem a História da Matemática como motivadora de 

aprendizagem, há de se considerar que não basta pensarmos nela como uma simples 

motivadora nas aulas. “Sua amplitude extrapola o campo da motivação e engloba elementos 

cujas naturezas estão voltadas a uma interligação entre o conteúdo e sua atividade 

educacional.” (BARONI; NOBRE, 1999, p. 132).  

Em nosso entendimento, o domínio da história do conteúdo que o professor de 

Matemática trabalha em sala de aula é fundamental para fortalecer essa interligação.  

No entanto, a maioria dos professores das escolas necessita de apoio para introduzir 

em sua sala de aula uma nova abordagem. Este é o caso da introdução da História da 

Matemática no processo de ensino, como podemos ler no artigo de autoria de Siu 

(2004/2007). 

Neste artigo Siu mostra que, de acordo com dados obtidos num estudo com 360 

professores de 41 escolas, os professores consideram importante o uso da História da 

Matemática na sala de aula, porém, estes mesmos professores declaram que eles não lançam 

mão deste recurso. Siu, neste mesmo artigo, nos fornece dados obtidos de 608 respondentes, 

todos eles professores de matemática em formação ou em formação continuada que apontam 

pelo menos 15 razões para eles não usarem a História da Matemática em suas aulas. Algumas 

destas razões apontadas gozam de mais unanimidade e, já outras, de menos. Aqui iremos 

focalizar apenas duas delas: 

1. Falta de material adequado (citado por 64.47% dos respondentes). 

2. Falta de formação adequada (citado por 82.89% dos respondentes). 

Apoiados por resultados apresentados em publicações como a mencionada acima e em 

nossa experiência de anos trabalhando com o ensino de trigonometria foi que decidimos 

buscar meios de amenizar as lacunas a que se refere os pontos 1 e 2 citados. 
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Independente dessas discussões, acreditamos que o conhecimento de um pouco da 

História da Matemática é indispensável na formação de qualquer educador matemático em 

qualquer nível de ensino. Somente assim nós, e nossos alunos, poderíamos caminhar rumo 

uma visão da Matemática pautada em dois aspectos fundamentais: por um lado, um sistema 

coerente e, por outro, uma criação da humanidade, cujas ideias estão sempre mudando e sendo 

redefinidas. 

Após analisarmos aspectos favoráveis e desfavoráveis sobre o uso da História da 

Matemática com fins pedagógicos, optamos pela utilização da história da trigonometria como 

foco de estudo. Ou seja, nosso estudo tem o propósito de construir uma sequência de 

atividades tendo a história da trigonometria como abordagem de ensino.  

Para uma adequada contextualização dos aspectos históricos envolvidos nessa 

construção, nos orientamos nas ideias de diversos pesquisadores. A saber, de Kennedy (1992), 

Aaboe (2002), Maor (1998) e Brummelen (2009) retiramos uma visão geral da história da 

trigonometria. De Morey (2001; 2003), Morey e Mendes (2005), Morey e Faria (2009) e 

Mendes e Rocha (2009), coletamos informações sobre fundamentos da trigonometria como 

campo científico. Dentre estas informações estão a importância da astronomia mesopotâmica 

e grega, a construção da tabela de cordas de Ptolomeu, as contribuições de indianos e árabes 

no desenvolvimento da trigonometria, a construção das primeiras tabelas trigonométricas e a 

sistematização da trigonometria utilizada nos dias atuais. 

Em breve resumo sobre a história da trigonometria, podemos destacar que há mais de 

dois mil anos, os gregos buscavam resolver problemas ligados à astronomia utilizando 

métodos geométricos. Assim, foram empreendidas tentativas de determinar a distância da 

Terra ao Sol e à Lua e a medida do raio da Terra. A trigonometria não tinha surgido ainda e a 

primeira tabela trigonométrica de que se tem notícia (embora a própria tabela não tenha 

chegado até nós) foi elaborada no séc. II a.C. por Hiparco de Nicéia. 

Com base na tabela de Hiparco, o astrônomo Claudio Ptolomeu, que viveu e trabalhou 

em Alexandria (Egito) no séc. II d.C., elaborou uma tabela de cordas
4
 mais minuciosa do que 

a de Hiparco. A tabela de Ptolomeu foi elaborada para ser parte integrante do Almagesto
5
, 

tratado usado como manual de astronomia até o advento da teoria heliocêntrica.  

                                                             
4 É uma tabela que associa comprimentos de cordas de uma circunferência a arcos subtendidos por essas 

mesmas cordas. As tabelas de cordas são precursoras das tabelas trigonométricas atuais. 
5 Morey e Faria (2009) afirmam que o Almagesto é um tratado de astronomia. Descreve os céus, isto é, o 

movimento dos astros Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno sobre o fundo das estrelas visíveis a 

olho nu. Embora o ponto de vista do Almagesto seja geocêntrico, ele foi usado como base da astronomia por 

muitos séculos até que a visão heliocêntrica sobrepujou a geocêntrica. 
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Segundo Kennedy (1992), na construção da sua tabela, Ptolomeu tomou um círculo e 

relacionou cada ângulo central ao comprimento da corda deste mesmo ângulo. Tomou o raio 

do círculo valendo 60 unidades e, utilizando geometria euclidiana, calculou os comprimentos 

das cordas para arcos (ou ângulos centrais) de 0º a 180º, variando de meio em meio grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Círculo de Ptolomeu 

Fonte: Kennedy (1992, p. 5). 

 

A tabela e os conceitos relacionados sofreram, nos séculos posteriores, modificações 

nas mãos dos matemáticos e astrônomos até chegar aos conceitos trigonométricos que 

conhecemos hoje. 

Focalizamos nossa atenção no fato de que os gregos, ao elaborar suas tabelas de 

cordas, contavam apenas com os conceitos geométricos da sua Matemática (círculo, ângulo, 

corda); os conceitos de seno, circunferência trigonométrica e demais conceitos 

trigonométricos surgiram depois.  

Além dos gregos, os indianos e os árabes contribuíram para o desenvolvimento da 

trigonometria. Uma síntese da contribuição dos diversos povos no desenvolvimento e 

consolidação da trigonometria está na figura 2. 

Legenda: 
R – raio da circunferência; 

 – arco da circunferência; 

crd – corda do arco . 
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Figura 2 – Diagrama com síntese do histórico da trigonometria ocidental. 

Fonte: Produção própria. 

 

Ou seja, a trigonometria tem sua própria História. Diferentes povos, com diferentes 

culturas, em determinadas épocas, contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento 

trigonométrico e para a consolidação desse saber como básico no alicerce matemático 

contemporâneo. 

 

 

2.2 Trabalhos que propõem o ensino de trigonometria aliado à sua História 

 

 

Uma das etapas na elaboração de qualquer estudo consiste em analisar os trabalhos já 

publicados envolvendo a mesma temática. Das diversas publicações envolvendo o ensino de 

trigonometria, detivemos nossa atenção em Mendes (2001b), Nascimento (2005) e Sampaio 

(2008) por apresentarem propostas de ensino de trigonometria sob o aspecto histórico. 

Antiguidade grega: a geometria das cordas

Idade Média (por volta do séc. VI): meia-
corda hindu (seno indiano)

Idade Média (por volta do séc. X): início da 
sistematização da trigonometria pelos árabes

Idade Moderna: consolidação da trigonometria na 
Europa
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Mendes (2001b) apresenta uma proposta de ensino de trigonometria aliando 

concepções construtivistas à abordagem histórica da Matemática. Neste estudo o autor dá 

continuidade e refinamento à proposta desenvolvida anteriormente (MENDES, 1997) sobre a 

temática de como as informações históricas podem contribuir para a construção do 

conhecimento escolar através de atividades de redescoberta. 

A proposta de ensino desse autor tem como público alvo estudantes do ensino médio e 

é composta por onze atividades que abordam desde conhecimentos geométricos (ângulos, 

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

conhecimentos básicos trigonométricos (razões trigonométricas e ciclo trigonométrico). Cada 

uma das atividades é acompanhada por uma contextualização histórica do assunto abordado 

nela. 

Apesar das atividades despertarem a curiosidade dos estudantes, o autor alega que o 

mesmo não acontecia com os textos. A leitura dos textos era sempre relegada a segundo 

plano. Um aspecto interessante se dá através da passagem do estudo das razões 

trigonométricas no triângulo retângulo para o estudo na circunferência trigonométrica 

(unitária). Para isso o autor propõe a construção e a utilização de um instrumento rudimentar 

denominado por ele de trigonômetro
6
.  

Outro aspecto a ser considerado no estudo de Mendes (2001b) é que a sequência de 

atividades se encerra com o estudo do seno, cosseno e tangente na circunferência 

trigonométrica recorrendo aos arcos de 0º, 30º, 45º, 60º ou 90º. O estudo das funções 

trigonométricas é apontado como sugestão para estudos futuros. 

Já o estudo de Nascimento (2005) tem como finalidade a construção de uma tabela 

trigonométrica utilizando levantamentos históricos dos trabalhos de Ptolomeu. Através dos 

mecanismos matemáticos utilizados na construção da tabela, a autora se propôs a investigar a 

construção dos conceitos das razões trigonométricas no triângulo retângulo com alunos do 

ensino médio. 

A sequência de Nascimento (2005), com cinco atividades, aborda a geometria como 

ponto de partida para o seu estudo. Ela aborda os conceitos das razões trigonométricas no 

triângulo retângulo através da semelhança de triângulos. A autora ainda utiliza outras 

identidades trigonométricas (seno da diferença de dois arcos e seno do arco metade) para 

construir a sua tabela trigonométrica. Porém, devido à abordagem de construir uma tabela 

                                                             
6 Aparelho rudimentar confeccionado artesanalmente para construção do conceito das razões trigonométricas 

no triângulo retângulo. Mais detalhes ver Mendes (2001b, p.276). 
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trigonométrica, alguns conteúdos trigonométricos (estudo das razões trigonométricas na 

circunferência unitária, por exemplo) não são explorados no estudo.  

Assim como Mendes (2001b), Nascimento (2005) apresenta a História da 

trigonometria em pequenos textos de algumas atividades. Também, junto com os alunos, 

constrói e utiliza instrumentos rudimentares
7
 para medir ângulos. Estes instrumentos são 

utilizados para auxiliar na construção dos conceitos das razões trigonométricas no triângulo 

retângulo. 

Alguns resultados obtidos por Nascimento (2005) e também por Mendes (2001b) são 

relevantes para estudos envolvendo o ensino de geometria ou trigonometria. Eles apontam 

que, durante seus estudos, poucos alunos conheciam propriedades básicas das figuras 

geométricas, e, a maioria deles, apresentava dificuldades na interpretação das questões 

propostas e de estruturação do cálculo algébrico para resolver estas questões. 

O estudo de Sampaio (2008) teve como objetivo construir uma sequência de atividades 

por meio da reconstrução da História da trigonometria, abrangendo, principalmente, o estudo 

das funções trigonométricas. A autora teve como público estudantes do ensino médio na 

aplicação de sua sequência com treze atividades.  

Assim como Nascimento (2005), Sampaio (2008) inicia suas atividades através da 

semelhança de triângulos para a construção dos conceitos relativos às razões trigonométricas 

no triângulo retângulo. Daí, a autora estrutura as atividades seguindo a reconstrução histórica 

da trigonometria a qual se propunha.  

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

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

autora utilizar a geometria como base para desenvolver conhecimentos trigonométricos 

básicos, a passagem dos estudos da corda grega para a meia-corda hindu e para o seno 

moderno poderia ser mais explorado com atividades pertinentes e desafiadoras. 

Na figura 3 mostramos uma síntese com as relações principais entre os trabalhos de 

Mendes (2001b), Nascimento (2005), Sampaio (2008) e algumas peculiaridades de cada 

estudo. 

 

 

                                                             
7 Com material reciclado são construídos um teodolito e um astrolábio. O teodolito é um instrumento óptico 

para medir ângulos na vertical ou na horizontal através de referenciais triangulares. O astrolábio é um 

instrumento de observação astronômica. Mais detalhes ver Nascimento (2005, p. 94-96). 
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Figura 3.  Diagrama com as relações entre os trabalhos citados envolvendo abordagem histórica no ensino de trigonometria. 

