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RESUMO

O objetivo deste trabalho é introduzir o conceito de seno e cosseno de forma

coordenada, partindo do triângulo retângulo, passando pelo ciclo trigonométrico e

finalizando com os gráficos das funções correspondentes, tentando propiciar aos

alunos, condições para atribuir significado a tais conceitos. Para isto foi elaborada

uma seqüência didática composta de sete atividades, com intuito de investigar se

alunos do 2° ano do ensino médio, que já trabalharam com trigonometria no

triângulo retângulo e no ciclo trigonométrico, possam, por meio dela e com auxílio

do software Cabri-Géomètre, utilizar estes conhecimentos, na construção dos

gráficos das funções seno e cosseno. A elaboração e análise da seqüência de

ensino, apoiam-se em elementos da dialética ferramenta-objeto e na noção de

interação entre domínios, de Régine Douady. A aplicação das atividades ocorreu

no ano de 2002 em uma escola da rede estadual de ensino, da região central da

cidade de São Paulo. O grupo participante era composto por 16 alunos. No

decorrer da resolução das questões propostas e pelos resultados obtidos

verificou-se que, o software Cabri-Géomètre se mostrou bastante eficaz,

auxiliando os alunos a associar os conceitos já estudados no triângulo retângulo e

no ciclo trigonométrico, com as funções seno e cosseno. Os resultados obtidos

também apontam que, a maioria dos alunos percebeu que o seno e o cosseno

estudados no triângulo retângulo não diferem daqueles estudados no ciclo

trigonométrico, e mais, que a senóide e a cossenóide retratam fielmente estes

conceitos.

Palavras-chaves: ciclo trigonométrico, seno e cosseno, ferramenta-objeto,

seqüência de ensino, Cabri-Géomètre.



ABSTRACT

The objective of this work is to introduce the concepts of sine and cosine in a co-

ordinated form, starting from right-angled triangles, passing  through the

trigonometric cycle and ending with the graphs of the corresponding functions,

aiming to provide conditions which would enable students to attribute meaning to

these concepts. To this end, a teaching sequence comprised of seven activities

was devised as a means to investigate whether students of the 2nd year of Ensino

Médio (High School), who had already studied trigonometry of the right-angled

triangles and the trigonometric cycle, would use this knowledge, during the

teaching sequence and with the help of the software Cabri-Géomètre, in the

construction of graphs of the sine and cosine functions. The design and analysis of

the teaching sequence is based on elements of the tool-object dialectic and the

notion of the interaction between frameworks of Régine Douady. The activities

were administered to a group of 16 students from a state school in the centre of

the city of São Paulo during the year of 2002. In the problem-solving processes

developed to solve the proposed questions and through the results obtained, the

software Cabri-Géomètre demonstrated its efficiency, helping the students to

associate the concepts already studied with respect to the right-angled triangle

and the trigonometric cycle with the sine and cosine functions. The results also

indicated that the majority of students perceived that the sine and cosine studied in

the case of right-angled triangle do not differ from those studied in relation to the

trigonometric cycle and, moreover, that the sine-curve and cosine-curve provide

accurate portrayals of these concepts.

Key words: trigonometric cycle, sine and cosine, tool-object, teaching sequence,

Cabri-Géomètre.
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APRESENTAÇÃO

O objetivo deste trabalho é investigar se, ao introduzir o conceito de seno e

cosseno de forma coordenada, partindo do triângulo retângulo, passando pelo

ciclo trigonométrico e finalizando com o gráfico correspondente da função,

propiciamos aos alunos condições para atribuir significado a tais conceitos. Para

isso, realizamos a investigação por meio de uma seqüência didática.

A elaboração, aplicação e análise da seqüência é feita à luz da dialética

ferramenta-objeto e interação entre domínios de Régine Douady, visando sempre

a aprendizagem por meio da utilização de conhecimentos anteriores.

Alguns dos elementos decisivos para a realização deste trabalho foram as

dificuldades apresentadas pelos alunos, detectadas em nossa prática docente,

bem como os dados obtidos por meio de pesquisas e trabalhos que apontam os

problemas relacionados com o ensino e aprendizagem de trigonometria.

Os resultados obtidos indicam que os procedimentos metodológicos e o

embasamento teórico foram adequados para atingir os fins propostos.

No capítulo I, apresentamos a problemática, destacando as pesquisas

referentes ao tema, bem como os quadros teóricos, didático e matemático.

Descrevemos, no capítulo II, os procedimentos metodológicos.
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Explicitamos, no capítulo III, a análise a priori da seqüência de ensino e

ainda a descrição do desenvolvimento da mesma. Paralelamente a cada

atividade, fazemos uma análise das produções dos alunos de acordo com o

quadro teórico adotado. Ao final do capítulo, mostramos a evolução de duas

duplas.

Apresentamos, no capítulo IV, as considerações finais.
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CAPÍTULO I

PROBLEMÁTICA E QUADRO TEÓRICO

1.1. Problemática

Os educadores, em sua prática pedagógica, têm a oportunidade de

verificar que os alunos encontram dificuldades no estudo de determinados

conteúdos. Assim sendo, segundo Maranhão (1996), algumas dessas dificuldades

estão relacionadas ao fato de os programas de ensino serem preparados de

modo a contemplar uma grande quantidade de informações, todavia sem

interação entre elas.

Nesse sentido, observamos que ao se propor uma revisão do contexto

histórico educacional brasileiro, pode-se constatar que, no início do século XX, o

ensino da matemática era apresentado por meio de três disciplinas respectivas:

Geometria e Trigonometria; Aritmética; Álgebra. Dessa forma, o estudante

prestava um exame distinto para cada uma delas.

Em 1931, com a reforma Francisco Campos, houve a fusão desses três

ramos que resultou na constituição de uma única disciplina, a matemática. O

estudo da trigonometria deixou de ser abordado somente no quarto ano, como

ocorria anteriormente, e passou a ser inserido já na segunda série do curso

secundário, trabalhando os conceitos de seno, cosseno, tangente e cotangente,

por meio das razões trigonométricas entre os lados do triângulo retângulo. Na

quarta série estudavam-se as funções trigonométricas circulares e seus gráficos e

na quinta série a derivada das funções seno, cosseno, tangente e cotangente.
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Posteriormente, pela reforma Gustavo Capanema de 1942, o ensino

secundário passou a se constituir de dois ciclos1 e o estudo da trigonometria

estava presente em ambos. Este iniciava-se na quarta série do primeiro ciclo com

relações métricas de um triângulo retângulo e reaparecia com as funções

circulares, na segunda e terceira séries do segundo ciclo. Essa divisão

permaneceu em vigor até 1961, quando foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases

da Educação Nacional, que não promoveu alterações significativas no programa

da trigonometria.

Atualmente, na maioria das vezes, seu estudo inicia-se na oitava série com

as razões trigonométricas, sendo retomado no ensino médio, quando são

trabalhados os conceitos de seno, cosseno, tangente etc., no ciclo trigonométrico

e as funções correspondentes. No entanto, nem sempre há uma interação entre

as abordagens desses conteúdos. Muitas vezes o aluno tem a impressão de que

o seno estudado no triângulo retângulo não é o mesmo estudado no ciclo

trigonométrico, e mais, que não está diretamente ligado ao estudo da função

seno.

Dessa forma, em nossa prática docente, observamos muitas vezes que

para alguns alunos os conceitos de seno, cosseno, tangente etc., são desprovidos

de  significados  e esse fato  torna-se mais evidente  quando  nos  deparamos

com alguns  erros, como: sen ∙ x ; cos
x

xcos
= ; tg x = 1 ⇒ tg x = 45º; cos x = 4 e

cos = 1.

•  sen ∙ x

Nesse caso, provavelmente o aluno não tenha entendido o significado

de seno de um ângulo x e, conseqüentemente, sua representação

simbólica sen x. Compreendemos que o discente faz uma associação

indevida entre sen x e algo como yz, pois em seu raciocínio, assim como yz

significa y∙z, sen x também é o produto de sen ∙ x.

                                                
1 primeiro ciclo – composto de quatro anos e é chamado de ginásio

segundo ciclo – composto de três anos (curso clássico, curso científico e normal).
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•  cos
x

xcos =

Essa simplificação na representação simbólica faz-nos pensar que para

o aluno há uma falta de significado de cosseno de um arco ou ângulo, o

que leva a interpretar, como no caso anterior, cosseno multiplicado por x.

•  tg x = 1 ⇒ tg x = 45º

Verifica-se, nesse exemplo que, provavelmente, o aluno tenha

interpretado corretamente que tg x = 1 refere-se a algo que mede 45º,

porém não sabe distinguir o significado dos símbolos x e tg x.

•  cos x = 4

Em algumas aplicações, tanto na matemática quanto na física, o aluno

não associa que cos x está limitado ao intervalo –1 e 1, o que não torna

possível assumir valores para cos x > 1.

•  cos = 1

O aluno talvez tenha interpretado corretamente que, por exemplo,

cos 2π ou cos 0 seja igual a 1, todavia não sabe identificar a ação do

cosseno como um operador sobre um determinado arco ou ângulo.

Trabalhos recentes também apontam algumas dificuldades encontradas

pelos alunos no estudo da trigonometria. Destacaremos, a seguir, dois exemplos.

Briguente (1994), após uma análise qualitativa dos dados obtidos pela

aplicação de um teste diagnóstico, detectou que alguns alunos no início do ensino

superior não conseguiam aplicar os conceitos de seno e cosseno estudados no

triângulo retângulo em determinados exercícios, utilizando de forma inadequada a

relação entre os catetos e a hipotenusa. Verificou também que não fazia parte dos

conhecimentos prévios destes estudantes o fato de que 
6

ð
 radianos corresponde,

no ciclo trigonométrico, a um arco de 30º e nem que 2kπ radianos, com k ,Ζ∈

indica um número de voltas inteiras no ciclo trigonométrico.
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Costa (1997), menciona a dificuldade encontrada pelos alunos em entender

que a medida do arco é a mesma do ângulo central correspondente.

Em relação às unidades de medidas, a estudiosa relatou que inicialmente

os alunos trabalham com graus, minutos e segundos para medir ângulos. A

introdução de uma nova unidade de medida angular, o radiano, pode constituir

uma dificuldade, uma vez que está ligada a um arco do ciclo trigonométrico. A

autora destacou que muitas vezes os alunos não entendiam que o arco tem uma

medida linear (comprimento do arco, m, km, cm...) e também uma medida angular

(medida do ângulo central em graus ou radianos). Constatou também que alguns

discentes associavam a um dado valor de seno (ou cosseno), um único arco do

ciclo trigonométrico, o que pode ser interpretado que para eles o ciclo tem apenas

uma volta.

Em nossa prática pedagógica, observamos a dificuldade dos alunos em

identificar, no ciclo trigonométrico, arcos diferentes com mesma origem e mesma

extremidade, como por exemplo: arcos de medidas 
2

ð
 radianos e 

2

ð5
 radianos.

Ao desenharem esses arcos, os educandos representam o segundo como sendo

um arco com menos de uma volta, e mais, classificam-no como sendo igual ao

arco de medida 
2

ð
 radianos, pelo fato do seu cosseno e seu seno

respectivamente serem iguais.

A representação dos arcos de medidas -
2

ð
 radianos e 

2

ð3
 radianos

também geram dificuldades, já que, ainda que suas extremidades coincidam,

tratam-se de arcos diferentes, sendo um positivo e o outro negativo. No entanto,

pelo fato do seno e do cosseno serem respectivamente iguais, muitos alunos

referem-se a estes como sendo o mesmo arco.

Outra dificuldade constatada foi a construção dos gráficos das funções

trigonométricas, como por exemplo: a construção do gráfico da função cosseno.

Para os alunos, não parece lógico que o cosseno de um número real x seja

definido como a abscissa da extremidade de um arco no ciclo trigonométrico,

enquanto que, no gráfico da função, o valor do cosseno em cada ponto é a sua

ordenada.
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Dentre os trabalhos que discutem o processo de ensino-aprendizagem da

trigonometria, o de Wenzelburguer (1992) e o de Costa (1997) por exemplo,

utilizam o computador no seu ensino. Nesse sentido, Wenzelburguer concluiu que

com programas gráficos os estudantes puderam desenvolver atividades

exploratórias e realizar descobertas por eles próprios na construção dos conceitos

de funções trigonométricas. Costa realizou uma seqüência de atividades com oito

duplas, fora do horário de aula, sendo que em cada sessão trabalhou com apenas

uma dupla. Apesar desse procedimento ter ocorrido num ambiente artificial,

diferente do cotidiano do aluno, a autora concluiu que o uso do software Cabri-

Géomètre pôde colaborar na criação de situações que facilitaram o entendimento

e o processo de construção do conhecimento da trigonometria.

As dificuldades apresentadas pelos alunos e os resultados de pesquisas

apontam que os problemas relacionados com o ensino e aprendizagem de

trigonometria representam um amplo campo de pesquisa. Além disso, a

introdução do seu estudo no ensino médio é muito importante, na medida em que

os conceitos abordados serão utilizados pela Física em conteúdos como: na

projeção de vetores, movimento circular, movimento harmônico simples etc.

Funções trigonométricas são também conteúdos abordados no ensino

médio. Uma propriedade fundamental dessas funções é a periodicidade, a qual

constitui uma circunstância presente em muitos fenômenos que nos são

familiares, desde o movimento de um planeta em torno do sol, a corrente

alternada que usamos em nossas casas, até a oscilação presente nas cordas de

um violino etc.

Os conceitos da trigonometria podem, ainda, apresentar sentido para o

aluno quando trabalhados nos triângulos, no ciclo trigonométrico e associados às

funções trigonométricas.

Ao partirmos dessa hipótese, somos levados às seguintes questões:

- A introdução do conceito de seno (e de cosseno) de forma coordenada,

partindo do triângulo retângulo, passando pelo ciclo trigonométrico e finalizando

com o gráfico da função correspondente, pode propiciar ao aluno condições para

atribuir significado a tal conceito?
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- Será que o Cabri-Géomètre pode auxiliar o aluno a atribuir significado ao

seno e cosseno? Essa ferramenta possibilitará aos alunos associar tais conceitos

estudados no triângulo retângulo, no ciclo trigonométrico e relaciona-los com as

funções correspondentes?

Para tentar responder essas questões, elaboramos uma seqüência

didática, com objetivo de investigar se alunos do 2° ano do ensino médio, que já

trabalharam com trigonometria no triângulo retângulo e no ciclo trigonométrico,

possam, por meio dela e com auxílio do software Cabri-Géomètre, utilizar esses

conhecimentos já estudados na construção dos gráficos das funções seno e

cosseno.

Assim sendo, para a elaboração e análise da seqüência de ensino teremos

por base pressupostos teóricos que descreveremos a seguir.

1.2. Quadro teórico didático

O referencial teórico que adotamos para elaboração, aplicação e análise da

seqüência didática apóia-se em certos elementos das fases da dialética

ferramenta-objeto2 e na noção de interação entre domínios3 desenvolvidas por

Régine Douady.

Segundo a pesquisadora, entende-se por ferramenta o funcionamento

científico de um conceito, na perspectiva dos vários problemas que ela permite

resolver. Nesse sentido, para um aluno, o uso de uma ferramenta é sempre

prático e para o professor ou pesquisador, ferramenta é um objeto em seu

funcionamento científico. Um conceito tem significado quando apresenta a

característica de ferramenta. Todavia, de acordo com a autora:

                                                
2 Em francês, dialectique outil-objet.
3 Em francês, jeux des cadres
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[...] essa característica põe em jogo as relações que ele mantém com os

outros conceitos implicados no mesmo problema. Em outras palavras, do

ponto de vista ferramenta, não se pode falar de um conceito, mas de uma

rede de conceitos, gravitando, eventualmente, em torno de um conceito

principal. Assim, a aprendizagem deverá levar em conta tal conjunto.

(Douady, 1984, p. 10)

Nesse sentido, partimos do entendimento de objeto como o conceito

matemático considerado como objeto cultural, num edifício mais amplo

correspondente ao saber culto, que num dado momento é socialmente

reconhecido.

1.2.1. Dialética ferramenta-objeto1.2.1. Dialética ferramenta-objeto1.2.1. Dialética ferramenta-objeto1.2.1. Dialética ferramenta-objeto

O processo de resolução de problemas é chamado por Douady de dialética

ferramenta-objeto, sendo descritas a seguir suas fases:

•  Primeira fase – Antigo

Nesta primeira fase, o aluno, para resolver um problema, ou ao menos

parte dele, mobiliza conhecimentos antigos. Esses conhecimentos funcionam

como ferramenta.

•  Segunda fase – Pesquisa

O aluno encontra, nesta fase, dificuldades para resolver o problema, (seja

porque sua estratégia não funciona ou porque ela é muito custosa), logo é levado

a colocar em prática outros conhecimentos, surgindo, assim, novas questões. E

com essas novas questões os alunos são levados a buscar novos meios para a

resolução do problema.
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•  Terceira fase – Explicitação

Nesta fase, o aluno expõe seus resultados obtidos, suas dificuldades, suas

dúvidas. Por meio dessa explicitação, o professor tem a possibilidade de criar

debates, envolvendo os conhecimentos antigos, que estão sendo mobilizados, e

os novos, que estão sendo criados. Esses debates auxiliam a validação de alguns

conhecimentos produzidos nesse período, permitindo também aos alunos

distinguir os procedimentos corretos e refletir sobre os incorretos.

No decorrer dessas três primeiras fases, o professor ou pesquisador tem

condições de verificar se está havendo um bloqueio por parte dos alunos em

relação a esse novo conhecimento, tendo assim a possibilidade de explicitar algo

ou esclarecer algumas noções necessárias à resolução do problema, sempre

respeitando a liberdade de aprendizado individual.

•  Quarta fase – Novo Implícito

Pode acontecer que certos elementos sejam formulados pelos alunos,

como objetos de conhecimentos matemáticos (conceitos, procedimentos ou

propriedades), com condições de serem empregados no momento. Algumas

previsões do que é novo podem ser validadas ou não e, eventualmente,

retomadas. Todavia, esse controle nem sempre é possível ou suficiente para

resolver o problema. Os alunos são levados a procurar outros meios de validação

de suas idéias, sendo necessário, assim, que a situação e o professor propiciem

condições para isto.

•  Quinta fase – Institucionalização

O professor decide o momento e o modo de passagem para esta fase, na

qual o professor ressaltará o que é importante e o que se deve reter (definições,

enunciados de teoremas etc.).

Essa fase contribui para dar status de objeto matemático, autônomo aos

novos conhecimentos, que posteriormente funcionarão como antigos.
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Oficializar certos conhecimentos dando-lhes o status de objeto matemático

é um meio de homogeneização da classe, mas não se pode garantir que todos os

alunos reajam da mesma maneira a essa oficialização. A institucionalização

garante o progresso de alguns e integra o saber social às rotinas da classe.

•  Sexta fase – Familiarização

Para que os novos conhecimentos se integrem aos antigos e tornem-se

facilmente mobilizáveis para a resolução de novos problemas, faz-se necessário

que esses novos conhecimentos tornem-se familiares ao aluno. Eles tomarão

status de conhecimentos antigos para a construção de novos conhecimentos.

Nessa fase propõem-se ao aluno vários problemas, envolvendo como ferramenta

explícita o que foi institucionalizado com intuito de desenvolver práticas e hábitos,

integrando o saber social ao saber do aluno. Esses problemas podem ser simples

ou complexos, não têm o intuito de colocar em jogo além do que já é conhecido.

•  Sétima fase – Novo problema

Nesta fase é proposta a reutilização dos novos conceitos em tarefas mais

complexas, que envolvem outros conceitos, sejam eles conhecidos ou visados

como elementos de aprendizagem.

Os conhecimentos novos passam a assumir o status de antigos, iniciando

um novo ciclo da dialética ferramenta-objeto. Segundo Douady (1984), cada ciclo

da ferramenta-objeto não implica em resultar a extensão do saber do aluno,

socialmente reconhecido. Para a aprendizagem de um conceito, podem ser

necessários muitos ciclos.

1.2.2. Interação entre domínios1.2.2. Interação entre domínios1.2.2. Interação entre domínios1.2.2. Interação entre domínios

Segundo Douady (id.), os conhecimentos em determinados domínios

muitas vezes não são suficientes para que o aluno possa avançar em uma

situação de aprendizagem. Esses conhecimentos podem ser conceitos,

propriedades e procedimentos matemáticos a serem empregados no momento de

resolução de um problema.
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Nesse sentido, os domínios podem ser: o físico, o geométrico, o numérico,

o gráfico, das representações (gráficas ou algébricas), das grandezas etc. Assim,

de acordo com a pesquisadora, a formulação de um problema deve envolver pelo

menos dois desses domínios. Cada um deles serve de referência para o outro, e

a sua interação possibilita dar significado aos conceitos que estão em jogo.

A expressão interação entre domínios diz respeito às idas e vindas entre

eles, que estabelece relações matematicamente relevantes, e proporciona aos

alunos a aquisição de novos conhecimentos.

No decorrer da aprendizagem, as concepções podem variar de um aluno

para outro, em um determinado domínio, o que pode acarretar correspondências

incompletas entre eles.

Assim, quando um aluno resolve parcialmente um problema, é possível

para o professor identificar os conhecimentos requeridos nos domínios em jogo e

avivá-los, para que o discente chegue a uma solução completa.

É com base na interação entre domínios que desenvolveremos nosso

trabalho, colocando em jogo conteúdos matemáticos que têm seu lugar em

diversos domínios da matemática.

Segundo Douady et al,

Os conceitos se constróem por meio de ações. Eles tomam seu significado

graças aos problemas que eles permitem resolver. Cada novo problema

contribui para enriquecer o conceito. Um novo conceito se constrói,

também, por situar-se em relação aos conhecimentos já adquiridos, seja

para ampliá-los e generalizá-los, seja como causa de construção de novos

conhecimentos, melhor adaptados ao problema proposto. (1986, p. 3)

Assim sendo, os conceitos em geral são apresentados em um certo

domínio e suas aplicações não saem dele, a não ser que haja explicitações

prévias. Isso acaba dificultando ao aluno interagir com os diferentes domínios que

intervêm em um dado conceito e a articulá-los com outros conceitos.
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Portanto, a interação entre domínios apresenta-se basicamente da

seguinte forma: um problema provoca a intervenção de diversos conceitos e cada

conceito tem seu significado nas relações que tem com os outros conceitos

envolvidos no problema. Essa diversidade surge se o problema puder ser

formulado em diversos domínios, podendo estabelecer correspondências. Dessa

forma, buscaremos em nosso trabalho, verificar a possibilidade de tais

correspondências para novos conceitos e domínios.

Nesse sentido, trataremos os conceitos de arcos, radianos, seno e cosseno

no ciclo trigonométrico por meio de representações geométricas, gerando

situações didáticas em que institucionalizaremos certos saberes que devem ser

tratados como ponto de partida para as próximas situações de ensino.

Na seqüência de ensino, levaremos em conta os domínios das grandezas,

o geométrico e o numérico.

Para uma melhor compreensão da noção desses domínios, tomemos como

exemplo uma circunferência de raio igual a 5 cm. O raio e a circunferência são

objetos geométricos. O comprimento é uma grandeza que tem por finalidade

descrever o raio. Escolhida uma unidade de medida, como por exemplo o

centímetro, os números permitem medir o comprimento com o auxílio dessa

unidade. Logo, pretendemos que haja uma interação dos três domínios: das

grandezas, o geométrico e o numérico.