Fonte: Produção própria. 
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Na análise dos trabalhos dos três pesquisadores citados na figura 3, encontramos 

alguns pontos preponderantes para o nosso estudo. O primeiro deles é com relação aos 

conteúdos trigonométricos explorados em cada sequência de ensino. Enquanto Nascimento 

(2005) concentra seus estudos somente nas razões trigonométricas no triângulo retângulo, 

Mendes (2001b) vai mais além explorando os conhecimentos básicos para o estudo do ciclo 

trigonométrico. Sampaio (2008) vai mais além ainda chegando ao estudo das funções 

trigonométricas. 

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

(2008) utilizam-se do aporte teórico da Engenharia Didática
8
 para validar suas sequências de 

ensino. Mendes (2001b) defende a aliança entre a História da Matemática e as ideias 

construtivistas. 

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

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

utiliza a História para introduzir algumas atividades. 

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

sequência de atividades analisada anteriormente, passamos a refletir sobre a forma de 

associar, indissoluvelmente, surgimento, desenvolvimento e consolidação da trigonometria ao 

ensino desse mesmo assunto.  

Ou seja, nosso caderno de atividades vem complementar os estudos de Sampaio 

(2008), Mendes (2001b) e Nascimento (2005) no tocante a dualidade ensino e aprendizagem. 

Enquanto os estudos desses autores focam os estudantes do ensino médio, direcionamos nosso 

estudo para os professores de Matemática. 

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

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

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

discutidas ou propostas. Em outros, através de informações históricas a parte. Ainda, 

procuramos formatar o caderno de atividades com diversas informações utilizando figuras, 

tabelas, mapa para facilitar o diálogo entre as nossas propostas e o professor-leitor. 

 

 

 

                                                             
8 É uma forma de organizar procedimentos metodológicos de pesquisas em Didática. Numa pesquisa, a 

Engenharia Didática contempla tanto a dimensão teórica como a experimental. Ou seja, é uma forma de 

sistematizar a metodologia de pesquisa aliando teoria e prática. (PAIS, 2008). 
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2.3 O professor de Matemática que precisa ensinar trigonometria 

 

 

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

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

apenas um ano para a formação pedagógica. Ou seja, 

 

O saber considerado relevante para a formação profissional do professor era, 

fundamentalmente, o conhecimento disciplinar específico. O que hoje é 
denominado formação pedagógica se reduzia à didática e esta, por sua vez, a 

um conjunto de técnicas úteis para a transmissão do saber adquirido nos três 

anos iniciais. (MOREIRA; DAVID, 2007, p. 13). 

 

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

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

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

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

de conteúdos, um repassador de informações, mas sim, como um educador preocupado com 

os procedimentos do ensino e da aprendizagem.  

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

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

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

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

e a formação de pesquisadores em Matemática. Já o educador matemático deve conceber a 

Matemática como um instrumento de formação educacional ampla. Ou seja, a Matemática 

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

Como professor de Matemática em exercício há mais de quinze anos, vivenciamos 

uma formação escolar e acadêmica com métodos, técnicas e práticas voltadas para a 

Matemática em si ocupando a maioria do nosso processo formativo. São anos de domínio da 

pedagogia tecnicista, onde a aprendizagem resulta de uma forma de ensino que enfatiza 

cálculos e técnicas em prejuízo dos significados. 

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

de trigonometria, vamos considerar alguns aspectos. Em primeiro lugar, a trigonometria faz 

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

própria Matemática e suas peculiaridades.  
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Um segundo aspecto é relativo à formação escolar, acadêmica e em exercício desse 

professor. A aparente insegurança do professor que vai ensinar trigonometria, 

independentemente do tipo de abordagem
9
, além das lacunas na sua formação, pode estar 

ligada ao tratamento trigonométrico utilizado nos livros didáticos. Sobre esse tratamento, 

Lima (2001, p. 47) afirma que é 

 

[...] demasiadamente longo, com ênfase em trivialidades, omissões 

importantes, conceitos mal definidos e ausência de problemas conceituais 
atraente. O radiano é mal definido, as calculadoras não são enfatizadas e 

nunca é claramente exposta a diferença entre seno (por exemplo) de um 

ângulo e de um número. 

 

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

trigonométricos com uma imensidão de expressões matemáticas. Esse excessivo tratamento 

pode estar comprometendo a compreensão conceitual e o aprendizado significativo do assunto 

por parte de alunos e professores. 

Em relação ao aspecto da formação do professor de Matemática que deve ensinar 

trigonometria, inúmeras são as dificuldades conceituais vivenciadas por estes professores. 

Brito e Morey (2004, p. 31) apontam que 

 

[...] tais dificuldades estão intimamente relacionadas à formação escolar das 
décadas de 70 e 80 caracterizada, entre outros aspectos, pelo descaso para 

com a geometria e a trigonometria, pela formalização precoce de conceitos 

geométricos e trigonométricos – quando esses eram estudados –, e pela 
memorização de procedimentos sem a compreensão deles. 

 

Apesar dos diversos estudos sobre essa temática, concordamos com os que defendem 

que a superação dessas dificuldades somente se dará com um maior empenho dos professores 

na sua contínua formação e na sua prática docente. Momentos de estudos, reflexões, troca de 

opiniões e discussões com outros professores ou com seus alunos são importantes 

enriquecedores na prática pedagógica de qualquer educador. 

Entretanto devemos considerar a opinião de Polettini (1999, p.225). O autor afirma, 

com base em vários estudos, que o professor de Matemática parece ser fortemente 

influenciado por suas experiências enquanto estudante. Portanto, a mudança de postura do 

professor com relação ao ensino dos conteúdos matemáticos não se daria num curto espaço de 

                                                             
9 Em estudo sobre o ensino de trigonometria no Brasil, Nacarato, Bredariol e Passos (2007) identificaram que 

os livros didáticos brasileiros enfocaram (ou ainda enfocam) a trigonometria segundo três formas de 

apresentação: a geometria, os vetores ou as funções circulares. 
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tempo. A formação de um professor de Matemática deve ser entendida como uma formação 

que dura toda a vida, não somente nos momentos escolares ou acadêmicos. 

 

 

2.4 Desenvolvimento metodológico: os caminhos percorridos no estudo 

 

 

 Severas críticas feitas ao ensino público brasileiro nos levam a pensar, enquanto 

educador matemático, sobre nossa contribuição no rompimento ou na manutenção do quadro 

atual da educação escolar pública no Brasil. 

 No campo da Educação Matemática, diversas estudos vêm acentuando o valor das 

atividades no desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. Podemos destacar 

estudos relativos à Modelagem Matemática, à Resolução de Problemas, à Etnomatemática, à 

Tecnologia da Informação e à História da Matemática.  

 Nessa linha, optamos por focar nossos estudos no ensino de trigonometria por meio da 

abordagem histórica. Nossa opção é justificada pela proximidade, enquanto professor do 

Ensino Médio, com os conteúdos trigonométricos e também pela preocupação com a nossa 

prática em sala de aula. Aparentemente, nossos alunos não se apropriam desses conteúdos 

trigonométricos como desejaríamos. 

 Após a escolha do tema para estudo, fizemos levantamento dos trabalhos publicados 

que abordavam o ensino de trigonometria através da sua históra. Encontramos livros, artigos, 

dissertações e tese conectando os temas trigonometria e História da Matemática. Para análise 

desses trabalhos consideramos dois aspectos: primeiro o conteúdo trigonométrico explorado e 

segundo, como se apresenta a abordagem histórica em cada um deles. 

 Com isso definimos o foco de estudo em elaborar, testar e validar uma sequência de 

atividades para o ensino de trigonometria numa abordagem histórica. Tendo como público-

alvo professores (e futuros professores) de Matemática, o processo de planejamento, 

elaboração, experimentação e avaliação das atividades, desenvolveu-se em várias experiências 

até formatarmos o caderno de atividades como produto final. Este utilizado na sua íntegra em 

um curso principal para professores de Matemática, no qual nos deteremos posteriormente. 

 Finalizamos o estudo analisando os resultados obtidos nesse curso com professores e 

tecendo sugestões e recomendações para o uso do caderno de atividades no meio educacional. 

 As etapas do caminho seguido nesse trabalho podem ser visualizadas através do 

fluxograma da figura 4.    
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Figura 4 – Fluxograma com as etapas do estudo. 

Fonte: Produção própria. 

 

Nesse percurso sintetizado no fluxograma da figura 4, destacamos o processo cíclico 

de planejamento, elaboração, experimentação e avaliação das atividades. Utilizamos variados 

dispositivos como estratégias metodológicas para aprimorar essas atividades. Alguns deles 

foram leituras de textos sobre o ensino de trigonometria, explanações sobre a História da 
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trigonometria e a inclusão de atividades explorando as construções geométricas com régua e 

compasso ou com algum software de geometria dinâmica. Todos esses aspectos, com seus 

erros e acertos, foram fundamentais para a maturidade do produto final apresentado no 

apêndice dessa dissertação. 

  



30 

 

3 ELABORAÇÃO DE UMA SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES PARA O ENSINO DE 

TRIGONOMETRIA 

  

Na nossa concepção, um exercício, a leitura de um texto, a explanação sobre algum 

assunto, um debate, são exemplos de formas diferenciadas de atividades de ensino. Com 

relação às sequências de atividades acreditamos que “são um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que 

têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos.” 

(ZABALA, 1998, p. 18). 

Ou seja, na construção de uma sequência de atividades devemos considerar o processo 

cíclico de planejamento, execução e avaliação em todas as etapas. Ainda, a articulação entre 

as atividades deve caracterizar a sequência como uma unidade não compartimentada. 

Neste capítulo dissertaremos sobre os instrumentos utilizados na construção da nossa 

sequência de atividades. Também apresentaremos as características dos ambientes utilizados 

nas diversas etapas de experimentação e o público participante de cada uma delas.  

 

 

3.1 A metodologia utilizada para elaborar a sequência 

 

 

De posse de alguns livros, artigos, dissertações e tese envolvendo o ensino e a 

aprendizagem de trigonometria, em especial, aqueles envolvendo o ensino de trigonometria 

numa abordagem histórica, construímos, inicialmente, uma sequência de atividades aliando 

conceitos geométricos fundamentais
10

 ao estudo da trigonometria. 

As atividades elementares se basearam no estudo de Brito e Morey (2004) sobre 

dificuldades encontradas pelos professores de Matemática da rede de ensino público do Rio 

Grande do Norte. Nesse estudo, as autoras ressaltam a importância do ensino de geometria e 

de trigonometria para a formação dos estudantes, e afirmam que esses professores atuantes no 

ensino básico, na maior parte das vezes, tiveram em seus cursos de graduação pouca ênfase no 

ensino de geometria e praticamente nenhuma no de trigonometria. 

A experimentação se deu em cursos de curta duração, como estudos pilotos, 

destinados a professores de Matemática em exercício ou em formação. Gradativamente 

                                                             
10 Consideramos conceitos e propriedades das retas, dos ângulos, dos polígonos e da circunferência. 
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aprimoramos a sequência de atividades a partir dos retornos obtidos nesses encontros. A 

figura 5 mostra os eventos no qual os cursos foram introduzidos. 

 

 

 

Figura 5. Eventos de experimentação da sequência de atividades. 

Fonte: Produção própria. 

 

Esses estudos pilotos propiciaram uma característica de construção coletiva através do 

diálogo entre todos os professores participantes dos cursos, ministrante ou não. Esse diálogo, 

a reflexão, o novo planejamento (adaptação ou reconstrução das atividades) e a 

experimentação no curso seguinte, caracterizam a metodologia denominada de pesquisa-ação 

colaborativa (cooperativa). Identificamos esse instrumento metodológico em nosso trabalho 

por crermos que ele  

 

[...] trabalha ao mesmo tempo na pesquisa e no desenvolvimento 
relacionados à produção do conhecimento e sua utilização. Reconhece-se e 

utiliza-se o processo como uma estratégia de intervenção para o 

desenvolvimento profissional enquanto se realiza uma rigorosa e útil 

investigação. (ESTEBAN, 2010, p. 180). 

 

Ou seja, a pesquisa-ação colaborativa tem como fim o desenvolvimento profissional 

docente levando em conta a produção do conhecimento didático/pedagógico e sua 

aplicabilidade no ambiente escolar. 

1º 
evento

• II Encontro Regional de Educação Matemática (EREM) 

2º 
evento

• XXI Semana de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN)

3º 
evento

• II Simpósio Nordeste de História e Educação Matemática (SNHEM)

4º 
evento

• Curso de especialização para professores de Matemática do Ensino Médio da 
Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA)

5º 
evento

• X Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM)
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Além do mais, considerando a especificidade da profissão docente em buscar 

alternativas teórico-metodológicas para o seu fazer pedagógico, a pesquisa-ação proporciona 

“as condições de formação de um professor autônomo que busca no conhecimento qualificado 

as possibilidades para renovar e inovar em sua prática educativa.” (FRANCO; LISITA, 2008, 

p. 42). 

Portanto, a adoção da pesquisa-ação como instrumento de prática metodológica em 

nosso estudo coincidiu com nossa prática enquanto educador. Essa prática educativa tem 

raízes na construção coletiva, na tolerância à opiniões divergentes, na dinâmica e no 

funcionamento dos trabalhos em pequenos grupos. Ou seja, o ensino deve ser pautado em 

relações democráticas para ser realmente um agente de mudança. 

 

 

3.2 Os ambientes em que se desenvolveram os estudos: os participantes do estudo 

 

 

A fase de experimentação das atividades aconteceu nos eventos citados na figura 5. O 

primeiro evento foi o II Encontro Regional de Educação Matemática (EREM) realizado no 

campus central do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). O curso foi realizado no período de 12 a 14 de agosto de 2009, com carga 

horária de 6 horas e público de 23 participantes, sendo em sua maioria professores de 

Matemática em exercício. 

O segundo evento foi a XXI Semana de Matemática realizada na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN). O curso foi realizado no período de 19 a 23 de outubro de 

2009, com carga horária de 6 horas e com público de 22 participantes, sendo em sua maioria 

alunos do curso de licenciatura em Matemática. 

O terceiro ocorreu no II Simpósio Nordeste de História e Educação Matemática 

(SNHEM) realizada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O curso foi 

realizado nos dias 07 e 08 de maio de 2010, com carga horária de 6 horas e com público de 23 

participantes, sendo em sua maioria alunos do curso de licenciatura em Matemática à 

distância ou dos campi do interior do Rio Grande do Norte. 

O quarto evento foi um curso de especialização para professores de Matemática do 

Ensino Médio promovido pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), em 

Parnamirim (RN). O encontro se deu no dia 19 de junho de 2010, com carga horária de 8 

horas e com público de 29 professores de Matemática em exercício. 
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A experiência proporcionada até esse momento nos estudos foi relatada no X Encontro 

Nacional de Educação Matemática realizado em Salvador (BA) em julho de 2010
11

. 

Sobre a metodologia utilizada nos cursos, optamos por ministrá-los na forma de 

oficina pedagógica, isto é, o conteúdo do curso se desenvolve à medida que os participantes 

realizam, em grupos, atividades previamente elaboradas pelo professor (ministrante do curso). 

O ministrante do curso coordena as atividades dos grupos, tira dúvidas, dá sugestões, chama a 

atenção para aspectos que merecem reflexão, observa as dificuldades dos participantes, dentre 

outros aspectos. 

Após cada curso, seguia uma minuciosa avaliação considerando nossas observações, 

as dúvidas e sugestões dos participantes. Com isso, as atividades eram adaptadas, 

reformuladas ou até reconstruídas para o curso seguinte. 

 A última etapa do estudo se desenvolveu dentro de um projeto de extensão promovido 

pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) no 

campus Natal-Zona Norte. O espaço reservado para esse curso principal foi uma sala 

climatizada contendo computador, projetor, quadro branco, cadeiras e mesas. Um ambiente 

adequado para o bom andamento de atividades de construções geométricas com régua e 

compasso ou com auxílio de recursos tecnológicos de multimídia. 

 Além desses recursos disponíveis, a escolha por essa instituição se deu por 

pertencermos ao quadro de servidores permanentes dela e pela carência de cursos similares 

para professores de Matemática na região da Zona Norte de Natal. 

 Este curso foi realizado nos meses de outubro e novembro de 2010, nas manhãs de 

sábado, com total de quarenta horas. A primeira parte dele foi utilizada para estudos básicos 

de geometria através das construções geométricas com régua e compasso. Aproveitamos para 

apresentar o software GeoGebra
12

 como ferramenta auxiliar ao estudo da geometria e da 

trigonometria. A segunda parte foi dedicada à aplicação, discussão e considerações sobre o 

caderno de atividades para o ensino de trigonometria (ver apêndice), nossa proposta de 

ensino. 

Participaram deste curso quinze professores, sendo cinco deles ainda em formação em 

licenciatura em Matemática e um em licenciatura em Física. Dos nove professores restantes, 

seis são licenciados em Matemática e três são pedagogos que exercem a função de professor 

de Matemática no ensino básico.  

                                                             
11 Ver Morey, Gomes e Medeiros (2010). 
12 Uma ferramenta computacional para estudo da geometria e trigonometria. Está inserido nas novas 

tecnologias informatizadas como um software de geometria dinâmica.  
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Além disso, dos nove professores em exercício, somente três participaram de algum 

curso de formação continuada nos últimos cinco anos. Ainda, seis deles residem e exercem 

sua profissão em municípios distantes mais de 100 km de Natal. 

 

 

3.3 A sequência de atividades 

 

 

Ao analisarmos as sequências de atividades propostas por Mendes (2001b), 

Nascimento (2005) e Sampaio (2008) para o ensino de trigonometria numa abordagem 

histórica, percebemos que, em parte das atividades dessas sequências, a história da 

trigonometria aparece de forma pontual, em textos com poucas linhas e acompanhadas de 

algumas atividades. 

Entendemos que, para um envolvimento efetivo entre conteúdos trigonométricos e sua 

história, a percepção textual e a compreensão do leitor/professor na sequência de atividades 

deve estar estreitamente ligada a diversos fatores. Estes fatores passam pela qualidade e 

clareza das informações contidas nos textos, pelo caráter variado dos recursos utilizados 

(tabelas, gráficos, desenhos e mapas) e pela própria estrutura de exposição das atividades com 

questões que mobilizem o pensamento e novas ideias. 

Nessa perspectiva, apresentamos um caderno de atividades (ver apêndice) aliando 

conteúdos trigonométricos a sua história através de textos, desenhos, mapas, construções 

geométricas, tabelas, uso de máquinas de calcular e sugestões de leitura para aprofundamento 

das informações. 

Ainda, o caderno de atividades de nosso estudo se apresenta com o intuito de que 

professores de Matemática possam conhecer articulações pedagógicas possíveis entre a 

trigonometria e sua história. E também que 

 

A utilização da História da Matemática em sala de aula também pode ser 

vista como um elemento importante no processo de atribuição de 

significados aos conceitos matemáticos. É importante, porém, que esse 

recurso não fique limitado à descrição de fatos ocorridos no passado ou à 

apresentação de biografias de matemáticos famosos. [...] A História da 

Matemática pode contribuir também para que o próprio professor 

compreenda algumas dificuldades dos alunos, que, de certa maneira, podem 

refletir históricas dificuldades presentes também na construção do 

conhecimento matemático. (BRASIL, 2006, p.86) 



35 

 

Para a escolha dos conteúdos trigonométricos abordados nas atividades, além dos 

aspectos apresentados por Mendes (2001b), Brito e Morey (2004), Nascimento (2005) e 

Sampaio (2008), levamos em consideração as seguintes orientações:  

 

Alguns tópicos usualmente presentes no estudo da trigonometria podem ser 

dispensados, como, por exemplo, as outras três razões trigonométricas, as 

fórmulas para sen (a + b) e cos (a + b), que tanto exigem dos alunos para 

serem memorizadas. É preciso atenção à transição do seno e do co-seno no 

triângulo retângulo (em que a medida do ângulo é dada em graus), para o 

seno e o co-seno, definidos como as coordenadas de um ponto que percorre 

um arco do círculo de raio unitário com medida em radianos. Os alunos 

devem ter a oportunidade de traçar gráficos referentes às funções 

trigonométricas, aqui se entendendo que, quando se escreve f (x) = sen (x), 

usualmente a variável x corresponde à medida de arco de círculo tomada em 

radianos. O estudo das demais funções trigonométricas pode e deve ser 

colocado em segundo plano. (BRASIL, 2006, p. 74). 

 

Portanto, o conteúdo trigonométrico apresentado em nosso estudo prioriza o enfoque 

geométrico. Com isso, além de seguir o percurso histórico, tratamos a geometria como 

fundamental para estudos trigonométricos.  Os procedimentos algébricos enfadonhos 

explorados em diversos livros didáticos de trigonometria não são abordados. Em seu lugar 

apresentamos questões em que a investigação e o raciocínio são ferramentas. 

Levando em consideração os aspectos aqui citados, apresentamos na figura 6 uma 

síntese das atividades com seus objetivos e assuntos abordados.  

Agora relataremos o processo de construção de cada uma das atividades. Na 

elaboração da sequência, tivemos sempre em mente o caminho percorrido pelo conhecimento 

trigonométrico desde a Antiguidade. Assim, nossas atividades têm base na geometria 

euclidiana necessária à transição para a trigonometria moderna. Ainda, o processo cíclico de 

planejamento, elaboração, experimentação e análise deu-se em vários cursos de curta duração 

(como informado anteriormente na figura 5). 

A primeira atividade, explorando polígonos regulares inscritos na circunferência, foi 

elaborada partindo dos pressupostos sugeridos por Brito e Morey (2004). No estudo, as 

autoras apontam diversas dificuldades de professores de Matemática com relação à apreensão 

de conceitos geométricos e trigonométricos básicos. Partindo disso, elaboramos um texto 

enfocando a importância dada a geometria pelos gregos antigos e, paralelamente, discutimos 

conceitos relativos à circunferência e seus elementos. 
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Atividade Título Objetivos Assuntos abordados 

1ª 

Explorando 

polígonos 

regulares 
inscritos na 

circunferência 

Relembrar conceitos, elementos e 
propriedades dos polígonos 

regulares inscritos em uma 

circunferência. 

Circunferência e 

polígonos regulares. 

2ª 
Calculando os 

comprimentos de 

algumas cordas 

Investigar relação entre as medidas 

do ângulo central e do lado de 
polígonos inscritos em uma 

circunferência. Ainda, determinar o 

comprimento de algumas cordas. 

Circunferência, polígonos 

regulares, teorema de 

Pitágoras, triângulos 
isósceles e equilátero. 

3ª 
A transformação 
da corda em seno 

Calcular o seno de um ângulo 
através do valor da meia-corda. 

Triângulos, mediatriz de 
um segmento e seno. 

4ª 
O radiano como 

unidade de 

medida angular 

Conceituar o radiano como unidade 

de medida e compará-lo com o grau. 

Circunferência, triângulos 

isósceles e equilátero e 

unidades de medidas de 
arcos. 

5ª 

O seno na 

circunferência 

unitária 

Conceituar o seno na circunferência 

trigonométrica e estabelecer 

propriedades do seno através do seu 
gráfico. 

Circunferência, projeções 

ortogonais e seno. 

Figura 6. Quadro resumo das atividades  

Fonte: Produção própria. 

 

Partindo de polígonos inscritos na circunferência, como na figura 7, discutimos 

diversos aspectos conceituais geométricos, como: os elementos básicos de uma 

circunferência, o que venha a ser corda de uma circunferência, relações entre comprimento da 

corda e do seu arco subtendido, divisão de uma circunferência em partes iguais e, 

principalmente, o estudo das relações entre corda de uma circunferência, lado do polígono 

inscrito e medida do ângulo central desse polígono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Hexágono regular inscrito na circunferência  

Fonte: Produção própria. 
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Ao final dessa primeira atividade indicamos a leitura de Carvalho (2005) e Wagner 

(2007) para aprofundamento nos estudos da geometria básica necessária à trigonometria. 

Estes autores apresentam o estudo da geometria plana básica através das construções e 

demonstrações essenciais ao desenvolvimento de qualquer estudo que tenha a geometria plana 

como conhecimento básico. 

 A segunda atividade, calculando o comprimento de algumas cordas, tem como 

finalidade mostrar que é possível construir uma tabela trigonométrica (de cordas) somente 

utilizando conhecimentos geométricos e algébricos. Toda a problemática dessa atividade 

consiste em buscar resposta para a seguinte questão: é possível calcular, numa circunferência 

de raio R, o comprimento da corda de um ângulo central de medida ?   