É possível que os alunos, pelo fato de já terem estudado trigonometria,

consigam identificar arcos e reconheçam sua origem e sua extremidade. Pode ser

também que tenham conhecimento de ângulos, saibam representar arcos

positivos, negativos e arcos com mais de uma volta, assim como identifiquem

abscissa e ordenada e ainda conheçam as relações trigonométricas de um

triângulo retângulo.

Esses conhecimentos serão necessários para dar significado ao seno e

cosseno, bem como para construir os gráficos das funções correspondentes.

Todavia, nossas primeiras atividades abordam tais conhecimentos com intuito de

enriquecê-los e, ainda, de verificar se serão mobilizados pelos alunos e como o

serão, para a resolução dessas atividades.
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1.3. Quadro teórico matemático

A História das Ciências mostra-nos que, inicialmente, a trigonometria era

uma ferramenta para a Astronomia, possibilitando os cálculos necessários para o

conhecimento do céu, a posição das estrelas e o movimento dos planetas.

Posteriormente, por volta do século XIII, ela tornou-se uma disciplina matemática

autônoma, com base na geometria do círculo e da esfera. Tratava das relações

entre o ‘curvo’ e o ‘reto’, entre os arcos de um círculo e as cordas que os

sustentam.

Dessa forma, vê-se que a trigonometria passava do círculo para o

triângulo, estabelecendo relações entre seus ângulos e seus lados. Desse modo,

oferecia um meio precioso para passar da medida dos ângulos à medida dos

lados e vice-versa, fornecendo uma via de mão dupla, ‘curva-reta’ no círculo e

‘ângulo-segmento’ no triângulo.

Uma das tarefas da astronomia foi o estabelecimento das tabelas. As

primeiras, feitas por Hiparco, perderam-se. As de Ptolomeu estabeleciam as

correspondências entre comprimentos das cordas e dos diferentes valores de

arcos. Nessa época, os gregos tinham o hábito de dividir o círculo em 360º e as

tabelas de cordas constituíram os primeiros exemplos de funções da história da

matemática.

Os indianos, posteriormente, substituíram as tabelas de cordas por tabelas

de seno, mais fácil de se manejar. O seno era a meia corda. A denominação de

seno vem do Jiva, que em sânscrito significa ‘corda de arco’.
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A precisão de todo cálculo astronômico repousa na exatidão da tabela de

senos, que foi pela primeira vez estabelecida pelo matemático Al-Khuwarizmi.

Em nosso estudo, trabalharemos com alguns conceitos fundamentais da

trigonometria. Dessa forma, apresentaremos a seguir uma descrição deles,

baseando-nos principalmente nas obras de Carmo (1979) e Lima (1991).

Iniciaremos, assim, com os conceitos de orientação, de ângulo e de arco.

Segundo Carmo (1979), a noção de ângulo está ligada à idéia de rotação.

Essa noção permite associar a um plano Ω  uma orientação. A noção de

orientação é abordada pelo autor de forma intuitiva. Para ele, orientação é uma

escolha entre dois sentidos possíveis (por exemplo, sentido do movimento dos

ponteiros de um relógio ou o sentido contrário). Feita a escolha, o plano está

orientado e as rotações feitas no sentido escolhido serão positivas. Para não

repetir a todo o momento a convenção utilizada, faz-se uma escolha de sentidos;

é usual adotar-se como rotação positiva o movimento contrário àquele do ponteiro

do relógio.

Para definir ângulo, o autor considera, no plano orientado, Ω , duas semi-

retas, OA  e OB , com origem comum O. Define ângulo de A para B como sendo

o conjunto de pontos do plano Ω , descrito por uma rotação positiva que leva OA

em OB . Esse ângulo é indicado por AÔB. É importante destacar que AÔB ≠ BÔA,

como se pode observar na figura a seguir.
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Para medir o ângulo AÔB (isto é, para associar AÔB a um número real),

consideramos a circunferência unitária S de centro O, cujo comprimento é 2π

radianos. As semi-retas OA  e OB  determinam em S um arco s. A medida do

ângulo AÔB em radianos é o comprimento do arco s.

É importante ressaltar que, sendo o comprimento do círculo unitário igual a

2π radianos, o ângulo reto mede 
2

ð
 radianos, o ângulo raso mede π radianos e o

ângulo de uma volta mede 2π radianos.

Existem outras unidades de medidas de ângulos, a mais utilizada é o grau,

que é obtida dividindo a circunferência em 360 partes iguais. As duas semi-retas

que passam pelas extremidades desse arco e pelo centro O determinam um

ângulo cuja medida é 1º. Para passar de graus para radianos ou de radianos para

graus, devemos escrever:

ð2

360

radianosy

grausx
=
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Em seguida, apresentaremos a definição de ciclo trigonométrico.

Para tanto, considera-se, no plano orientado Ω , a circunferência S de raio

unitário e centro O. Pode-se orientar essa circunferência em dois sentidos, que se

dizem opostos. Com essa orientação, a circunferência recebe o nome de ciclo. A

escolha dos sentidos feita na orientação do plano estende-se à orientação da

circunferência, isto é, quando o sentido de rotação é positivo, diz-se que a

circunferência está orientada no sentido anti-horário. Quando o sentido de rotação

é negativo, dizemos que a circunferência está orientada no sentido horário.

Fixando-se ao plano Ω  um sistema ortogonal de coordenadas, cuja origem é o

centro do ciclo S e designando-se o ponto (1,0) como sendo a origem dos arcos,

S passa a se chamar  ciclo trigonométrico.

Nesse sentido, arco trigonométrico é todo arco de um ciclo trigonométrico,

marcado a partir da origem dos arcos (ponto (1,0)). Como todos os arcos

trigonométricos têm a mesma origem, o que varia é sua extremidade. Ao que se

segue, chamaremos a origem dos arcos de A e a extremidade de B. Assim, é de

se notar que existem arcos obtidos por mais de uma volta da extremidade de B no

ciclo, isto é , os arcos cuja medida superam 2π radianos, tanto no sentido positivo

como no negativo. Em conseqüência, existem arcos distintos com mesma origem

e extremidade.

Na seqüência, nossa próxima definição será seno e coseno de um número

real.

Segundo Lima (1991), a trigonometria iniciou-se com problemas de

“resolução de triângulos”. O surgimento do Cálculo Infinitesimal e, posteriormente,

com a Análise Matemática, deu-se uma nova dimensão às noções básicas da

trigonometria, como seno, cosseno, tangente, secante etc. Pela necessidade de

se tratar de cosseno e seno de um número real, em vez de ângulo ou arco,

lançou-se mão da função de Euler.

Com a função de Euler, pretende-se associar a cada numero real t um

único ponto B (x , y) do ciclo trigonométrico S, para em seguida expressar o seno

e o cosseno desse número t. Tal função consiste em envolver reta ℜ  como se
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fosse um fio infinito sobre o ciclo S, imaginado como carretel, de maneira que o

ponto 0 ∈  ℜ  caia sobre o ponto A = (1,0) ∈  S.

A função E: ℜ→  S é definida da seguinte maneira, como:

Dado t ∈  ℜ , se t > 0, mede-se, no ciclo S, partindo do ponto A = (1,0), um

arco de comprimento t, no sentido anti-horário, obtendo-se o ponto B(x , y) = E (t).

Isto é, E(t) é a extremidade do arco 
∩

AB,  tomado no sentido anti-horário, cuja

medida é t.

Por outro lado, se t < 0, toma-se o arco de comprimento t, a partir de A, no

sentido horário, obtendo-se o ponto B(x , y) = E(t). Isto é, E(t) é a extremidade do

arco 
∩

AB, tomado no sentido horário, cuja medida  é - t.

Com auxílio dessa função, é possível definir o cosseno e o seno de um

número real t. Dado t ∈  ℜ , sendo E(t) = (x , y), põe-se  cos t = x e sen t = y. Isto é,

x = cos t é a abscissa e  y = sen t  é a ordenada do ponto B de E(t).

Finalmente, definem-se as funções seno e cosseno de número real.

Para a definição da função seno, considera-se inicialmente f: S→  ℜ ,

definida por f(B(x ,y)) = y. Em seguida, põe-se s = f o E. Desse modo, tem-se a

função seno,  s: ℜ→  ℜ  definida por s(t) = (f o E) (t) = f (E(t)) = f(B(x , y)) = y.
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Para definir a função cosseno, considera-se inicialmente g: S→  ℜ , definida

por g(B(x ,y)) = x. Em seguida põe-se c = g o E. Desse modo, tem-se a função

cosseno, c: ℜ→  ℜ  definida por c(t) = (g o E) (t) = g (E(t)) = g(B(x , y)) = x.

É interessante observar que imitando-se o procedimento da definição da

função de Euler, pode-se definir uma função G que desempenhe a ação inversa

da de E, ou seja, que desenrole o ciclo S, esticando-o sobre a reta ℜ .

G: S→   ℜ

Dado o arco 
∩

AB  tomado no sentido anti-horário, a função G associa 
∩

AB

ao número positivo t = med( ).AB
∩

Já  no  sentido  horário,  dado  o  arco 
∩

AB ,  define-se  G( )AB
∩

= - t,  tal  que

t = med( ).AB
∩
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Desse modo, a função G associa a extremidade de cada arco tomado no

sentido anti-horário um único número positivo e a extremidade de cada arco

tomado no sentido horário associa um único número negativo. O arco nulo faz

corresponder ao número zero.

Essa função é uma ferramenta útil para o esboço dos gráficos das funções

trigonométricas, uma vez que transforma o ciclo trigonométrico no eixo das

abscissas.
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CAPÍTULO II

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

2.1. A seleção do tema de pesquisa2.1. A seleção do tema de pesquisa2.1. A seleção do tema de pesquisa2.1. A seleção do tema de pesquisa

Ao participarmos de um curso ministrado para professores da rede

estadual de São Paulo, sobre funções trigonométricas, pudemos constatar que

muitas das dificuldades encontradas por alguns colegas eram as mesmas

apresentadas pelos alunos. Dessa forma, um dos recursos para tentar sanar tais

dificuldades foi a utilização do computador aliado a um software gráfico. Essa

ferramenta, no estudo das funções trigonométricas, serviu-nos para uma melhor

visualização do gráfico, facilitando a discussão do estudo de período, domínio,

imagem etc.

Algumas das dificuldades apresentadas pelos alunos em nossa prática

didática, juntamente com o que foi apresentado nesse curso, motivaram-nos a

seleção do tema trigonometria. Após essa medida, o passo seguinte foi a procura

de pesquisas que discutissem o processo de ensino-aprendizagem desse

domínio. Dos trabalhos encontrados, selecionamos o de Wenzelburger (1992) e o

de Costa (1997), pelo fato dessas autoras utilizarem o computador no ensino da

trigonometria. Costa utiliza o software Cabri-Géomètre, o que nos chamou

atenção pela sua mobilidade e facilidade de manuseio.

Assim sendo, partimos do pressuposto que: o uso de ferramentas variáveis

(no caso, o computador) podem possibilitar um envolvimento maior do aluno com

a construção de seu saber. Neste trabalho, pretendemos elaborar uma seqüência

didática, utilizando o computador como uma ferramenta de ensino-aprendizagem.
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Para tanto, optamos pelo uso do software Cabri-Géomètre, por se tratar de

um programa interativo e dinâmico. Para isso fazemos um estudo mais detalhado

referente ao tema trigonometria e ao software.

2.2. Seleção da ferramenta computacional.2.2. Seleção da ferramenta computacional.2.2. Seleção da ferramenta computacional.2.2. Seleção da ferramenta computacional.

As atividades foram organizadas utilizando, em sua maioria, o software

Cabri-Géomètre (Cahier de brouillon interactif4). Este foi desenvolvido por Yves

Baulac, Franck Bellemain e Jean Marie Laborde, no Laboratório de Estruturas

Discretas e de Didática do IMAG, na Universidade de Joseph Fourier em

Grenoble. Sua primeira versão é de 1988.