Na busca da resposta para essa questão apresentamos os procedimentos para se 

calcular as medidas das cordas de 90º e 120º. O cálculo das medidas das cordas de 60º, 180º e 

72º são propostas como desafio.  

 Para expandir os conhecimentos geométricos dos participantes por intermédio da 

pesquisa, da discussão e investigação, propomos a seguinte questão:  

 

...além dos procedimentos aqui apresentados para o cálculo do comprimento da corda de 120º, 

pode-se determiná-lo por outros meios algébricos e geométricos. Quais seriam os 

procedimentos para esse tal fim? 

 

Esta questão surgiu pela necessidade de retomarmos alguns conhecimentos 

geométricos básicos, bem como, gerar uma discussão sobre diferentes formas de resolver 

determinado problema. 

Ainda nessa atividade, atenção especial é dada à questão de se calcular o comprimento 

da corda de 72º (veja a figura 8).  

Como os procedimentos não fazem parte, em geral, da rotina da maioria dos 

professores envolvidos no estudo, apresentamos sugestões baseadas na construção de um 

pentágono regular inscrito na circunferência. Acompanhe o trecho seguinte tendo como base a 

figura 8. 
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Figura 8. Pentágono regular inscrito na circunferência. 

Fonte – Produção própria. 

 

 Nela, F é o ponto médio do segmento OH, os segmentos AF e FG são congruentes e os 

segmentos AG e AB também são congruentes. Esses dados fazem parte dos procedimentos 

geométricos para construção do pentágono regular inscrito numa circunferência e são 

determinantes no cálculo da corda de 72º. 

 

Essa parte da atividade foi incluída devido ao insucesso dos participantes nos estudos 

piloto em calcular a medida de tal corda. 

Com o cálculo dos comprimentos das cordas, construímos uma pequena tabela de 

cordas utilizando somente conhecimentos geométricos e algébricos. Finalizamos essa 

atividade com um texto sobre as primeiras tabelas de cordas. Atenção especial à tabela de 

cordas de Ptolomeu. 

Na atividade 3, há a continuidade da explanação sobre as tabelas de cordas. Em 

pequeno texto, comentamos sobre o fato dos indianos deixarem de usar as tabelas de cordas 

gregas e passar às tabelas de meia-corda
13

. Não sabemos por que motivo. Porém, assim surge 

o conceito de seno.  

                                                             
13 Morey (2003, p. 19) afirma que os indianos passaram ao utilizar as tabelas de meia-corda adaptadas da 

tabela de cordas do Almagesto de Ptolomeu. As tabelas de cordas usam o ângulo central e o comprimento da 

corda respectiva. As tabelas de meia-corda usam a metade do ângulo central e a metade da corda. 
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Essa transição entre as cordas gregas, a meia-corda indiana e o seno é explorada em 

uma atividade através da relação entre o seno da metade de um ângulo central e o 

comprimento da corda subtendida por esse ângulo (Veja a figura 9). 

 

 

   
 

Legenda: 

 

/2 – metade do ângulo central AÔB; 
R – raio da circunferência; 

AB     – corda; 

A       – meia corda. 
 

Figura 9. Relação entre seno e corda. 

Fonte: Morey (2001, p. 31) 

 

Como exemplo, mostramos que: 

 

 

sen30
o
 = sen  

   

 
  = 

       

  
 

 

  
 

 

 
 . 

 

 

Dando continuidade na atividade, agora, com a tabela de cordas da atividade 2 e a 

relação entre seno e corda, colocamos como desafio o preenchimento de uma parte de uma 

tabela de senos. Além da utilidade de mostrar ao professor como se constroi uma tabela de 

senos partindo de conceitos geométricos, a construção dessa tabela envolve técnicas 

algébricas que ajudarão no desenvolvimento de raciocínio, domínio de conteúdos e na sua 

auto-estima enquanto realizador de uma tarefa tão importante para o início da trigonometria.     

A transição de cordas para seno tem fim nessa atividade com explanação sobre a 

tabela de semi-cordas (senos) de Copérnico. Consideramos essas informações para enriquecer 

sen  
 

 
  = 

  

  
 = 

   

   
 = 

  

   
 = 
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o processo histórico, pois a tabela de Copérnico substitui a de Ptolomeu que vinha sendo 

utilizada por muitos séculos nos estudos astronômicos. (MOREY; FARIA, 2009) 

Finalizamos essa atividade destacando a importância das primeiras tabelas de cordas. 

A construção dessas tabelas, as precursoras das tabelas trigonométricas, movimentou diversos 

povos em diferentes épocas da história da humanidade. Para conhecer mais sobre as tabelas de 

cordas indicamos a leitura de Maor (1998), Morey (2001) e Brummelen (2009). 

A atividade 4, o radiano como unidade de medida angular, foi baseada nas ideias de 

Kennedy (1992) e Loureiro et al. (1997). Uma vez já estabelecida o percurso histórico de 

criação das primeiras tabelas trigonométricas, continuamos a sequência com o surgimento e a 

construção do conceito de radiano como medida angular.  

A atividade foi elaborada para se entender o que venha a ser um radiano e que é 

possível compará-lo com outra unidade de medida angular, o grau. Propomos a utilização de 

barbante e régua para medição de raio e comprimento de uma circunferência. Após isso, 

questionamos sobre como calcular o comprimento de alguns arcos de circunferência, todos 

baseados na divisão da circunferência em partes iguais como já explorado na atividade 1. 

Com auxílio da figura 10, propusemos uma discussão sobre relações entre os ângulos 

centrais de 60º e de um radiano e de seus respectivos arcos subtendidos.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 10. Ângulos centrais de 60º e 1 rad 

Fonte: Loureiro et al.(1997, p. 88). 

 

Assim, finalizamos a discussão da atividade com a equivalência entre as unidades 

angulares, o grau e o radiano através do estudo do comprimento da circunferência e, 

consequentemente, do arco de circunferência.  

Passamos então para a atividade 5, o seno na circunferência unitária. Com as 

atividades anteriores mostramos que o seno surgiu muito antes dos conceitos modernos 
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criados por Leonard Euler. A ideia de sistematização da trigonometria através do estudo da 

circunferência trigonométrica (ver figura 11) surgiu no início da idade moderna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Seno na circunferência de raio unitário 

Fonte – Produção própria. 

 

Para não recairmos no estudo recorrente do seno dos arcos de 30º, 45º e 60º, como 

apresentado em diversos livros didáticos de Matemática, dividimos a circunferência 

trigonométrica em arcos de comprimento 
 

  
 para estudo do seno através da ordenada 

cartesiana das extremidades finais dos arcos (ver figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Legenda: 

 

       – raio unitário; 
A – ponto (1; 0); 

 – ângulo central; 

       – seno de . 
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Figura 12. Circunferência trigonométrica 

Fonte – Produção própria. 

 

Utilizando a figura 12, é possível retomar a ideia da meia-corda indiana. Porém, a 

ideia de apresentar o seno como a ordenada de um ponto permite um avanço no conceito de 

seno e em estudos mais aprofundados da trigonometria. 

Também, devido à observação de Lima (2001, p. 47), sobre os livros didáticos 

negligenciarem a diferença entre seno de um ângulo e de um número, discutimos sobre a 

função de Euler e indicamos a leitura de (LIMA et al.,1998, p. 217-223).  

Com a divisão da circunferência unitária em quinze arcos de mesmo comprimento e o 

seno como ordenada de um ponto no plano cartesiano, propusemos a construção de uma parte 

da tabela de senos (ver tabela 1).  
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θ sen θ θ  sen θ θ  sen θ θ  sen θ 

 

  
 0,259 

  

  
   

   

  
   

   

  
   

 

 
  

  

 
   

  

 
   

  

 
  - 0,866 

 

 
  

  

 
   

  

 
  - 0,707 

  

 
   

 

 
  

  

 
  0,5 

  

 
   

   

 
   

  

  
  

   

  
   

   

  
   

   

  
   

Tabela 1. Parte de uma tabela de senos. 

Fonte – Produção própria. 

 

Os valores dos senos desses arcos na circunferência trigonométrica são ponto de 

partida para o desenvolvimento de estudos gráficos para a então função seno. O gráfico de 

parte da função seno é proposto e algumas questões sobre periodicidade, crescimento e 

decrescimento, pontos máximos e mínimos, são apresentadas para reflexões e discussões. 

Finalizamos essa atividade indicando a leitura de Bradley e Sandifer (2007) sobre a 

vida e a obra de Leonard Euler. E, para conhecer melhor a função de Euler recomendamos 

consultar Lima et al (1998, p. 217-223). 

A finalização da sequência de atividades se dá com um texto sobre a consolidação da 

trigonometria como independente da astronomia. A trigonometria passa de coadjuvante da 

Matemática Aplicada à protagonista na Análise Matemática.  

Considerando esses aspectos na elaboração da sequência de ensino, passamos agora a 

dissertar sobre a aplicação dela no curso principal do nosso trabalho. 
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4 APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

 A partir desse momento relaremos sobre a aplicação da sequência de atividades no 

curso principal do nosso estudo. Comentamos sobre algumas peculiaridades necessárias nesse 

curso, principalmente, a divisão dele em duas partes: uma parte introdutória com estudos de 

geometria plana e outra parte para a aplicação da nossa sequência. 

 Na oportunidade também apresentamos e discutimos os resultados obtidos durante a 

aplicação desse curso. Bem como, outros aspectos relativos ao trabalho em grupo e a 

aprendizagem dos participantes. 

 

 

4.1 A sequência de atividades: aplicação e análise dos resultados 

 

 

A aplicação da sequência de atividades, na forma como apresentada no apêndice desta 

dissertação, deu-se em curso para professores de Matemática promovido pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.  Participaram do curso 

quinze professores, sendo seis deles ainda em formação em cursos de licenciatura.  

O curso foi dividido em duas partes. A primeira com dez horas dedicadas à discussão 

de conceitos básicos da geometria, familiarização com construções geométricas utilizando 

régua e compasso e utilização do software GeoGebra
14

 como ferramenta auxiliar a esses 

estudos geométricos. A segunda parte, com vinte horas de duração, foi dedicada à aplicação 

da nossa sequência de atividades. 

A necessidade de divisão do curso em duas etapas se deu após a realização dos estudos 

pilotos já citados. Nessas experiências, as conversas, as observações, os relatos e as sugestões 

dos participantes apontaram que para obtermos êxito em nosso propósito, devemos revisar 

diversos conceitos geométrico. A figura 13 relaciona aquelas dificuldades dos participantes 

durante a aplicação dos vários estudos pilotos. 

 

 

 

 

                                                             
14 É um software livre de geometria dinâmica. 
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Figura 13. Principais dificuldades detectadas nos estudos pilotos. 

Fonte: Produção própria. 

 

Portanto, a primeira etapa do curso principal foi planejada para atingirmos os objetivos 

da nossa proposta de ensino. Consideramos basilar fornecer meios para que os participantes se 

familiarizassem, caso não possuíssem, com a manipulação dos instrumentos geométricos, 

principalmente o compasso. Além disso, relembrar vários conceitos geométricos básicos 

inerentes ao estudo dos polígonos regulares, circunferência, simetria e rotação. Ainda, 

designar maior atenção na transposição de conhecimentos geométricos para algébricos, 

fundamentais na construção de qualquer proposta de ensino de trigonometria. 

A segunda etapa do curso foi dedicada à aplicação e discussão da nossa sequência de 

ensino. Praticamente, todas as atividades da sequência apresentam um texto construído 

diluindo-se informações históricas e conhecimentos trigonométricos.  

A aplicação da primeira atividade, explorando polígonos regulares inscritos na 

circunferência, durou 120 minutos entre leituras, discussões entre membros dos grupos, 

momentos de reflexão perante alguns questionamentos e discussão entre todos os 

participantes ao final da atividade. 

Duas questões dessa atividade merecem comentários
15

 a parte. Veja a tabela 2. 

 Mesmo com a preparação inicial enfocando conteúdos geométricos, na primeira 

questão a maioria dos participantes não considerou que a abertura do ângulo central pode ser 

maior que 180º. Ou seja, nessa questão esperávamos que os participantes observassem que 

para ângulos entre 180º e 360º, quando o ângulo central cresce, o comprimento da corda 

diminui.  

 

                                                             
15 Para melhor contextualização, consulte a atividade 1 do caderno de atividades no apêndice. 

Principais dificuldades dos 
participantes

Não familiaridade com instrumentos nas construções 
geométricas

Conhecimentos geométricos insufucientes

Domínio insuficiente de técnicas algébricas

Mesclar geometria e álgebra na formação da 
trigonometria
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Questão Participantes Acertaram 

Acertos 

(%) 

1 O que acontece com o tamanho da corda 

à medida que o ângulo central cresce? 
9 1 11,11 

2 Pense em um polígono regular, de n 

lados, inscrito em uma circunferência. 

Quanto mede, em graus, cada um dos 

seus ângulos centrais? 

9 0 0 

Tabela 2. Análise de questões da primeira atividade. 

Fonte: Produção própria. 

 

Para resolver a segunda questão, propusemos anteriormente o cálculo do ângulo 

central para alguns polígonos regulares. A dificuldade de abstração para um polígono regular 

de n lados causou aparente insegurança na análise da questão. Intervemos apresentando o 

cálculo do ângulo central para polígonos regulares de 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 e 20 lados como 

forma de vencer tal insegurança dos participantes.  

 Finalizamos a atividade apresentando algumas sugestões de leitura sobre geometria e 

construções geométricas de Carvalho (2005) e Wagner (2007). 

 A segunda atividade, calculando o comprimento de algumas cordas, foi aplicada em 

240 minutos. Os procedimentos para calcular os comprimentos das cordas de 90º e 120º 

faziam parte do texto elaborado para a atividade. O cálculo do comprimento da corda de 90º 

foi apresentado através do triângulo retângulo e do teorema de Pitágoras. Para o comprimento 

da corda de 120º, utilizamos a construção geométrica do ângulo suplementar, triângulos e 

teorema de Pitágoras. 

Sugerimos leitura detalhada desses procedimentos e, após compreensão, cada grupo 

tentasse calcular o comprimento dessas cordas por outros meios algébricos e geométricos. 

Nossa ideia era que os participantes recapitulassem os conceitos e propriedades geométricos 

discutidos na primeira etapa do curso e na primeira atividade dessa sequência. Para nossa 

surpresa, alguns utilizaram a lei dos cossenos
16

, conhecimento trigonométrico fora do 

propósito dessa atividade. Aproveitando o tema apresentado, questionamos sobre a veracidade 

da lei dos cossenos e nenhum participante argumentou sobre sua demonstração. Isso foi 

motivo de discussão sobre o fazer matemático desses professores. 

Continuamos a atividade com algumas questões: calcular os comprimentos das cordas 

de 180º, 60º e 72º. Para a corda de 180º não houve empecilho, porém, veja a tabela 3 sobre os 

resultados para as cordas de 60º e 72º. 

                                                             
16 Ver Lima et al. (1998, p. 233-234). 
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Questão Participantes Acertaram 

 

 

Acertos  

(%) 

1 Cálculo da corda de 60º 12 5  42 

2 Cálculo da corda de 72º 12 0  0 

Tabela 3. Análise de questões da segunda atividade. 

Fonte: Produção própria. 

 

Vale salientar que para o cálculo da corda de 60º bastava lembrar as propriedades do 

hexágono regular inscrito na circunferência, assunto bastante discutido anteriormente.  

O problema é maior para o cálculo da corda de 72º. Para calcular o comprimento dessa 

corda é viável construir, primeiramente, um pentágono regular inscrito na circunferência. 

Como isso não é uma tarefa rotineira para os professores de matemática participantes nos 

diversos momentos do nosso estudo, indicamos todos os passos na construção de tal polígono 

regular e sugerimos utilizar esse procedimento no cálculo da corda desejada (Ver figura 8).  

Mesmo com as sugestões, ninguém conseguiu finalizar a tarefa corretamente. 

Discutimos então, passo a passo, geometricamente e algebricamente, como chegar ao valor do 

comprimento da corda de 72º. 

 Após isso, prosseguimos preenchendo uma tabela com o comprimento de cada corda 

calculado na atividade. Utilizamos a ideia de função para discorrermos sobre as tabelas de 

cordas usadas na Antiguidade. Para complementar as discussões motivadas por essa atividade, 

lemos um pequeno texto sobre as primeiras tabelas de cordas. Mostramos parte da tabela de 

cordas de Ptolomeu, em notação sexagesimal, e sua leitura no sistema numérico decimal.  

 A terceira atividade, a transformação da corda em seno, foi aplicada em 150 minutos. 

O texto escrito para essa atividade explora a transposição das cordas gregas para a meia-corda 

e, posteriormente, para o seno indiano. Mostramos a relação entre o seno da metade de um 

ângulo central e a metade da corda subtendida pelo mesmo ângulo (Veja figura 9). Através da 

relação obtida, discutimos sobre a equivalência entre o seno e a meia-corda em uma 

circunferência de raio unitário. 

 Como exemplo, mostramos como calcular o seno de 30º usando a corda de 60º. Após 

isso, passamos à determinação dos senos de 36º, 45º, 60º e 90º através dos comprimentos das 

cordas de 72º, 90º, 120º e 180º calculados na atividade anterior. Os valores obtidos foram 

registrados na tabela 4. Utilizamos calculadora científica para verificar os valores dos senos 
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utilizados atualmente e comparar com os valores obtidos através dos comprimentos das 

cordas. 

  

θ crd θ sen  
 

 
  sen  

 

 
   

(calculadora) 

60º    

72º    

90º    

120º    

180º    

Legenda:  – ângulo central; 
 

 
 – metade do ângulo central; crd  – corda do ângulo central; 

sen 
 

 
 – seno da metade do ângulo central; R – raio da circunferência. 

Tabela 4. Relação entre corda e seno 

Fonte: Produção própria. 

 

 A principal dificuldade dos participantes na realização dessa atividade foi para 

determinar o seno de 36º utilizando a comprimento da corda de 72º. Nas nossas observações 

durante a execução da atividade, percebemos que a maioria dos professores participantes não 

apresentou domínio satisfatório em trabalhar com os números irracionais envolvidos na 

questão.  

 Finalizamos a atividade relatando um pouco mais sobre tabelas trigonométricas, em 

especial, a de Copérnico, e indicando as leituras de Maor (1998), Morey (2001) e Brummelen 

(2009) sobre tabelas de cordas e trigonométricas. 

 A quarta atividade, o radiano como medida angular, foi aplicada em 120 minutos. É a 

atividade mediadora entre os conhecimentos geométricos das primeiras tabelas 

trigonométricas de seno e a notação usada na trigonometria de hoje em dia. 

 A atividade tem o intuito de mostrar o surgimento da unidade angular chamada 

radiano e sua relação com o grau. Para isso, após a leitura de um texto sobre o radiano, 

passamos a medir alguns arcos de uma circunferência de raio medindo 3 cm com barbante e 

régua. Ainda com o auxílio do barbante e da régua, conceituamos um radiano. 

 Ainda nessa atividade, para familiarização com a ideia do radiano e comparação entre 

unidades de medidas de arcos (grau e radiano), propusemos uma discussão baseada na figura 

10 através de questões envolvendo o comprimento de um arco subtendendo um ângulo central 

de 60º, o comprimento de sua corda e o comprimento do arco de um radiano.  
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 Essa atividade é introdutória ao estudo da circunferência de raio unitário. Para isso, 

propusemos e discutimos questões envolvendo o comprimento de uma circunferência e o 

comprimento de uma semicircunferência. Com isso, instigamos discussão sobre a 

conveniência em se trabalhar com uma circunferência de raio unitário. 

 Não observamos maiores dificuldades na execução dessa atividade. Finalizamos a 

atividade indicando as leituras de Kennedy (1992) e Loureiro (1997) sobre unidades de 

medida angular. 

 A quinta e última atividade, o seno na circunferência unitária, foi aplicada em 300 

minutos. Chegamos à notação trigonométrica contemporânea.  O estudo do seno através das 

cordas de uma circunferência é substituído por conceitos criados no início da idade moderna.  

 Na etapa inicial da atividade discutimos sobre o sistema cartesiano ortogonal, em 

especial, a localização por meio das coordenadas cartesianas. Para isso utilizamos papel A4 

milimetrado com réplica do sistema cartesiano ortogonal. Diversos pontos são marcados no 

papel e suas coordenadas são determinadas pelos participantes. 

 Passamos então a trabalhar com a localização de pontos agora na circunferência 

unitária. Para cada ponto nela, suas coordenadas deveriam ser explicitadas. Aproveitando as 

discussões sobre circunferência de raio unitário da atividade anterior, introduzimos, então, a 

ideia da circunferência trigonométrica e seus componentes essenciais os estudos 

trigonométricos. 

 Prosseguimos o estudo da circunferência unitária dividindo-a em 24 arcos, por opção. 

Através da figura 11 discutimos sobre a relação entre as ordenadas dos pontos sobre a 

circunferência e o comprimento da meia corda respectiva. Ou seja, o arco de extremidade 
 

 
 

tem meia corda medindo 0,5 unidades de comprimento.  

 Somente depois desse estudo exploramos a notação do seno através da ordenada do 

ponto sobre a circunferência. Ou seja, o arco de extremidade 
 

 
 tem meia corda medindo 0,5 

unidades de comprimento e o ponto sobre este mesmo arco tem ordenada de 0,5. 

 Diversos itens são discutidos nessa etapa: a denominação do eixo vertical do sistema 

cartesiano como eixo dos senos, o crescimento e o decrescimento da sequência de valores 

para o seno de um arco, em quais quadrantes estes valores são positivos ou negativos, em 

quais pontos da circunferência unitária o seno tem maior e menor valores. 

 A etapa seguinte da atividade foi a construção do gráfico da função seno através dos 

dados obtidos e discutidos até então. Com ajuda de papel milimetrado A4, dos valores do 

seno dos arcos da figura e dos conhecimentos sobre o sistema cartesiano ortogonal, os 
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participantes ajustaram uma curva conveniente de acordo com todos os pontos de 

coordenadas (θ; sen θ) obtidos nessa atividade. 

 Por fim, abordamos o seno como uma função e voltamos a discutir sobre algumas 

propriedades do seno. Atenção especial foi dada ao estudo sobre a periodicidade da função 

seno. Procuramos introduzir essa ideia através de um desafio. Nele perguntávamos sobre 

como se determinar o valor do seno de um ângulo maior que 2 radianos. Após diversas 

opiniões, cálculos, utilização dos gráficos construídos pelos participantes e outros obtidos 

com auxílio do software GeoGebra, formalizamos o conceito de periodicidade de uma função. 

 Com essa atividade notamos a pouca familiaridade dos participantes em trabalhar com 

o radiano. Durante o trabalho em pequenos grupos, a nossa intervenção foi constante devido 

às inúmeras dúvidas sobre a divisão da circunferência em partes iguais quando esta deveria 

estar graduada em radianos. Essa dificuldade não foi percebida quando utilizávamos o grau 

como unidade de medida dos arcos. 

 Outra dificuldade foi observada na atividade durante a construção gráfica do seno. No 

painel quadriculado da figura 14 foram marcados os pontos de coordenadas (θ; sen θ) obtidos 

em atividades anteriores. Observe que os eixos coordenados do painel não estão graduados 

numericamente. Esse fato foi pensado para gerar uma discussão sobre a importância de, ao 

usarmos a circunferência de raio unitário nos estudos, favorecer a bijeção entre o conjunto dos 

números reais e cada ponto nesta circunferência (Função de Euler).  

 

 

Figura 14.  Painel com eixos cartesianos. 

Fonte: Produção própria. 
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 Finalizamos essa atividade indicando a leitura de Bradley e Sandifer (2007) sobre vida 

e obra de Leonard Euler e para conhecer melhor a função de Euler recomendamos consulta a 

Lima et al (1998, p. 217-223). 

 

 

4.2 O curso principal: outros aspectos relevantes 

 

 

 Após o desenvolvimento do curso principal para professores de Matemática, 

consideramos imprescindível analisar alguns aspectos que possam contribuir para a validação 

do caderno de atividades de ensino de trigonometria numa abordagem histórica. São 

resultados de discussões, observações próprias e sugestões dos participantes do curso. 