O Cabri-Géomètre permite explorar o universo da geometria elementar em

uma linguagem próxima à que o aluno já está familiarizado, ou seja, o “lápis e

papel”. Assim, o programa destina-se principalmente às construções geométricas

e permite medir ângulos e distâncias. Para tanto, suas ferramentas básicas são

geométricas, no entanto ele permite a realização de atividades que não são

obrigatoriamente desse domínio. Por exemplo, pode-se construir um gráfico de

uma função desde que sua construção seja feita por uma relação geométrica.

O software permite a visualização de um lugar geométrico, ao traçar a

trajetória de um ponto escolhido, enquanto o outro ponto está sendo deslocado,

respeitando as propriedades particulares das figuras. Esta é a principal qualidade

do Cabri-Géomètre para nosso estudo, pois com sua ajuda o aluno pode observar

o comportamento da função seno ou cosseno ponto a ponto.

Todavia, algumas limitações devem ser destacadas. Por exemplo, a não

permanência do traçado do lugar geométrico (rastro) na tela quando ocorre a

mudança de alguma propriedade ou medida da figura. Esclarecemos que as

medidas de segmentos feitas pelo software são dadas com arredondamento de

até uma casa decimal. Portanto, dependendo do tipo de atividade, isso pode ser

entendido como erro, se essa aproximação não for levada em consideração. No

                                                
4 caderno de rascunho interativo (tradução livre).
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entanto, para as atividades propostas neste trabalho, esta última característica

não inviabiliza o estudo.

Salientamos, também, a falta de uniformidade com que alguns elementos

são apresentados. Por exemplo, uma reta inclinada aparecerá com imperfeições,

dando a impressão de uma “serra”, como pode-se ver na figura a seguir.

Em relação às construções, o Cabri distingue ponto e ponto sobre objeto. O

primeiro pode ser movimentado por toda tela, sem restrições. O segundo é

construído sobre um objeto, (uma reta ou circunferência) e só pode ser

movimentado em cima daquele objeto ao qual pertence. Neste trabalho,

utilizaremos o ponto sobre a circunferência, tornando-se mais fácil observar a

movimentação de um ponto B sobre a mesma e o arco descrito por esse ponto.

Destacamos que o arco descrito pelo ponto aparecerá nas atividades em rosa,

como mostra a figura a seguir, ficando mais evidente a visualização do arco

descrito e a associação de um ângulo central α com o arco 
∩
AB .
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Assim, a opção pelo Cabri-Géomètre deu-se devido à possibilidade de o

aluno modificar a figura na tela, conservando suas relações explícitas. Com ele o

estudante tem a oportunidade de uma maneira dinâmica, associar a medida do

arco com a do ângulo central correspondente, bem como traçar os gráficos das

funções seno e cosseno ponto a ponto e ainda “desenrolar” o ciclo trigonométrico,

transformando-o na reta real.

Para elaboração de algumas atividades e dos arquivos utilizados na

seqüência de ensino, baseamo-nos no trabalho da professora Maria José Ferreira

da Silva, elaborado para a disciplina de Fundamentos da Matemática Elementar

para o curso de Física da PUC/SP. Os arquivos cedidos foram refeitos,

adaptando-se às atividades propostas.

Uma das modificações ocorridas nos arquivos deu-se pelo fato de o estudo

no ciclo trigonométrico ser abordado com uma única volta. Contudo, acreditamos

que muitas vezes não fique claro para o aluno que o “traçado” da função seno na

primeira volta se repetirá na segunda e demais voltas, ou ainda, que tem o

mesmo “comportamento” quando os arcos têm suas representações no sentido

horário. Assim, nossa intenção é trabalhar com mais de uma volta, tanto no

sentido anti-horário como no sentido horário, principalmente no momento do

“desenrolar” e “enrolar” o ciclo trigonométrico e na construção dos gráficos das

funções seno e cosseno. Para realizarmos essas modificações, utilizamos como

referência a obra de Lourenço (2000).

2.3. A escolha dos procedimentos metodológicos2.3. A escolha dos procedimentos metodológicos2.3. A escolha dos procedimentos metodológicos2.3. A escolha dos procedimentos metodológicos

A metodologia escolhida para elaboração e realização da seqüência de

ensino baseia-se na Engenharia Didática, que segundo Artigue (apud Machado,

1999) é caracterizada “[...] como um esquema experimental baseado sobre

‘realizações didáticas’ em sala de aula, isto é, sobre a concepção, realização, a

observação e a análise de seqüência de ensino”.

Essa metodologia é composta de quatro fases: análises preliminares,

concepções e análise a priori das situações didáticas, experimentação, análise a

posteriori e validação.
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Análises preliminares

De acordo com os objetivos da pesquisa, essas análises são feitas por

meio de considerações sobre o quadro teórico em geral e sobre os

conhecimentos didáticos já adquiridos, referentes ao assunto em questão.

As análises preliminares são para embasar a engenharia, no entanto são

retomadas e aprofundadas no decorrer do trabalho.

Concepção e análise a priori

Essa fase comporta uma parte de descrição e há uma de previsão. Está

centrada nas características de uma situação a-didática5, que se teve a intenção

de criar e pretende-se aplicar aos alunos por meio de experimentação.

A análise a priori tem por objetivo determinar em que as escolhas

efetuadas permitem controlar o comportamento dos alunos e investigar o

significado desses comportamentos.

Experimentação

É a fase da realização da engenharia, inicia-se no momento em que há o

contato do professor/pesquisador/observador com todos os alunos que serão

investigados.

Quando é prevista mais de uma sessão, recomenda-se efetuar uma análise

a posteriori, local, logo após uma ou mais sessões, confrontando com as análises

a priori já feitas, pois talvez seja necessário fazer algumas alterações no que

havia sido previsto.

                                                
5 Segundo Brousseau (1998) quando o aluno se torna capaz de pôr em funcionamento e utilizar

por si mesmo o saber que está construindo, em situação fora de qualquer contexto de ensino,
sem fazer apelo a razões didáticas.
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Análise a posteriori e validação

A análise a posteriori baseia-se no conjunto de dados obtidos pela

experimentação que, quando confrontados com a análise a priori, possibilitam

verificar a evolução de conhecimentos provocados pela engenharia.

Assim, por meio da confrontação entre as análises a priori e a posteriori é

que se validam ou refutam as hipóteses levantadas no início da engenharia.

Neste trabalho, utilizamos elementos das quatro fases da engenharia

didática. Em relação às análises preliminares, fizemos uma entrevista com a

professora responsável pela turma com o qual iríamos trabalhar, para colher

informações sobre os conhecimentos dos alunos, referentes aos assuntos que

seriam abordados na seqüência de ensino. No decorrer da fase de

experimentação, fizemos uma análise local da produção dos alunos ao término de

cada atividade, o que nos ofereceu subsídios para complementar as atividades

posteriores.

Desse modo, inicialmente , fizemos a escolha da escola e dos alunos que

participaram da resolução das atividades.

Nosso critério de escolha para aplicação da seqüência de ensino foi o

seguinte: A escola deveria ter o curso de ensino médio e apresentar condições de

disponibilizar computadores e o software Cabri-Géomètre; os alunos deveriam já

apresentar algum conhecimento em trigonometria.

Depois de algumas tentativas, contactamos uma professora de matemática

do ensino médio de uma escola estadual, localizada na região central de São

Paulo. Apresentamos nosso projeto de pesquisa que lhe interessou e esta se

dispôs a ceder algumas de suas aulas e alguns alunos para aplicação da mesma,

todavia era necessária a autorização da direção da escola. Após a apresentação

do projeto, a direção concordou em sediar nosso trabalho.

A escolha dos alunos estava ligada à disponibilidade destes trabalharem

em duplas. Os pares foram escolhidos pela professora, dentre aqueles que

apresentassem condições de trabalharem juntos, além da facilidade de debates,
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não sendo priorizados seus conhecimentos em matemática. A disponibilidade

destes para estarem em outra atividade no horário de aula também foi um critério

de escolha.

Antes de aplicarmos a seqüência didática, tivemos alguns contatos com a

professora a fim de colher informações referentes aos conteúdos por ela

desenvolvidos.

No princípio, o trabalho consistia em três atividades: o estudo do seno e

cosseno no ciclo trigonométrico, a existência de uma correspondência entre os

pontos do ciclo e a reta real e, por fim, a construção dos gráficos das funções

seno e cosseno. Não obstante, achamos conveniente acrescentarmos três

atividades anteriores a essas, abordando o conceito de arco, estabelecendo

radiano como unidade para medir arcos e institucionalizando ciclo trigonométrico.

Estas tinham o intuito de revisar tais conceitos por meio de uma abordagem

diferente da anteriormente utilizada e ainda sanar possíveis dúvidas existentes.

Após essas alterações, a professora fez algumas previsões sobre os

procedimentos de seus alunos nas situações propostas.

Julgamos essas previsões importantes, pois nos esclareceu sobre os

conhecimentos dos alunos, além de nos auxiliar na análise a priori das atividades.

Apresentaremos a seguir uma síntese dessas previsões.

Segundo a professora, os alunos já haviam estudado trigonometria no

triângulo retângulo e no círculo trigonométrico, porém não estudaram as funções

seno e cosseno. Explicamos que nossa proposta não é um estudo detalhado das

funções, mas sua ênfase é a construção dos gráficos destas, com intuito de

utilizar os conceitos por eles já estudados para efetuar uma construção de forma

significativa.

Ao analisar a primeira atividade, que aborda o estudo de arcos, a

professora adiantou que provavelmente os alunos não encontrem dificuldades

para determinar a origem e extremidade dos arcos, todavia adiantou que talvez

eles não tenham muito claro o conceito de ângulo nulo. No momento de identificá-

lo, alguns estudantes podem responder que não existe nenhum ângulo.
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Nesse sentido, comentou a professora que a abordagem do conceito de

radianos, sugerida na segunda atividade, será algo novo para os alunos, pois ela

somente definiu um radiano e o estudo restringiu-se a converter graus em

radianos.

Para ela, o trabalho proposto na atividade de ciclo trigonométrico não

parece algo novo para os educandos, pois estes já trabalharam arcos positivos,

negativos e arcos de mais de uma volta. No entanto, enfatiza que nunca abordou,

da forma proposta na atividade, os conceitos de arcos diferentes com mesma

origem e mesma extremidade, porém acredita que após os alunos representarem

geometricamente cada arco, a diferença fique evidente e eles cheguem a uma

conclusão.

Quanto ao estudo do seno e cosseno no ciclo trigonométrico, algumas

dúvidas podem surgir, segundo a professora, uma vez que estamos abordando os

conhecimentos trabalhados no triângulo retângulo e estendendo-os para o ciclo

trigonométrico, no entanto os estudantes não trabalharam com essa extensão.

As outras atividades referentes à construção dos gráficos das funções seno

e cosseno, segundo a educadora, serão abordagens novas para os alunos.

A elaboração, a aplicação e as análises das atividades da seqüência de

ensino serão descritas no próximo capítulo.
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CAPÍTULO III

SEQÜÊNCIA DIDÁTICA

O principal objetivo deste trabalho é introduzir o conceito de seno e

cosseno de forma coordenada, partindo do triângulo retângulo, passando pelo

ciclo trigonométrico e finalizando com os gráficos das funções correspondentes,

na tentativa de propiciar aos alunos condições para atribuir significado a tais

conceitos.

Para isso, elaboramos uma seqüência didática composta de sete

atividades, utilizando o software Cabri-Géomètre como recurso de ensino-

aprendizagem.

Neste capítulo, descreveremos essas atividades, juntamente com as

previsões do comportamento dos alunos em relação às questões propostas.

Relataremos também a aplicação de cada uma, transcrevendo certas discussões

ou produções dos estudantes e comentando sua correspondência com as fases

da dialética ferramenta-objeto e interação entre domínios.