 O primeiro aspecto a ser destacado é sobre a concepção do trabalho em grupos. 

Observamos que nas primeiras atividades, apesar dos participantes estarem dispostos em 

pequenos grupos, a resolução das atividades se dava de forma individual. Somente após 

algumas intervenções de nossa parte, a discussão entre os membros dos grupos durante a 

execução da tarefa passou a ser quase rotineira. 

 A esse aspecto destacamos toda uma formação fundada no ensino tradicional. Apesar 

da faixa etária dos participantes variar de 21 a 43 anos de idade, acreditamos que, em algumas 

instâncias, o ensino de Matemática ainda está centrado na figura do professor como detentor 

do saber e na figura dos alunos passivos, meros expectadores. 

 Outro aspecto considerado reside na dificuldade de assimilação de conceitos 

geométricos básicos ou propriedades de entes geométricos. Mesmo considerando uma 

primeira parte do curso para esclarecimentos geométricos, baseado nas conclusões de Brito e 

Morey (2004) e nas experiências-piloto realizadas antes do curso, algumas propriedades dos 

polígonos regulares, dos triângulos, da circunferência não foram incorporadas pelos 

participantes à resolução de algumas questões propostas nas atividades. Os argumentos 

apresentados por eles para justificar tal fato foi que necessitariam de mais tempo para se 

apropriar das informações. 

A dificuldade na leitura e na interpretação matemática de textos também pode ser 

apontada como aspecto a ser considerado nessa análise. No texto: “As primeiras tabelas de 

cordas”, apresentamos uma parte da tabela cordas de Ptolomeu e o seguinte parágrafo: 
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Vamos ler a quarta linha da tabela de cordas. O comprimento da corda de 2º está 

escrito na forma 2; 5, 40, em notação sexagesimal. No sistema decimal esse número é 

representado por 2 + 
 

  
 + 

  

   
 ,  aproximadamente, 2,09444.   

 

  

Nesse fragmento do texto está a informação de como se converter um número em 

notação sexagesimal para o sistema decimal. Porém, quando questionados sobre o 

entendimento dessas informações, nenhum participante chegou a uma resposta satisfatória. 

 O último aspecto relevante nessa análise está na utilização das unidades de medidas de 

ângulos (arcos). Utilizamos o grau e o radiano nas atividades da sequência de acordo com o 

percurso histórico da trigonometria. Apesar de discutirmos sobre o conceito e utilidade do 

radiano, principalmente em se tratando da circunferência unitária, observamos que a maioria 

dos participantes preferiu utilizar o grau na resolução das atividades de trigonometria. Mesmo 

com deficiências em conhecimentos geométricos, o grau como unidade de medida já está 

bastante enraizado na cultura matemática deles. 

 

 

4.3 Considerações finais 

 

 

 Diversos estudos no campo da Educação Matemática buscam formas diferenciadas de 

se trabalhar o conhecimento matemático em sala de aula.  Estes estudos tratam de divulgar 

estratégias de ensino de Matemática através da modelagem, dos recursos tecnológicos, da 

resolução de problemas, da Etnomatemática, dos jogos e da História da Matemática. 

 Para que essas abordagens de ensino sejam viáveis, as instituições de formação de 

professores devem dar subsídios para que os docentes conheçam, dominem e possam utilizá-

las em sala de aula com plena segurança. 

 Nesse aspecto, vale destacar a disseminação dos cursos de mestrado profissional em 

Ensino de Ciências Naturais e Matemática como aliado no campo da pesquisa em ensino. 

Diferente das dissertações do mestrado acadêmico, 

 

O trabalho de conclusão do mestrado profissional configura-se como 

dissertação que demonstre domínio do objeto de estudo, além da 
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investigação aplicada à solução de problemas que possa ter impacto no 

sistema a que se dirige. Deve conter a descrição e discussão dos resultados, 

conclusões e recomendações de aplicações práticas e serem ancoradas em 
um referencial teórico. (FICHER, 2005, p. 28) 

 

Além de tudo isso, o compromisso do professor com sua formação deve ser 

competência profissional básica, pois “A formação contínua conserva certas competências 

relegadas ao abandono por causa das circunstâncias.” (PERRENOUD, 2000, p.155). Ou seja, 

as práticas pedagógicas mudam, o conhecimento evolui e os recursos cognitivos, na figura do 

professor, devem acompanhar essa agilidade. 

 Assim, ao optarmos por elaborar uma sequência de ensino de trigonometria através da 

abordagem histórica, além de contribuir com a disseminação desta abordagem, estamos 

propondo aos leitores uma reflexão acerca da forma de como a História da Matemática é 

abordada (caso exista) nos cursos de formação e aperfeiçoamento de professores. 

 O produto educacional no qual trabalhamos – ver apêndice – tem como fim apresentar 

o ensino de trigonometria de forma evolutiva natural. Procuramos aliar a trigonometria ao seu 

desenvolvimento histórico.  

 Para que a utilização desse produto (ou parte dele) seja viável em sala de aula, os 

professores interessados devem se deter a alguns requisitos básicos: ter conhecimentos em 

geometria, domínio de cálculos algébricos e com números irracionais, familiaridade com 

construções geométricas e com o estudo das funções. Sem uma preparação prévia dos 

participantes com relação a esses conteúdos matemáticos mencionados, nossa proposta ficará 

bastante limitada. 

 Além disso, a utilização dessa sequência de atividades pode ser aliada ao uso de 

alguma ferramenta educacional informatizada. No nosso curso utilizamos o software 

GeoGebra para a construção de algumas figuras geométricas e gráfico de função seno. Esse 

recurso foi utilizado como auxiliar durante a resolução e discussão de algumas tarefas das 

atividades.  

Caso não seja possível a utilização de algum software de geometria dinâmica, 

sugerimos a construção geométrica com régua e compasso para as atividades iniciais da 

sequência. Neste caso, o professor poderá enriquecer as informações geométricas contidas na 

sequência com alguns estudos complementares
17

 para desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

                                                             
17 Aconselhamos o estudo dos ângulos, dos triângulos e dos quadriláteros antes da nossa introdução ao estudo 

dos polígonos regulares. 
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 Como sugestão para trabalhos futuros fica a ideia de se investigar a sequência de 

ensino proposta no caderno de atividades com alunos de uma turma de ensino médio uma vez 

que nosso público foi formado por professores.  

Ainda, acreditamos que é possível dar continuidade a sequência de atividades aqui 

apresentada através do aprofundamento do estudo das funções trigonométricas. Outra 

possibilidade de enriquecimento desse estudo seria procurar formas alternativas de se estudar 

o ciclo trigonométrico. A maneira como isso deveria ser feito deixo à imaginação dos leitores 

desse texto. 
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Apresentação 

 

Nas últimas décadas, diversos encontros, seminários e congressos com educadores 

matemáticos, foram e estão sendo realizados com o intuito de se discutir o processo de ensino 

e de aprendizagem da Matemática. Nesses momentos, são feitas reflexões, debates e propostas 

visando à melhoria no ensino de tal ciência. Uma das alternativas consideradas atualmente é o 

ensino de Matemática através da abordagem histórica. São muitos os pesquisadores em 

Educação Matemática que apoiam a História da Matemática como importante na formação do 

estudante, em qualquer nível de ensino. 

Sobre essa importância, Ferreira (2001, p. 15) argumenta que a História da 

 atemática “[...] dá ao aluno a noção exata desta ciência, como uma ciência em construção, 

com erros e acertos e sem verdades universais.” Ou seja, através da História o estudante passa 

a conhecer a Matemática como um saber que tem significado dentro de um contexto e que foi, 

e está sendo, construído pela necessidade de cada época. 

Considerando esses aspectos e com objetivo de auxiliar professores de Matemática em 

exercícios ou em formação, apresentamos esse caderno de atividades de ensino de 

trigonometria numa abordagem histórica. Nele, o desenvolvimento da trigonometria é 

configurado através de cinco atividades. Em cada uma dessas atividades, diversas questões 

são apresentadas, discutidas e propostas enfocando conhecimentos algébricos, geométricos e 

trigonométricos. 

Procuramos, na medida do possível, seguir o percurso histórico da trigonometria na 

sequência de atividades. Partimos de conhecimentos geométricos básicos, passando pelas 

primeiras tabelas de cordas, da transição para as tabelas de seno e finalizando com as ideias 

trigonométricas utilizadas atualmente. 

Por fim, esperamos que esse caderno contribua no desenvolvimento da auto-estima, na 

segurança em sala de aula,  na formação e no aperfeiçoamento de professores de Matemática, 

influenciando positivamente o ensino de trigonometria.  
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Atividade 1: Explorando polígonos regulares inscritos na circunferência. 

  

 A circunferência é objeto de estudo desde a Antiguidade. Talvez o geômetra da 

Antiguidade mais conhecido seja Euclides, a quem se atribui a obra Os elementos. Supõe-se 

que Euclides tenha vivido e trabalhado em Alexandria, no Egito, em torno de 300 a. C., 

cidade que foi, por vários séculos, grande centro cultural do Mediterrâneo.  

 Os elementos se constitui num tratado de 

matemática que engloba a maior parte da matemática 

conhecida pelos gregos. Pois bem, a circunferência já 

foi um dos objetos matemáticos estudados por Euclides 

em Os elementos. No entanto, mesmo antes de 

Euclides, outros geômetrasjá tiveram a circunferência 

como foco de estudo
18

. 

 A circunferência é uma figura geométrica muito 

simples, definida apenas por um centro e um raio, mas 

que apresenta propriedades muito interessantes.  

                 Figura 1. Circunferência, centro e raio 
 

 Além do centro e do raio, seus elementos básicos, podemos destacar na circunferência 

outros elementos muito simples que serão úteis em nosso estudo. São o ângulo central, o arco 

e a corda indicado na circunferência da figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ângulo central, arco e corda 

 

                                                             
18 Há indícios que os mesopotâmicos e os egípcios antigos já determinavam a área de um círculo; os 

mesopotâmicos utilizavam a divisão de uma circunferência em 360 partes iguais; Tales de Mileto usava o fato de 

que todo triângulo inscrito num semicírculo é reto; Hipócrates de Quio utilizava conhecimentos da 

circunferência na resolução do problema geométrico conhecido como as lúnulas de Hipócrates e na tentativa da 

quadratura do círculo. (EVES, 2004). 

 

 

Legenda: 

 – ângulo central; 
AB – arco; 

AB     – corda. 

 

 

 
 
Legenda: 

C – circunferência; 

O – centro da circunferência; 
R – raio da circunferência. 
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 Vamos trabalhar um pouco mais com o texto anterior. Observe o mapa da região do 

Mar Mediterrâneo da figura 3. 

 

 

Figura 3. Região do Mar Mediterrâneo 

Fonte - Google Earth 

 

1) Assinale os lugares de que fala o texto.  

2) Assinale outros lugares que você sabe que fica nesta região (mediterrânea). 

3) Explique o que o texto quis dizer ao afirmar que uma circunferência é definida apenas 

por um centro e um raio. 

 

 Agora vamos observar certas propriedades dos elementos da circunferência. Nas três 

circunferências da figura 4, verifique (pode usar régua ou compasso) que o raio é o mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Circunferências 
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Depois disso, efetue os seguintes procedimentos: 

a) Trace, em cada uma delas, um ângulo central de abertura distinta. 

b) Para cada caso, trace sua respectiva corda. 

c) Observe e responda: o que acontece com o tamanho da corda à medida que o ângulo 

central cresce? 

 

 Pois bem, vamos adiante ao nosso estudo da circunferência. Certamente você já ouviu 

falar de polígonos regulares. Sabe também que podemos inscrever um polígono regular numa 

circunferência. Observe o hexágono regular inscrito na circunferência da figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Hexágono regular inscrito na circunferência. 

 

Utilizando a figura 5, identifique os seguintes elementos listados na tabela 1: 

 

Nomes dos elementos  Identificação 

Centro da circunferência   

Raio da circunferência   

Ângulo central   

Lado do polígono   

Corda da circunferência   

Lado do ângulo central   

Tabela 1. Elementos da circunferência e do polígono. 
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Observe que o mesmo segmento pode ser visto como lado do polígono regular e como 

corda do ângulo central, fato que exploraremos mais tarde. Por enquanto, vamos nos ocupar 

de medidas e fazer alguns cálculos. Veja a figura 6.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Pentágono regular inscrito na circunferência 

 

Nela tem-se um pentágono regular inscrito na circunferência. Unir cada vértice do 

pentágono ao centro da circunferência e responda: quanto mede, em graus, cada um dos 

ângulos centrais desse polígono? 

Faça o mesmo para o octógono regular inscrito na circunferência da figura 7 e 

responda: quanto mede, em graus, cada um dos ângulos centrais desse polígono? 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 7. Octógono regular inscrito na circunferência 

 

Agora, numa situação similar, pense em um polígono regular, de n lados, inscrito em 

uma circunferência. Quanto mede, em graus, cada um dos seus ângulos centrais? 
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Para saber um pouco mais 

  

 Conhecimentos geométricos e determinadas técnicas algébricas são essenciais à 

construção da trigonometria. Para maior familiaridade com a geometria básica ao estudo 

trigonométrico consulte Carvalho (2005) e Wagner (2007). 
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Atividade 2: Calculando os comprimentos de algumas cordas. 

 

 Pense um pouco sobre a seguinte questão: é possível calcular, numa circunferência de 

raio R, o comprimento de uma corda de um ângulo central de medida ?  

 Por exemplo, numa circunferência de raio 2, qual seria o comprimento da corda de um 

ângulo central que mede 90º? 

 Vamos calcular a medida da corda de 90º com auxílio da figura 8: 

 

 

 

 A corda de 90º é o segmento AB. 

 OA e OB ambos são raios e medem 2. 

 O ângulo central AÔB mede 90º. 

 Aplicamos o Teorema de Pitágoras: 

                         

 

 Figura 8. Corda de 90 

  

 Isto quer dizer que a corda de um ângulo central de medida 90º numa circunferência 

de raio 2 tem comprimento     . 

 Agora responda a seguinte questão: se o raio da circunferência da figura 8 for R, qual 

será o comprimento da corda, em função de R, de um ângulo central que mede 90º? 

 Dando continuidade ao cálculo do comprimento de algumas cordas, resolva os 

seguintes desafios: 
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Desafio 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio 2 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  
 

Determine o comprimento da corda de 180º em função do raio da 

circunferência. 

 

Figura 9. Corda de 180º 

 
 

Determine o comprimento da corda de 60º em função do raio da 

circunferência. 

 

Figura 10. Corda de 60º 
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Agora pense sobre como você calcularia o comprimento da corda de 120º. Para 

auxiliá-lo observe a figura 11. 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

Figura 11. Corda de 120º 

  

  

 Vamos discutir sobre como calcular o comprimento da corda de 120º. Acompanhe, 

com auxílio da figura 11, os seguintes procedimentos: 

 

 O ângulo BÔF mede 60º, pois é o suplemento de 120º. 

 O triângulo BOF é isósceles, pois OF e OB são  raios da circunferência. 

 Os ângulos O  F e O  B são congruentes. 

 O triângulo BOF é eqüilátero. 

 O segmento FB tem a mesma medida do raio da circunferência. 

 O triângulo ABF é retângulo, pois        é diâmetro da circunferência. 

 Pelo Teorema de Pitágoras: 

                         

 Isto significa que a corda de um ângulo central de medida 120º numa circunferência de 

raio R tem comprimento    . 

 Para expandir seus conhecimentos, responda a seguinte questão: além dos 

procedimentos aqui apresentados para o cálculo do comprimento da corda de 120º, pode-se 

determiná-lo por outros meios algébricos e geométricos. Quais seriam os procedimentos para 

esse tal fim? 
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 Para finalizar essa etapa do cálculo de algumas cordas tente resolver o seguinte 

desafio: 

 

Desafio 3 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Caso você não tenha conseguido resolver a questão proposta no desafio 3, não 

desanime. Ela pode ser uma tarefa bem difícil.  O cálculo do comprimento da corda de 72º 

exige maturidade em alguns procedimentos relativos às construções geométricas e, em 

especial, na construção do pentágono regular inscrito numa circunferência.  Para auxiliar na 

tarefa de calcular a corda de 72º, observe a figura 13. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Pentágono regular inscrito na circunferência 

 

Determine o comprimento da corda de 72º em função do raio da 

circunferência. 

 

Figura 12. Corda de 72º 
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 Nela, F é o ponto médio do segmento OH, os segmentos AF e FG são congruentes e os 

segmentos AG e AB também são congruentes. Esses dados fazem parte dos procedimentos 

geométricos para construção do pentágono regular inscrito numa circunferência e são 

determinantes no cálculo da corda de 72º. 

 Dando prosseguimento ao nosso trabalho, retomemos a questão inicial dessa atividade: 

é possível calcular, numa circunferência de raio R, o comprimento de uma corda de um 

ângulo central de medida ? 

 No decorrer dessa atividade percebemos que sim, pelo menos para algumas cordas. 

Aproveitando o momento, complete a tabela 2 com os comprimentos das cordas dos 

respectivos ângulos centrais, em função do raio da circunferência, calculados anteriormente. 

 

 

 θ   crd θ  

90º   

180º   

60º   

120º   

72º   

Legenda:  – ângulo central; crd – corda 

subtendida pelo ângulo . R – raio da 
circunferência. 
Tabela 2. Comprimento de algumas cordas 

 

Conforme a tabela 2, a associação de valores numéricos (ou aproximações) às cordas 

de uma circunferência é possível. Essa tabulação – função corda – era um instrumento básico 

para os estudos astronômicos da Antiguidade. 
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Há mais de dois mil anos, os gregos buscavam resolver problemas ligados à 

astronomia utilizando métodos geométricos. A trigonometria não tinha surgido ainda e a 

primeira tabela de cordas de que se tem notícia (embora a própria tabela não tenha chegado 

até nós) foi elaborada no séc. II a.C. por Hiparco de Nicéia. (BOYER, 1996). 

Com base na tabela de Hiparco, o astrônomo Claudio Ptolomeu que viveu e trabalhou 

em Alexandria (Egito) no séc. II d.C., elaborou uma tabela de cordas mais minuciosa do que a 

de Hiparco. A tabela de Ptolomeu foi elaborada para ser parte integrante do Almagesto
19

, 

tratado que foi usado como manual de astronomia até o advento da teoria heliocêntrica.  

Na construção dessa tabela Ptolomeu tomou uma circunferência e relacionou cada 

ângulo central ao comprimento da corda deste 

mesmo ângulo. Utilizou o raio da circunferência 

valendo 60 unidades e, utilizando geometria 

euclidiana, calculou os comprimentos das cordas 

para arcos (ou ângulos centrais) de 0º a 180º, 

variando de meio em meio grau. A figura 14 

retrata a corda subtendendo um ângulo central em 

uma circunferência. 

Ptolomeu construiu sua tabela de cordas 

utilizando o sistema de numeração sexagesimal 

babilônico, pois o sistema de base 60, naquele 

momento, era adequado ao tratamento das 

frações
20

.  

            

Figura 14. Corda de um círculo. 

 

Na figura 15 está parte da tabela de cordas de Ptolomeu. As três primeiras colunas 

estão escritas em grego e as três seguintes em inglês. 

 

                                                             
19 OAlmagesto(Syntaxismathematica) é um tratado de astronomia. Descreve os céus, isto é, o movimento dos 

astros Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno sobre o fundo das estrelas visíveis a olho nu. O ponto 

de vista do Almagesto é geocêntrico e ele foi usado como livro texto de astronomia por muitos séculos até que a 

visão heliocêntrica sobrepujou a visão geocêntrica. (MOREY; FARIA, 2009) 
20

 O sistema decimal ainda não era conhecido na época de Ptolomeu. 

 

  

 
 

Legenda: 
d – corda; 

r – raio da circunferência; 

α – ângulo central. 
 

Fonte: Maor (1998, p. 26) 

As primeiras tabelas de cordas 
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Figura 15. Parte da tabela de cordas do Almagesto. 

Fonte - Maor (1998, p. 27). 

 

Vamos ler a quarta linha da tabela de cordas. O comprimento da corda de 2º está 

escrito na forma2; 5, 40, em notação sexagesimal. No sistema decimal esse número é 

representado por 2 + 
 

  
 + 

  

   
, aproximadamente, 2,09444. A coluna denominada de sixtieths 

(sessenta avos de grau) é utilizada para interpolações, ou seja, para determinar, por 

aproximação, a corda de um ângulo (arco) entre dois valores consecutivos da coluna de arcos.   

Ptolomeu calculou comprimentos de corda inscrevendo polígonos regulares de 3, 4, 5, 

6 e 10 lados num círculo. Isso lhe possibilitou encontrar a corda subtendida por ângulos de 

36
o
, 60

o
, 72

o
, 90

o
 e 120

o
. Usando a geometria da época, descobriu então, um método para 

encontrar a corda subtendida pela metade do arco de uma corda conhecida. Desenvolveu 

técnicas geométricasque juntamente com técnicas de interpolação, permitiu-lhe calcular 

cordas com um bom grau de precisão (BRUMMELEN, 2009). 
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Atividade 3: A transformação da corda em seno. 
 

 

Na atividade anterior você calculou o comprimento de algumas cordas especiais. Estas 

cordas são lados de polígonos regulares inscritos numa circunferência. Também construiu 

uma pequena tabela de cordas baseada no Almagesto de Ptolomeu. 

Durante vários séculos, os cálculos nas observações astronômicas dependiam da tabela 

de cordas de Ptolomeu. Com o texto denominado SuryaSiddhanta (Sistema do Sol), os 

astrônomos hindus abriram novas perspectivas para a trigonometria por não seguir o mesmo 

caminho de Ptolomeu. Enquanto na astronomia grega se usava tábua de cordas, no Surya a 

correspondência se dava entre a metade da corda e a metade do ângulo central 

correspondente. Na figura 16 está representada a meia corda hindu chamada jya. (MAOR, 

1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Meia corda hindu. 

 

A palavra jyaé uma das várias grafias para a palavra “corda” em hindu. Posteriormente 

os árabes a transliteraram para jyb, que depois foi incorretamente lida como jayb (seio), pelo 

tradutor Gerardo de Cremona (c. 1150). Traduzindo do árabe para o latim, ele usou o 

equivalente latino sinus, o que hoje usamos como seno.(KENNEDY, 1992). 

  

 



T r i g o n o m e t r i a  n u m a  a b o r d a g e m  h i s t ó r i c a  P á g i n a  | 18 

 

Nesse momento, vamos nos deter a relação entre seno e comprimento da corda de um 

mesmo ângulo. Observe figura 17.  

 

 

 

Figura 17 Relação entre corda e seno 

 

 

Nela, tem-se que:  

 

 

 

 

Com essa relação é possível construir uma tabela trigonométrica de senos partindo de 

uma tabela de cordas geométricas. 

 Você compreendeu todo processo de transformação do cálculo do comprimento das 

cordas até se chegar ao valor do seno?  

Veja o seguinte exemplo para a determinação do seno de 30º. Nesse caso, o ângulo 

central  tem abertura de 60º e, de acordo com a tabela 2, a corda de 60º tem comprimento R. 

Então, 

sen30
o
 = sen 

   

 
 =

       

  
 

 

  
 

 

 
 

  

Legenda: 

 

/2 – metade do ângulo central AÔB; 

R – raio da circunferência; 

AB     – corda; 

A       – meia corda. 

 

sen 
 

 
 = 

  

  
 = 

   

   
 = 

  

   
 = 
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Ou seja, o seno de 30º é 
 

 
 . Para auxiliar nas suas reflexões, tente resolver o desafio 

seguinte. 

 

 

Desafio 4 
Com os valores obtidos na tabela 2 da atividade 2, com a relação entre corda e seno 

apresentada anteriormente e com uma calculadora científica complete a tabela 3. 

 

Tabela 3 - Relação entre corda e seno 

θ crd θ sen 
 

 
  sen 

 

 
  

(calculadora) 

60º    

72º    

90º    

120º    

180º    

 

Legenda: 

 – ângulo central;  
 

 
 – metade do ângulo central; 

crd – corda do ângulo central; 

sen
 

 
 – seno da metade do ângulo central; 

R – raio da circunferência.
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Pense um pouco a respeito dos valores determinados para o seno de cada valor . 