Inicialmente, as atividades foram aplicadas em oito sessões no decorrer

dos meses de maio a julho de 2002, em uma escola da rede estadual de ensino,

localizada no bairro do Cambuci, região central da cidade de São Paulo. Cada

sessão foi gravada e filmada, contando sempre com a colaboração de um

observador (professor de matemática, que não era o responsável pela turma),

tendo a duração de aproximadamente 50 minutos, com a participação de 16

alunos nas cinco primeiras e de 14 nas restantes. Os estudantes que participaram

estavam cursando o segundo ano do ensino médio e não conheciam o software
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Cabri-Géomètre. Em todas as sessões eles trabalharam em duplas. Em alguns

momentos, no decorrer das atividades, houve uma discussão com o grupo todo,

em que os alunos tiveram a oportunidade de explicitar e validar ou não suas

produções.

Ao término de cada atividade, fizemos uma análise a posteriori, local,

confrontando os resultados parciais com as previsões anteriormente feitas. Essa

análise foi importante para verificarmos se era possível aplicarmos a próxima

atividade como foi planejada ou se era necessário efetuar alguma alteração.

A seguir são apresentadas as atividades.

ATIVIDADE 1 - arcos

Esta atividade tem o objetivo de propiciar condições para o aluno identificar

a origem e a extremidade de diversos arcos e compreender que o arco está

relacionado ao ângulo central correspondente.

Para responder as perguntas a seguir, o estudante contará com o arquivo

representado abaixo, que tem no ciclo trigonométrico um ponto B móvel, sendo

possível movimentá-lo tanto no sentido horário como no anti-horário.

1) Qual é a origem do arco
∩

AB ? Qual é a sua extremidade?

2) Mudando o arco 
∩

AB , o ângulo central α também muda?

Aumenta ou diminui?

Queremos observar, nessas duas questões, por meio da movimentação do

ponto B sobre a circunferência, se os alunos compreendem, sem efetuar medidas,

que ao se aumentar o arco, o ângulo central correspondente aumentará e ao se

diminuir o arco, o ângulo central correspondente diminuirá.
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O conceito de ângulo e arco nesta atividade provavelmente terá o estatuto

de antigo, preconizado na dialética ferramenta-objeto, propiciando condições para

os alunos relacionarem ângulo central com o arco correspondente.

Nossa expectativa é de que eles não encontrem dificuldades para

determinar a origem do arco e a sua extremidade, porque o ponto A encontra-se

fixo e o arco fica determinado pelo ponto móvel B. Para estabelecer a relação

entre o arco e o ângulo central correspondente, o aluno deverá relatar o que está

sendo observado ao movimentar o ponto B.

É importante ressaltar que na segunda questão, ao solicitarmos que aluno

mude o arco 
∩

AB , estamos nos referindo à mudança de posição do ponto B sobre

a circunferência, propiciando-lhe observar o aumento ou a diminuição do arco e

do ângulo central correspondente (esta é a única operação que o programa

permite realizar neste momento).

3) Onde  ‘inicia’  e onde  ‘termina’ o arco 
∩

AB ?

4) Qual é a medida do ângulo central correspondente?

5) Qual é a origem do arco 
∩

AB ? E qual é sua extremidade?

6) Qual é a medida do ângulo central α correspondente?
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Movimentando-se o ponto B, quer no sentido horário quer no sentido anti-

horário, sobrepondo-o ao ponto A, pretendemos, com as questões de 3 a 6,

verificar se os alunos identificam, ângulos diferentes, uma vez que os arcos

correspondentes têm mesma origem e mesma extremidade. Queremos também

observar se os estudantes associam esses dois movimentos ao ângulo de 0º e ao

de 360º, respectivamente.

Ao movimentarmos o ponto B no sentido horário, sobrepondo-o ao ponto A,

a circunferência mostrada na tela ficará azul, o que poderá dar aos estudantes a

idéia de não haver nenhum arco desenhado. No sentido anti-horário, sobrepondo

o ponto B ao ponto A, a circunferência mostrada na tela ficará rosa, o que poderá

dar a idéia aos estudantes do ponto B ter dado uma volta completa. Nossa

expectativa é de que eles não encontrem dificuldades para indicarem a medida

desses ângulos.

Entendemos que provavelmente os conhecimentos antigos dos alunos não

sejam suficientes para resolver essas questões, podendo, assim, iniciar a fase de

pesquisa da dialética ferramenta-objeto. Podem, também, iniciar explicitações de

seus conhecimentos antigos e suas dificuldades em resolver totalmente os

problemas.

Ao final desta atividade, as respostas dos alunos serão discutidas entre

eles, visando à validação ou não de suas conclusões. Ao término da discussão,

por exigências do software utilizado, faremos as seguintes institucionalizações

locais:

Fixado o ponto A e movimentando-se o ponto B, chamemos de arco 
∩

AB ,

de origem A e extremidade B, o “rastro” descrito pelo ponto B, nesse movimento.

Se os pontos A e B coincidem, eles podem determinar dois arcos

particulares, um deles se reduz a um ponto chamado arco nulo e outro chamado

arco de uma volta, que é obtido quando o ponto B, “partindo” do ponto A, percorre

a circunferência uma vez e “chega” em A.
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Aplicação da atividade de arcos e análise dos resultados.

Esta atividade foi aplicada em uma sessão. Os alunos ainda não

conheciam o software Cabri-Géomètre. Apresentamos os principais comandos e o

arquivo a ser utilizado. Após alguns minutos para a familiarização com o software

por parte dos estudantes, iniciamos a aplicação desta, que passaremos a relatar a

seguir.

Na primeira questão, os alunos deveriam indicar qual seria a origem e a

extremidade do arco .AB
∩

Sete duplas responderam que o ponto A é a origem e o ponto B a

extremidade do arco. Quando eles estavam discutindo suas respostas, uma

dessas duplas enfatizou:

Como o ponto A era fixo na circunferência e B era móvel, ficou mais fácil

identificar a origem e a extremidade do arco.

A oitava dupla respondeu que a origem é o ponto O e a extremidade os

pontos A e B, assim justificando na discussão:

O arco não aumenta e diminui de acordo com o ângulo? Então ponto O é o

vértice desse ângulo, logo ele é a origem do arco, A e B são as

extremidades do arco.

Essa resposta pode indicar que para esses dois alunos existe alguma

relação entre o arco e o ângulo central correspondente. Para eles, o conceito de

arco não tem o status de antigo e não serve, portanto, de ferramenta para

solucionar o problema, como esperávamos. Esses estudantes parecem estar na

fase de explicitação da dialética ferramenta-objeto, e a discussão com o grupo

pode concorrer para que eles avancem em seus conhecimentos.

Na questão seguinte, os educandos deveriam observar que se o arco

aumenta, o ângulo central correspondente aumenta e se o arco diminui, o ângulo

central correspondente diminui.
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Somente uma dupla deixou claro em sua resposta que se o arco aumenta o

ângulo central correspondente aumenta e vice-versa.

Cinco duplas relacionaram o aumento ou a diminuição do ângulo ao

sentido do movimento do ponto B, dando a seguinte resposta:

Aumenta em sentido anti-horário e diminui em sentido horário.

Um colega contestou que, no sentido horário, o ângulo central poderia

aumentar também. Um aluno argumentou que na observação referiu-se ao

sentido horário para o retorno do ponto B até a origem.

As duas duplas restantes não observaram o ângulo e sim o arco,

respondendo da seguinte maneira:

Dependendo do movimento, o arco aumenta ou diminui.

A princípio nos pareceu que não estava claro para os alunos o sentido

dessa questão. Todavia, no decorrer da discussão entre os componentes do

grupo, ficou evidente que todos viam a relação entre o arco e o ângulo central

correspondente, mas não havia ficado evidente o que era solicitado na questão.

Pressupomos que esse fato talvez seja decorrência da evidência da

resposta pretendida, levando os alunos a procurar relações mais complexas entre

os conceitos envolvidos.

Na terceira questão, os estudantes deveriam identificar a origem e a

extremidade do arco nulo e na quarta, responder a medida do ângulo central

correspondente.

Das oito duplas participantes, três responderam corretamente as questões.

Duas não identificaram o arco, mas responderam que a medida do ângulo central

correspondente era 0º. Outras duas identificaram a origem e a extremidade do

arco nulo, mas não verificaram a existência de um ângulo a ser medido. A última

dupla respondeu que não havia arco e nem ângulo central correspondente.
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Os alunos, ao responderem que não havia nenhum arco descrito, no

decorrer da discussão, referiram-se à falta do “traçado” rosa, justificando observar

somente o ponto B sobreposto em A. Da mesma forma, alguns, ao concluírem na

questão 4 a inexistência do ângulo, em seus comentários, relataram não ser

evidente a formação de um ângulo. Para esses estudantes, os conhecimentos

antigos de arco e ângulo não serviram de ferramenta para resolução dessas

questões.

Na quinta questão, os alunos identificariam a origem e a extremidade do

arco de uma volta e na sexta, deveriam responder qual a medida do ângulo

central correspondente.

Duas duplas identificaram o arco de uma volta, mas uma delas respondeu

que não existia nenhum ângulo e a outra observou a existência de um ângulo

central correspondente. Este ângulo, na concepção desses dois alunos, tem uma

medida, como não se lembravam qual era, responderam 90º. Assim, essa

produção pode indicar que os estudantes não tinham conhecimento suficiente

para chegar à solução correta, não tendo como antigo o conhecimento de ângulo,

conforme esperávamos.

Ainda em relação a quinta questão, seis duplas identificaram a origem e a

extremidade e responderam que a medida do ângulo central correspondente era

360º.

Os alunos, ao responderem que os arcos nulo e de uma volta tinham sua

origem no ponto A e sua extremidade no ponto A ou no ponto B, demonstraram

ter conhecimentos de arcos. No entanto, por não serem questionados se esses

arcos eram conhecidos, não podemos dizer se essas questões seriam de

familiarização ou se os alunos encontram-se na fase do novo implícito.

No decorrer da discussão com o grupo, os educandos puderam validar

suas respostas, desenvolvendo a fase de explicitação da dialética ferramenta-

objeto.
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Ao final do debate, foi feita a institucionalização de arco, arco nulo e arco

de uma volta, como descrito na análise a priori.

Após a aplicação dessa atividade, fizemos uma análise a posteriori, local,

com intuito de verificar se era necessário efetuar alguma alteração para a próxima

sessão ou não. Embora a segunda pergunta, num primeiro momento, possa

parecer supérflua, esta detonou uma outra questão interessante, referente ao

sentido do movimento do ponto B, antecipando, assim, o princípio dos arcos

positivos e negativos, que é tema das próximas atividades. Quanto ao objetivo

específico dessa, primeira atividade, acreditamos que ele foi atingido, visto que a

grande maioria dos alunos souberam identificar a origem e a extremidade dos

arcos, não sendo necessário efetuar nenhuma alteração na próxima atividade.

ATIVIDADE II – RadianoATIVIDADE II – RadianoATIVIDADE II – RadianoATIVIDADE II – Radiano

Parte 1

No ensino fundamental, o aluno trabalha com ângulos somente medido em

graus. Quando inicia o estudo em trigonometria, aprende a medir arco e ângulos

em graus e em radianos, porém é comum o educando, ao se deparar com um

arco medido em radianos, convertê-lo em graus devido à familiaridade com a

unidade.

Nesse sentido, verificamos nas análises preliminares que os alunos que

participaram da aplicação dessa seqüência de ensino, haviam anteriormente

trabalhado apenas com a definição de um radiano e o estudo realizado restringiu-

se à conversão de graus para radianos ou de radianos para graus. Assim,

achamos conveniente elaborar uma atividade com o objetivo de apresentar esta

outra unidade para medir arco e ângulo: o radiano, na tentativa de  propiciar

condições para que os discentes atribuam significado ao mesmo.

Utilizando o software, os estudantes medirão em centímetros o segmento

OA , o arco 
∩

AB  e deverão responder as seguintes questões:
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1) É possível efetuar operações com essas duas medidas?

De que tipo? Por quê?

2) Como você mediria em centímetros o comprimento do

arco 
∩

AB  sem utilizar o computador?