Compare com o valor do seno obtido utilizando calculadora. O que você percebeu? 

 

 

Continuando a nossa jornada chegamos à Europa. Aqui vários estudiosos se dedicaram 

à construção de tabelas de senos, dentre eles, Nicolau Copérnico. A teoria heliocêntrica do 

universo, proposta por Copérnico, substituiu a teoria geocêntrica defendida por Ptolomeu.  

Copérnico apresentou uma tabela de semicordas (senos) subtendendo arcos duplos. 

Tomou o comprimento do raio da circunferência como R = 100000 fazendo com que os 

valores das semicordas fossem números inteiros. (MOREY; FARIA, 2009).  
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A figura 18 apresenta parte dos valores calculados por Copérnico para arcos de 0º a 

12º com intervalo de 10 em 10 minutos. 

 

 

 

 

Figura 18. Parte da tabela de semicordas de Copérnico 

Fonte - Copernicus (1543, p. 15). 

 

Copérnico construiu a tabela de senos utilizando a geometria euclidiana assim como 

Ptolomeu na sua tabela de cordas. Provavelmente, o triunfo do sistema heliocêntrico sobre o 

geocêntrico e a precisão dos cálculos de Copérnico contribuíram para que sua tabela  passasse 

a ser um modelo para a astronomia substituindo a de Ptolomeu. 
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Para saber um pouco mais 

 

 A construção de tabelas de cordas, as precursoras das tabelas trigonométricas, 

movimentou diversos povos em diferentes épocas da história da humanidade. Para maiores 

informações sobre essas tabelas consulte Maor (1998), Morey (2001) e Brummelen (2009). 
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Atividade 4: O radiano como unidade de medida angular. 
 

 

  Você já se perguntou sobre o que a geometria e a trigonometria têm em comum? Essa 

é uma pergunta que, provavelmente, alguns professores de matemática nunca se fizeram. Para 

essa etapa do nosso estudo, vamos utilizar um dos entes matemáticos comuns à geometria e 

trigonometria: o ângulo (arco). Para os nossos fins vamos nos concentrar na unidade de 

medida angular denominada de radiano.  

Porém, a unidade de medida angular mais conhecida, sem dúvida, é o grau. O sistema 

sexagesimal, que tem o grau por unidade de medida, é conhecido desde os tempos dos 

babilônicos, por volta de 5 000 anos atrás. Um exemplo desse sistema utilizado nos dias 

atuais é a divisão em horas, minutos e segundos para contagem de tempo. 

O grau reinava absoluto como unidade de medida angular até boa parte do séc. XIX. 

Para Kennedy (1992) foi no período de 1870 a 1890 que matemáticos e físicos 

independentemente consideraram a necessidade de uma nova medida angular. Os termos 

radial, -medida, circular ou medida arcual precederam a denominação utilizada hoje, o 

radiano. Provavelmente essa nova medida angular surgiu pela necessidade de se expressar 

ângulos em termos de  para simplificações de fórmulas trigonométricas e em estudos da 

Física. 

Agora, você vai trabalhar um pouco no sentido de compreender o que venha a ser um 

radiano. Observe a circunferência de raio 3 da figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Circunferência de raio 3 
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Tente responder as seguintes questões com base nos dados da figura 18: 

a) Utilizando barbante e régua, quanto mede, aproximadamente, o comprimento dessa 

circunferência? 

b) Quanto mede o comprimento de um arco de 180º? E de 90º? E de 60º? 

 

Em breve retomaremos essas questões. Por enquanto, analise a seguinte afirmação: um 

radiano é a abertura do ângulo central de uma circunferência correspondente a um arco cujo 

comprimento é igual ao raio dessa mesma circunferência (figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Um radiano 

 

Para melhor compreensão do que venha a ser um radiano observe a figura 21:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 21. Ângulos centrais de 60º e 1rad 

Fonte: Loureiro et al. (1997, p. 88). 
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Nela estão uma corda de 60º (circunferência à esquerda) e o ângulo central de um 

radiano (circunferência à direita). Observe que o arco de um radiano tem o mesmo 

comprimento da corda de 60°. A comparação entre o valor da corda de 60º e o comprimento 

do arco de um radiano permite uma boa estimativa do valor de um radiano em relação ao 

grau. Reflita um pouco sobre essa estimativa. E utilizando argumentos geométricos, procure 

responder a seguinte questão: qual o ângulo central tem a maior abertura: 60º ou um radiano? 

Uma forma algébrica de justificar a resposta da questão anterior é utilizar a expressão 

2R para se determinar o comprimento de uma circunferência de raio R. Com ela, o 

comprimento de um arco de 180° é R. Com base nesse argumento responda o seguinte 

desafio. 

 

Desafio 5 
 

 

Para saber um pouco mais 

 Recomendamos a leitura de Kennedy (1992) e Loureiro et al (1997) para maiores 

informações sobre o radiano como medida angular. 

  

Um ângulo de um radiano mede quantos graus? 
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Atividade 5: O seno na circunferência unitária. 
 

Até o momento, você viu que o seno se originou da meia-corda hindu, que por sua 

vez, veio da corda grega. As tabelas de senos hindus apresentavam diferentes valores para o 

seno de um mesmo arco. Essa diferença era ocasionada pelas medidas distintas adotadas para 

o raio da circunferência pelos distintos matemáticos. 

O estudo do seno através da circunferência unitária (ciclo trigonométrico) foi 

introduzido muitos séculos depois das primeiras tabelas de cordas e de seno, pois utiliza 

conceitos criados com o início da Idade Moderna.  O seno tomou a forma como conhecida 

hoje com o matemático Leonard Euler. Para ele, o seno deixou de ser um segmento de reta e 

passou a ser a ordenada de um ponto na circunferência de raio unitário (figura 22). (WHITE, 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Seno na circunferência de raio unitário 

 

 

Atente para o fato que a circunferência de raio unitário tem suas conveniências na 

sistematização da trigonometria. Nela, o comprimento de um arco de um radiano mede 

exatamente uma unidade. Com isso, definiu-se a função fundamental no estudo das funções 

trigonométricas modernas, a função de Euler
21

.·. 

                                                             
21Essa função associa a cada número um ponto de uma circunferência de raio unitário centrada na origem do 

plano cartesiano. O número zero corresponde ao ponto (1; 0). Grosseiramente falando, a função de Euler consiste 

Legenda: 

 

OB – raio unitário; 
A – ponto (1; 0); 

 – ângulo central; 

ON – seno de . 
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 Na circunferência trigonométrica, a origem dos arcos está no ponto de coordenadas (1; 

0). Os valores positivos estão no sentido anti-horário da circunferência e os negativos no 

sentido horário. Veja a circunferência unitária da figura 23 dividida em intervalos de arcos 

com comprimento de 
 

  
.  

 

 

 

Figura 23. Circunferência trigonométrica 

 

 Em cada ponto da circunferência trigonométrica está indicado o valor de sua ordenada. 

Com isso e a notação para o seno adotada por Euler, pode-se dizer que o seno de 
 

  
 é 0,259 e 

que o seno de 
  

 
 é – 0,5.·. 

                                                                                                                                                                                              
em envolver a reta dos números reais, como se fosse um fio inextensível, sobre a circunferência unitária. (LIMA 

et al.,1998) 



T r i g o n o m e t r i a  n u m a  a b o r d a g e m  h i s t ó r i c a  P á g i n a  | 28 

 

 Pois bem! Agora tente completar a tabela 6 com os valores do seno em função dos 

valores de , observando a circunferência trigonométrica da figura 23. Para melhor 

compreensão, veja que alguns valores do seno de  já são mostrados como exemplo. 

 

θ sen θ  θ  sen θ θ  sen θ θ  sen θ 

 

  
 0,259  

  

  
   

   

  
   

   

  
   

 

 
   

  

 
   

  

 
   

  

 
  - 0,866 

 

 
   

  

 
   

  

 
  - 0,707 

  

 
   

 

 
   

  

 
  0,5 

  

 
   

   

 
   

  

  
   

   

  
   

   

  
   

   

  
   

Tabela 4. Parte de uma tabela de senos. 

  

Uma vez preenchida a tabela 4, provavelmente, você agora consegue determinar o seno de 

outros números. Tente resolver o seguinte desafio. 

 

 

Desafio 6 
 Preencha a tabela 5 com os valores do seno em função dos valores de : 

 

 

 

 

θ  sen θ 

0   

 

 
   

    

  

 
 

  

     

 

Tabela 5. Complemento da tabela de senos 
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Agora vamos construir o gráfico da função seno de θ utilizando o painel da figura 24. 

De início marque no quadriculado seguinte todos os pontos de coordenadas (θ; sen θ) obtidos 

através das tabelas 4 e 5.  

 

Figura 24. Painel com eixos cartesianos 

  

 Prossiga ajustando uma curva conveniente que contenha todos os pontos marcados no 

quadriculado do painel anterior.  

 Feito isso, observe que a curva ajustada para o seno de  na figura 24 é crescente para 

os valores de  entre 0 e 
 

 
 e decrescente entre 

 

 
 e  . Determine outro intervalo com valores de 

 onde a curva seno de  é crescente e outro onde é decrescente. 

 Ainda de acordo com a curva da figura 24, responda qual o valor máximo possível 

para o seno de ? E qual o mínimo? 

 Voltemos um pouco à circunferência trigonométrica da figura 23 e a tabela 4. Nelas 

estão alguns valores para o seno de  ( entre 0 e 2  . Qual seria o seu procedimento para 

determinar o valor do seno de um número maior que 2    Por exemplo, como você 

determinaria o seno de
   

 
? 
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 Para finalizar essa atividade, resolva os seguintes desafios: 

 

Desafio 7 
  

 

 

 

Desafio 8 
 

  

 

  

  

Para saber um pouco mais 

 Sobre vida e obra de Leonard Euler aconselhamos a leitura de Bradley e Sandifer 

(2007). Já para conhecer melhor a função de Euler recomendamos consulta a Lima et al 

(1998, p. 217-223). 

  

Uma função f é dita periódica se existir um número p tal que f(θ) = f(θ + p), 

para todo . Com base nessa afirmação, o seno de  é uma função periódica? 

Que argumentos abordados nessa atividade sustentam sua resposta? 

Determine todos os números  que satisfaçam a equação sen = 0,866. 
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 Assim como os gregos, os astrônomos hindus também desenvolveram um sistema 

trigonométrico. Sua trigonometria era baseada no seno (meia corda) diferente da dos gregos 

que utilizava a corda como referência. No entanto, o seno para os hindus não era uma 

proporção como utilizamos atualmente. Para eles, o seno era o comprimento do lado oposto a 

um ângulo em um triângulo retângulo de hipotenusa conhecida. Com as diferentes medidas 

adotadas para essa hipotenusa, as tabelas trigonométricas dos hindus tinham diferentes valores 

para o seno de um mesmo arco. (BRUMMELEN, 2009). 

 Na Europa, os trabalhos astronômicos estavam voltados para o desenvolvimento de 

tabelas trigonométricas mais precisas e novos instrumentos de observação. Nessa época 

diversas tabelas de senos são apresentadas. Entre elas, merecem destaque as de George 

Peurbach, Johann Müller (Regiomontanus), Nicolau Copérnico e Georg Rheticus. Sobre a 

tabela de senos de Rheticus,Eves (2004, p. 313) afirma que é“[...] uma notável tabela de senos 

úteis hoje, com 15 casas, para intervalos de 10” de arco.” 

 No século XVII, com o surgimento do Cálculo Infinitesimal, a trigonometria se 

consolida como campo de estudo independente da astronomia. Porém, somente no século 

XVIII, com o matemático Leonard Euler, que a trigonometria tomou a forma conhecida 

modernamente. Euler adotou a circunferência de raio unitário e definiu funções aplicadas a 

um número e não a um arco, como até então. Ele mostrou que as propriedades básicas da 

trigonometria eram recorrentes da aritmética dos números complexos. Com isso, o estudo das 

funções trigonométricas foi incorporado à Análise Matemática. (BOYER, 1996). 

 Sobre o seno, Boyer (1996, p. 306) afirma que para Euler “[...] já não era um segmento 

de reta; era simplesmente um número ou uma razão – a ordenada de um ponto sobre um 

círculo unitário”. 

 

 

 

 

 

  

  

  

A consolidação da trigonometria 
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