Pretendemos saber quais os critérios utilizados pelos alunos, para

constatar se é possível ou não operar com as medidas propostas. Observaremos,

também, de que maneira e quais instrumentos eles utilizarão para medir o

comprimento do arco 
∩

AB . Nossa intenção é verificar se os instrumentos

utilizados estão relacionados a medidas angulares ou a medidas de comprimento.

Antes de continuarmos a atividade, pretendemos que os alunos discutam

suas  respostas. Neste momento é necessário compreenderem que podem operar

com esses dados, por se tratar de medidas de comprimento expressas na mesma

unidade. Dentre as operações possíveis, será destacada a divisão, pois esta será

utilizada na próxima questão para a introdução de uma unidade de medida de

arco (o radiano).

Em seguida, os alunos mudarão de tela, deparando-se com a

representação geométrica de três arcos de tamanhos diferentes, quando

expressos em centímetros (figura a seguir). Nosso objetivo é que eles constatem

que estes arcos, em radianos, têm a mesma medida. Para tanto, solicitaremos

que meçam os arcos 
∩

AB , 
∩

CD , 
∩

EF e os raios OA , OC, OE . Conforme os alunos

forem efetuando essas medidas, elas serão registradas na tela. Em seguida,

completarão a tabela da questão com os dados obtidos para as diferentes

posições conseguidas pela movimentação do ponto B (e consequentemente de D

e F). Esses dados serão necessários para as questões a seguir.
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3) O que você pode concluir em relação aos

comprimentos dos arcos 
∩

AB , 
∩

CD  e 
∩
EF  em

cada posição de B?

4) O que você pode concluir em relação as razões
∩

AB / OA , 
∩

CD / OC  e 
∩
EF / OE  em cada posição

de B?

Nosso objetivo é verificar se os alunos conseguem identificar que, em

centímetros, a medida dos arcos correspondentes a um mesmo ângulo central

são diferentes, ao passo que as razões entre arcos e raios são as mesmas (se os

ângulos centrais correspondentes forem os mesmos).

Após essas questões, faremos a institucionalização de radiano como sendo

a razão do comprimento do arco pelo raio da circunferência.

O radiano será uma ferramenta explícita na resolução das três próximas

questões. Na dialética ferramenta-objeto, essas questões referem-se a exercícios

de familiarização.

O aluno deverá fixar o ponto B em qualquer posição sobre a circunferência

para resolver as questões 5 e 6.

5) Como você efetuaria a medida dos arcos 
∩

AB , 
∩

CD e 
∩
EF  em radianos?

6) Complete:

a) Medida 
∩

AB = __________ rad.

b) Medida 
∩

CD = __________ rad.

c) Medida 
∩
EF  = __________ rad.
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7) Registre na figura abaixo, sem utilizar o computador, as posições dos pontos B, D e F, a fim

de obter med 
∩

AB  =  med  
∩

CD  =  med  
∩
EF  = 1 rad.

Com a sétima questão, pretendemos investigar se os alunos

compreenderam que arcos de “tamanhos” aparentemente diferentes que tenham

o mesmo ângulo central, têm a mesma medida em radianos. Há a possibilidade

de os alunos traçarem arcos com tamanhos em centímetros aparentemente

iguais, porém suas medidas em radianos sendo diferentes de 1, ou seja, com

ângulos centrais correspondentes diferentes.

A seguir, solicitaremos que os alunos meçam no Cabri-Géomètre o ângulo

central α em graus e compare essa medida com a do arco correspondente já

medido em radianos. Em seguida, eles repetirão o procedimento, utilizando a

medida do ângulo central α em radianos.

8) Que relação existe entre a medida do ângulo

central em graus  e os arcos correspondentes,

medidos em radianos?

9) Que relação existe entre a medida do ângulo

central em radianos e os arcos correspondentes,

medidos em radianos?

10) Quando a medida do ângulo central é igual a

medida do arco correspondente?

11) O que você conclui sobre as medidas dos 3 arcos, dadas em radianos?
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Objetivamos averiguar, com essas questões, quais os critérios utilizados

pelos alunos para comparar a medida do ângulo central com a do arco

correspondente. Ao efetuarem essa comparação, os educandos estarão fazendo

a interação entre os domínios das grandezas, o numérico e o geométrico.

Ao final dessa atividade, os alunos discutirão suas produções, validando-as

ou não. Pretendemos ressaltar, nesse momento, que: a medida do ângulo central

é a mesma medida do arco correspondente, quando ambos estiverem expressos

ou em radianos ou em graus.

Parte 2

Esta segunda parte da atividade tem como objetivo estabelecer a

correspondência da medida de um arco ou de um ângulo em graus e em

radianos.

Para a resolução das questões tratadas, os alunos deverão utilizar o

conceito de radiano institucionalizado na primeira parte, que agora assume o

status de ferramenta. As questões propostas são exercícios de familiarização,

preconizados na dialética ferramenta-objeto.

Nos exercícios de 1 a 4, pretendemos proporcionar aos alunos condições

para estabelecer a relação entre as medidas de arcos e ângulos, bem como

observar que grau e radiano são unidades de medida de ambos. Para tanto, o

arquivo disponível traz registrada a medida do ângulo central expressa em graus

e a do arco correspondente, expressa em radianos.
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1) Se a medida  do arco 
∩

AB  é aproximadamente 1 rad, qual é a medida aproximada do ângulo AÔB em

graus?   E   a  medida do arco 
∩

AB   em graus?

2) Se a medida  do arco 
∩

AB  é aproximadamente 1,57 rad,

qual é a medida aproximada do ângulo AÔB em graus?

E medida do arco
∩

AB  em graus?

3) Se a medida do ângulo AÔB é aproximadamente 180°,

qual é a medida aproximada do arco 
∩

AB  em radianos?

E a medida do ângulo AÔB em radianos?

4) Se a medida  do ângulo AÔB  é aproximadamente 270°, qual é  a medida aproximada do arco 
∩

AB

em radianos? E a medida do ângulo AÔB em radianos?

Nas questões seguintes, os alunos não utilizarão o Cabri-Géomètre. Estas

foram propostas para evitar que as anteriores pudessem gerar um obstáculo

didático6, pois 3,14 é um valor aproximado de π, embora na atividade isso esteja

sendo destacado.

5) Se a medida de um arco é π/6 rad, então essa medida corresponde a ______ graus.

6) Se a medida de um arco é 60 graus, então essa medida corresponde a ______ radianos.

7) Se a medida de um arco é π/4 rad, então essa medida corresponde a ______ graus.

8) Se a medida de um arco é 2π rad, então essa medida corresponde a ______ graus.

9) Se a medida de um arco é 90 graus, então essa medida corresponde a ______ radianos.

Utilizamos, nessa segunda parte da atividade, a familiarização dos alunos

em trabalhar com ângulos medidos em graus, para que possam estabelecer a

relação da medida de um arco em graus e em radianos. Dessa forma,

                                                
6 Segundo Brousseau (1998), o obstáculo didático nasce da escolha de estratégias de ensino, que

propiciam, no momento da aprendizagem, formar conhecimentos “errôneos” ou incompletos que
se revelarão mais tarde como obstáculos ao desenvolvimento da conceituação.
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procuraremos destacar arcos com medidas em graus como: 30º, 45º, 60º, 90º e

360º.

Esperamos que essas questões propiciem uma interação entre os

domínios: da grandeza, o algébrico e o geométrico.

Aplicação da atividade de radianos e análise dos resultados.

Parte 1

A atividade foi aplicada em duas sessões. Na primeira, trabalhou-se o

conceito de radianos e alguns exercícios de familiarização. Na segunda trabalhou-

se a correspondência da medida de um arco dado em grau e em radiano.

Relataremos a seguir as produções dos alunos referentes à primeira

sessão.

Pretendíamos verificar, na primeira questão, que critérios os alunos

utilizariam, para constatar se era possível, ou não, operar com as medidas do

arco 
∩
AB  e do raio OA , dadas em centímetros.

Cinco duplas responderam que poderiam utilizar a adição, a multiplicação,

a subtração e a divisão, porque se tratava de dois números. Duas responderam

que somente poderiam efetuar a multiplicação com a fórmula 2πr. No decorrer da

discussão com o grupo, esses alunos observaram que para obter 2πr estavam

operando somente com o raio OA  e estávamos pedindo que operassem com as

duas medidas (OA  e )AB
∩

. A última dupla respondeu que poderia operar somente

com a divisão, calculando, desse modo, a tangente de α. Não obstante, ao expor

a resposta ao grupo, a dupla verbalizou que a justificativa dada não estava correta

por não saberem os valores do ângulo α e do cateto oposto AB , porém apenas

desistiram dessa resposta a partir do momento em que outros alunos

questionaram o porquê da tangente.



52

A dupla argumentou que considerou o triângulo ABO e que sabiam o valor

do arco 
∩
AB , e este seria o valor do cateto oposto,

AB . Um colega questionou:

O lado AB  do triângulo ABO não coincide com o arco

∩
AB , eles têm somente a mesma origem e extremidade,

mas seus comprimentos são diferentes.

           Após a exposição de suas produções, todos concluíram que poderiam

efetuar: adição, subtração, divisão e multiplicação por tratar-se de dois números.

Há de se destacar que as medidas que figuram na questão estão expressas na

mesma unidade de medida e como os alunos enfatizaram que era possível

efetuar as operações por se tratar de dois números, propusemos a questão:

Se as unidades de medidas fossem diferentes, vocês poderiam operar com

essas duas medidas? Todos responderam que não.

Observaríamos, na segunda questão, quais os instrumentos utilizados

pelos alunos para medir o comprimento do arco 
∩

AB  e se esses instrumentos

estavam relacionados a medidas angulares ou de comprimento.

Das oito duplas participantes, duas afirmaram que não era possível medir

esse arco e duas não sabiam responder. Relatamos a seguir as produções das

outras quatro duplas.

Com régua. Um colega, no decorrer da discussão argumenta: Com

régua é impossível medir arco, ela não é curva.

Com a fórmula 2πr. Esta dupla também utilizou 2πr na questão

anterior. Ao expor a resposta ao grupo, alguns alunos comentaram:

Essa fórmula dá o comprimento da circunferência e não do arco.
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Com o valor de α e do segmento OA . Esta dupla, na questão anterior,

referiu-se ao cálculo da tangente. O mesmo aluno que antes havia

contestado que o arco 
∩

AB  não era o cateto AB  fez a seguinte

afirmação: Com o ângulo e o segmento AB  não é possível, e além disso

você não tem o valor do ângulo.

Com o auxílio do transferidor. Esta dupla utilizou um instrumento para

medir ângulo na tentativa de medir o arco .AB
∩

Essa última resposta leva-nos a crer que esses alunos estão relacionando

o arco ao ângulo central correspondente, utilizando, assim, os conhecimentos

adquiridos na sessão anterior.

Ao final da discussão, os estudantes concluíram que não poderiam obter a

medida do arco em centímetros sem o auxílio do computador.

Nesse momento houve uma intervenção do professor, a fim de enfatizar

que centímetros é uma unidade de medida de comprimento e esse arco poderia

ser medido com um barbante ou com uma fita, por exemplo, para depois, ao

esticar estes sobre uma régua, obter-se essa medida em centímetros.

Com as questões três e quatro pretendíamos verificar se os alunos

conseguiriam identificar que, em centímetros, a medida dos arcos 
∩

AB , 
∩

CD  e

∩
EFeram diferentes e que as razões 

∩
AB /OA , 

∩
CD /OC e 

∩
EF/OE  eram iguais.

Na terceira questão, duas duplas responderam que quanto maior o arco,

maior o ângulo central correspondente. Esses alunos utilizaram os conhecimentos

adquiridos na atividade anterior. Uma dessas duplas, na segunda questão, utilizou

inadequadamente o transferidor para medir o arco em centímetros. Assim,

acreditamos que esses alunos encontram-se na fase de pesquisa da dialética

ferramenta-objeto. As outras seis duplas concluíram que os arcos ,AB
∩

 
∩

CD e 
∩

EF

tinham, em centímetros, valores diferentes.
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Na quarta questão, todas as duplas responderam que as razões 
∩

AB /OA ,

∩
CD /OC e 

∩
EF/OE  eram iguais para as diferentes posições do ponto B.

Nesse momento, foi institucionalizado radiano como sendo a razão do

comprimento do arco pelo raio da circunferência. Enfatizou-se também que o

radiano é uma unidade de medida de arco.

As questões de 5 a 7 são exercícios de familiarização, preconizados na

dialética ferramenta-objeto, com o objetivo de utilizar o conceito de radiano como

ferramenta explícita.

Uma dupla deixou essas questões em branco, justificando precisar rever o

assunto abordado, pois ainda não havia entendido o que era radiano. Para esses

alunos, as questões não serviram como exercícios de familiarização, uma vez que

não conseguiram utilizar o radiano como ferramenta explícita.

Na quinta questão, seis duplas escreveram que para efetuar a medida dos

arcos em radianos era preciso calcular a razão entre as medidas em centímetros

do comprimento do arco pelo do raio da circunferência. Uma dupla respondeu que

a razão era arco/radiano, justificando, durante a discussão, ter se confundido com

as palavras raio e radiano. Devemos ressaltar que depois das explicitações e

discussões do grupo, esses dois alunos começaram a avançar em seus

conhecimentos, como pode ser constatado em seu desempenho em futuras

produções.

Ao expressar as medidas dos arcos 
∩

AB , 
∩

CD  e 
∩

EF em radianos na sexta

questão, cinco duplas registraram as três medidas com valores iguais. Duas

duplas responderam com três medidas diferentes, justificando que para cada arco

o ponto B deveria estar em uma posição diferente. Esses alunos, de acordo com

o quadro teórico, tiveram produções incompletas.

Ao final da discussão com o grupo, todos concluíram que fixado o ponto B,

os arcos 
∩

AB , 
∩

CD  e 
∩

EF em radianos têm a mesma medida. Um aluno ainda

complementou, dizendo que o ângulo central correspondente a esses três arcos,

deveria ser o mesmo, caso contrário essa conclusão não seria verdadeira.
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Na sétima questão, os alunos deveriam desenhar arcos cuja medida fosse

1 radiano.

Esperávamos que houvesse traçados de arcos com tamanhos em

centímetros aparentemente iguais e com ângulos centrais correspondentes

diferentes, todavia sete duplas desenharam arcos com valores aproximados de 1

radiano (figura a seguir). Alguns alunos, em seus comentários destacaram que

esses arcos deveriam corresponder ao mesmo ângulo central. No entanto, não

podemos garantir que todos os que responderam corretamente essa questão,

entenderam que arcos de “tamanhos” aparentemente diferentes têm a mesma

medida em radianos. Esses alunos podem ter representado corretamente os

arcos de 1 radiano, baseados no desenho que ainda encontrava-se na tela.

Pressupomos que se tivéssemos tirado da tela o arquivo correspondente ao que

foi trabalhado nas questões anteriores, os alunos expusessem mais suas dúvidas,

ficando claro o raciocínio usado por eles.

Arcos de 1 radiano representados pelas duplas

Pretendíamos observar, nas próximas questões, os critérios utilizados

pelos educandos para comparar a medida do ângulo central com a do arco

correspondente.

O arquivo utilizado é o mesmo das questões anteriores. Estavam

representados na tela os três arcos com suas respectivas medidas expressas em

radianos. Na oitava questão era solicitado para os alunos medirem o ângulo

central α em graus e na nona, em radianos.
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A dupla que deixou em branco as questões anteriores também não

respondeu as perguntas 8,10 e 11. No momento de discutirem suas produções

com o grupo, esses alunos timidamente participaram, algumas vezes

concordando com as argumentações dos colegas, mas não deixaram claro se

estavam avançando em seus conhecimentos ou não. Quando perguntamos o

motivo de não tentarem responder as questões, eles argumentaram ainda ter

dúvidas e não gostar de expô-las ao grupo. Entendemos que o fato da seqüência

não ter sido aplicada pelo professor responsável pela turma tenha intimidado

esses alunos no seu desempenho.

Duas duplas, na questão 8, responderam:

Quanto maior o arco, maior o ângulo.

Uma dupla afirmou:

O ângulo varia de acordo com o valor do arco em radianos.

Essa última dupla justificou que, embora o ângulo estivesse expresso em

graus e o arco em radianos, ambos aumentavam e diminuíam de acordo com o

movimento do ponto B.

Constatamos, com essas respostas, a utilização dos conhecimentos

trabalhados na atividade anterior, o que nos leva a crer que estes foram

mobilizados como ferramentas.

As quatro duplas restantes escreveram:

Não há nenhuma relação.

A justificativa foi não poder comparar uma medida dada em graus a outra

dada em radianos. Nesse caso, os conhecimentos referentes à unidade de

medida serviram como ferramenta.

Os alunos, nessa questão, embora tenham centralizado suas atenções no

arco e no ângulo, utilizaram conhecimentos diferentes para respondê-la,

provavelmente encontrando-se na fase de pesquisa da dialética ferramenta-

objeto.
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Todas as duplas, na questão nove, responderam que as medidas dos

arcos é a mesma medida do ângulo central correspondente. Os alunos que

deixaram a maior parte dessa atividade em branco, provavelmente, ao comparar

a medida do ângulo central e a do arco correspondente, expressas em radianos,

detiveram-se ao número que representa essas medidas, não havendo, assim,

uma interação entre os domínios das grandezas, o numérico e o geométrico.

Pressupomos que o único domínio mobilizado nessa situação foi o domínio

numérico.

Na décima questão, os alunos deveriam responder quando a medida do

ângulo central seria igual à medida do arco correspondente.

Três duplas concluíram que só seriam iguais se as medidas do arco e do

ângulo central correspondente fossem nulas. Uma dessas duplas verbalizou em

sua justificativa:

Quando tenho graus no ângulo e radianos no arco, eles só podem ser iguais

quando os dois forem nulos.

Esses alunos preocuparam-se em comparar 0º com 0 rad, não observando

ainda que um arco pode ser medido tanto em graus quanto em radianos, o

mesmo acontecendo para um ângulo.

Uma dupla respondeu:

Quando os dois têm a mesma unidade de medida.

Esses dois estudantes complementaram em seu discurso que o arco e o

ângulo central correspondente deveriam ter a mesma medida expressa na mesma

unidade, em grau ou em radiano.

Outras três duplas concluíram que, para ser igual, o ângulo tem que estar

expresso em radianos, porque a medida do arco é dada nessa unidade.
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Após a discussão, pôde-se constatar que essas sete duplas verificaram

que, para as medidas de arcos e ângulos serem iguais, estas precisam estar

expressas na mesma unidade, utilizando, assim, o radiano como unidade também

de medida angular.

Perguntávamos, na última questão, a que conclusão os alunos poderiam

chegar quando as medidas dos 3 arcos representados na tela eram dadas em

radianos.

Sete duplas responderam que em radianos os 3 arcos têm a mesma

medida. A seguir relataremos alguns comentários dos alunos referentes à última

questão.

A medida dos arcos são iguais e o ângulo central não muda.

Os arcos medidos em cm têm tamanhos diferentes, só serão iguais quando

medidos em radianos.

Usamos a unidade radianos para transformar tudo para uma mesma

medida.

Observamos que para a maioria dos alunos ficou claro que a medida do

arco é a mesma que a do ângulo central correspondente, quando expressas na

mesma unidade. Ressaltamos que somente uma dupla cogitou medir o arco

também em graus, quando o ângulo estiver dado em graus.

Verificamos, ainda, que no desenrolar da atividade houve uma interação

entre o domínio das grandezas, o geométrico e o numérico.

Ao final, reafirmamos que a medida do ângulo central é a mesma medida

do arco correspondente, quando ambos estiverem expressos na mesma unidade

de medida, e ainda, que graus e radianos são unidades de medidas tanto de

arcos quanto de ângulos.
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Parte 2

No encontro seguinte, retomamos os conceitos trabalhados na sessão

anterior, pois estes seriam utilizados como ferramentas nas questões propostas

nesta segunda parte da atividade. Tínhamos também o objetivo de estabelecer a

correspondência da medida de um arco ou de um ângulo em graus e em

radianos.

O arquivo utilizado já apresentava a medida do ângulo central dada em

graus e a do arco correspondente dada em radianos.

Nas duas primeiras questões é dada a medida do arco 
∩

AB  em radianos e

o aluno deveria dar o valor aproximado da medida do ângulo AÔB e da medida do

arco em graus.

As oito duplas responderam corretamente essas duas questões, sendo

assim, podemos afirmar que funcionaram como exercícios de familiarização, pois

os alunos utilizaram os conhecimentos recentemente trabalhados como

ferramenta explícita.

Nas questões 3 e 4, a medida do ângulo estava em graus e o aluno deveria

responder a medida do ângulo AÔB e a medida do arco em radianos.

Sete duplas responderam corretamente. Uma dupla apresentou a seguinte

produção: na questão três, a medida aproximada do arco é de 3,14 radianos e do

ângulo é de 1 radiano. Na questão seguinte, a produção dessa dupla foi

semelhante à da questão anterior: 4,71 radianos para arco e 1,50 radiano para

ângulo. Essas produções leva-nos a conjeturar que: pelo fato de os alunos terem

trabalhado somente com uma unidade de medida angular, o grau, tornou-se difícil

para eles a utilização de uma outra unidade de medida angular, o radiano. Essa

hipótese foi confirmada pelo comentário da dupla.

Entendemos que a medida do arco deve ser a mesma que a do ângulo

central, mas, quando temos que “transformar” o ângulo para radianos,

achamos que os valores deveriam ser diferentes, pois até agora só

havíamos trabalhado com a conversão de arcos de graus para radianos e

não de ângulos.
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Para esses alunos, essas questões não funcionaram como exercícios de

familiarização, pois eles não utilizaram os conceitos institucionalizados

recentemente como ferramenta.

O objetivo das questões seguintes é estabelecer a correspondência entre a

medida de um arco em graus e em radianos.

Em todas as questões, os alunos “montaram” uma equação algébrica,

havendo uma interação dos domínios das grandezas e o algébrico.

Nas questões 6 e 9, em que era dada a medida de um arco em grau e era

solicitada esta medida correspondente em radiano, três duplas na questão seis e

duas duplas na questão nove cometeram o seguinte erro: (puramente de cálculo

algébrico).

ð

)ð(

ð

 ð

3       x 

180 /  60      x 

 60  x 180

    x   60

      180

=
=
=
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Respondendo 3π radianos ao invés de π/3 radianos.

ð

ð

ð

ð

2       x 

180 / ) (90       x 

 90  x 180

    90  

        180

=
=
=
→
→

x

Respondendo 2π radianos ao invés de π/2 radianos.

Ressaltamos que uma dupla cometeu esse erro na questão seis, porém

não o cometeu na questão nove.

Embora nem todos os alunos tenham conseguido realizar os cálculos

corretamente, eles utilizaram os conceitos trabalhados na primeira parte da

atividade como ferramenta explícita.
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Acreditamos que o debate entre o grupo surtiu efeito, fazendo com que os

educandos avançassem em seus conhecimentos, uma vez que deixaram claro

que para as medidas dos ângulos e arcos serem iguais, elas precisam ser

expressas na mesma unidade. Uma dupla ainda ressaltou que o arco e o ângulo

central deveriam ter medidas expressas na mesma unidade, no caso grau ou

radiano.

Ao retomarmos o conteúdo trabalhado na primeira parte desta atividade,

verificamos que os alunos que deixaram muitas questões em branco

acompanharam essa retomada, não encontrando muita dificuldade para resolver

a segunda parte desta. Assim, parece-nos que o objetivo da atividade foi atingido,

portanto não efetuamos nenhuma alteração na seguinte.

ATIVIDADE III – Ciclo trigonométricoATIVIDADE III – Ciclo trigonométricoATIVIDADE III – Ciclo trigonométricoATIVIDADE III – Ciclo trigonométrico

No ensino fundamental, os alunos trabalham somente com ângulos

compreendidos entre 0º e 360º. Para se estudar as funções seno e cosseno, que

são definidas para todos os números reais, faz-se necessário ampliar essa visão.

Os alunos participantes deste trabalho, segundo a afirmação do professor

responsável pela turma, já trabalharam com conceitos de arcos positivos,

negativos e com mais de uma volta. No entanto, achamos conveniente retomar e

aprofundar esses conceitos.

O objetivo desta atividade é oficializar o conceito de ciclo trigonométrico.

Nesta sessão, os alunos não farão uso do computador, trabalharão

somente com lápis e papel. Cada dupla receberá as folhas de questões e duas

folhas em anexo contendo os ciclos trigonométricos necessários para a

representação geométrica dos arcos.

Esta atividade é composta de 13 questões e pretendemos verificar, nas

cinco primeiras, se os conceitos de arcos positivos e arcos com mais de uma volta

são utilizados pelos alunos como ferramenta explícita.
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1) Represente na figura em anexo um arco cuja medida é 180°. Indique a sua origem e a sua extremidade.

2) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para obter um arco de medida 405°.

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e sua extremidade.

3) Represente na figura em anexo um arco cuja medida é π/2 rad. Indique a sua origem e a sua extremidade.

4) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para obter um arco igual a 5π/2 rad.

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e sua extremidade.

5) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para obter um arco igual a 6π rad.

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e sua extremidade.

Nas questões seis e sete, o ciclo trigonométrico dado tem dois pontos fixos:

A e B (fig.1).

6) Fazendo o percurso no sentido horário, represente na figura em

anexo o arco de origem em A e extremidade em B.

7) Qual a medida desse arco que você acabou de desenhar?

 fig.1

Com essas duas questões, pretendemos verificar se os alunos irão utilizar

o conceito de arco negativo como antigo, preconizado na dialética ferramenta-

objeto.

Na oitava pergunta, os arcos que serão comparados, referem-se aos que

foram representados nas questões 3 e 6.

8) Compare esse arco com o representado na terceira questão. São iguais? Por quê?
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Neste caso, observaremos quais critérios serão utilizados pelos alunos

para comparar dois arcos que têm mesma origem e mesma extremidade, sendo

que a representação geométrica de um é feita no sentido anti-horário e a do outro

no sentido horário. Pretendemos também chamar a atenção à existência de dois

sentidos para representação de arcos.

Nas questões de 9 a 11, observaremos se os alunos utilizarão como

ferramenta os conceitos de arcos negativos e arcos com mais de uma volta.

9) Represente, na figura em anexo, um arco cuja medida é - 90°. Indique a sua origem e a sua extremidade.

10) Represente, na figura em anexo, um arco cuja medida é -3π/2 rad. Indique a sua origem e a sua

extremidade.

11)  a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para obter  um arco igual a -5π rad.

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e sua extremidade.

Quando a medida de um arco é dada em radianos, pode acontecer de os

alunos encontrarem dificuldades em identificar o número de voltas necessárias

para a representação geométrica do mesmo. Provavelmente, alguns estudantes

converterão essa medida em graus, devido à familiarização com a unidade.

As questões a seguir têm como objetivo proporcionar aos educandos

condições para observarem a existência de arcos diferentes com mesma origem e

mesma extremidade.

12) Os arcos de medidas -π/2 e de 3π/2 são iguais? Justifique sua resposta.

13)  Existem dois arcos positivos, de mesma origem e mesma extremidade? Se existir, dê um exemplo.

É provável que os estudantes responderão que os arcos de medidas -π/2

radianos e 3π/2 radianos sejam iguais, não se atendo à diferença dos ângulos

centrais e nem do sentido percorrido pelo ponto B, tendo como referência

somente suas extremidades.
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Talvez o trabalho desenvolvido na atividade de arcos, em que é dado um

exemplo de arcos distintos com mesma origem e mesma extremidade (arco nulo

e de uma volta), não seja suficiente para a resolução dessas questões, iniciando-

se a fase de pesquisa da dialética ferramenta-objeto.

Na resolução destas questões, os alunos terão a oportunidade de efetuar

uma interação entre os domínios das grandezas (grau e radiano), numérico e

geométrico.

Ao concluírem a resolução da atividade, haverá uma discussão entre o

grupo, na qual os alunos terão a chance de expor suas produções, validado-as ou

refutando-as, podendo iniciarem-se explicitações dos conhecimentos antigos e

dos que estão sendo formados.

Ao final da discussão, faremos a institucionalização de ciclo trigonométrico

como descrito no quadro teórico matemático.

Aplicação da atividade de ciclo trigonométrico e análise dos
resultados.

Os alunos, nesta sessão, trabalharam com lápis e papel. Cada dupla

recebeu lápis colorido, as folhas de questões e duas folhas que continham os

ciclos trigonométricos para serem feitas as representações dos arcos.

Visávamos institucionalizar ciclo trigonométrico e também verificar se os

conceitos de arcos positivos, negativos e arcos com mais de uma volta eram

mobilizados pelos alunos como ferramenta.

A seguir, relataremos as produções dos estudantes.

Nas questões de 1 a 5 e de 9 a 11, os alunos deveriam representar

geometricamente arcos positivos, negativos e arcos com mais de uma volta e, em

alguns momentos, descrever o movimento feito pelo lápis para representação

geométrica destes arcos no papel.
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As oito duplas participantes representaram corretamente, na primeira

questão, o arco de medida igual a 180º. (fig. 2)

Expressando-se de diferentes formas, ao descreverem o movimento a ser

feito para obter um arco de medida igual a 405º, todas as duplas deixaram claro

que seria necessário mais de uma volta. Desse modo, relataremos a seguir as

repostas dos alunos.

Sete duplas responderam que seria necessário dar uma volta no ciclo

trigonométrico e parar na segunda volta, no ponto equivalente a 45º, sendo que

uma delas assim se expressou:

Começo em A no sentido anti-horário, dando uma volta completa, passando

novamente pelo ponto A e paro no ponto equivalente a 45 graus.

A oitava dupla descreveu que deveria dar uma volta e meia. É interessante

observar que esses dois alunos usaram a representação da figura 4. É possível

que a meia volta seja referente à metade do arco do primeiro quadrante.

Para representar geometricamente o arco de medida igual 405º no ciclo

trigonométrico, uma dupla desenhou o arco de medida 45º, mas ao lado da figura

descreveu o número de voltas e a posição da extremidade do arco (fig. 3). Sete

duplas o representaram como a figura 4, utilizando esta convenção para dar a

idéia do número de voltas.
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Na terceira questão, todas as duplas representaram corretamente o arco

de medida 
2

ð
 radianos. (fig. 5)

Na questão seguinte, sete duplas deixaram claro, em suas respostas, que

para representar o arco de medida igual a 
2

ð5
 radianos era necessário mais de

uma volta. Descreveremos, a seguir, essas produções:

Cinco duplas descreveram:

Dá uma volta completa e pára no ângulo igual a 90°.
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Uma dupla explicitou:

Começa em A sentido anti-horário, dando uma volta completa, passando

pelo ponto A novamente e parando no ponto equivalente a 90 graus.

Outra dupla descreveu:

Nós subtraímos 450° - 360° e fizemos uma volta completa e paramos no

resultado da subtração em graus.

A oitava dupla respondeu:

5π/2 = 450° côngruo à 90°.

Esses dois alunos não deixaram claro o número de voltas necessárias para

a representação do arco, porém, no ciclo trigonométrico, eles desenharam um

arco de medida igual a 90º, escrevendo ao lado da figura o número de voltas e a

posição da extremidade do arco (fig. 6).

Uma das sete duplas que descreveram corretamente o movimento

necessário para representação do arco atrapalhou-se ao desenha-lo no ciclo

trigonométrico (fig. 7), justificando na discussão não estar atenta, sobrepondo

nessa figura o arco da questão seguinte. As duplas restantes o representaram

corretamente (fig. 8).
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Na quinta questão, os alunos deveriam descrever o movimento a ser feito

para obter um arco de medida igual a 6π radianos. Relataremos abaixo suas

produções:

Três duplas descreveram da seguinte maneira:

Dar 3 voltas e parar no mesmo ponto A.

Outras três responderam:

Damos 3 voltas através de zero grau, sentido anti-horário e terminamos no

1080°.

Esses alunos representaram geometricamente o arco, dando a idéia do

número de voltas (fig. 9).

Outra dupla escreveu:

Em sentido anti-horário, saindo do ponto A, passa por ele 3 vezes e pára no

ponto equivalente a 0°.

Esses dois educandos, representaram o arco no ciclo trigonométrico

somente com os pontos A e B sobrepostos, descrevendo ao lado da figura o

número de voltas e a posição da extremidade do arco (fig. 10).
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A oitava dupla, no momento de converter a medida do arco dada em

radiano para grau, errou nos cálculos e descreveu o movimento do arco da

seguinte maneira:

Damos uma volta inteira e paramos no 120°.

A produção desses dois estudantes foi incorreta na descrição e na

representação (fig. 11). Esses educandos, na questão anterior, também erraram

na representação geométrica do arco de medida igual a 5π/2 radianos.

Os alunos, nas cinco questões, utilizaram os conceitos de arcos positivos e

arcos com mais de uma volta como ferramenta explícita. Essas perguntas na

dialética ferramenta-objeto funcionaram como exercícios de familiarização.
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Pretendíamos observar, com as questões de 6 a 11, se para os alunos os

conceitos de arcos negativos têm status de antigo na dialética ferramenta-objeto.

Na figura da sexta questão, o ponto B foi fixado (fig. 12). Foi pedido para os

alunos representarem geometricamente, no sentido horário, o arco de origem em

A e extremidade em B e na questão seguinte os estudantes deveriam responder a

medida desse arco. Todas as duplas representaram geometricamente o arco de

maneira correta (fig. 13) e responderam que a medida do arco era –270º.

Com a questão seguinte, tínhamos o objetivo de observar quais os critérios

mobilizados pelos alunos para comparar arcos diferentes com mesma origem e

mesma extremidade.

Uma dupla respondeu:

Os arcos  
2

ð
 radianos e –270º são iguais, porque em sentido anti-horário

eles seriam equivalentes a 90º .

Essa produção pode indicar que para esses alunos a igualdade dos arcos

está relacionada às suas extremidades e não ao sentido e nem ao número de

voltas.

Uma dupla observou a diferença dos arcos, mas não deixou claro como

chegou a essa conclusão, relatando da seguinte maneira:

Os arcos são diferentes, apesar de estarem no mesmo ponto.



71

Outra dupla observou o tamanho dos arcos, descrevendo:

Eles são diferentes ... (um é maior e o outro menor).

Cinco duplas observaram o sentido percorrido, sendo que quatro

responderam:

São diferentes, pois um é em sentido horário e o outro não.

A oitava dupla explicitou:

São diferentes porque um é negativo e o outro é positivo.

Todos os alunos representaram corretamente, na nona questão, o arco de

medida –90º (fig.14) e na décima, o arco de medida 
2

ð3−
 radianos (fig. 15).

Para descreverem na décima primeira questão, o movimento necessário

para obter um arco de medida igual a -5π radianos, foram apresentadas as

produções seguintes:

Uma dupla deixou a questão em branco, errando na conversão de radiano

para grau. Seu erro foi puramente algébrico. Relataremos os cálculos efetuados

por esses dois alunos:
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Essa dupla conseguiu descrever e representar corretamente o arco de

medida 405° na segunda questão, descreveu corretamente e representou errado

o arco de medida 5π/2 radianos no exercício quatro, e no cinco, descreveu e

representou de maneira incorreta o arco de medida 6π radianos De acordo com a

dialética ferramenta-objeto, essas produções foram incompletas e esses alunos,

depois de explicita-las e valida-las, podem avançar em seus conhecimentos.

Três duplas responderam:

Dar duas voltas e parar no 180º.

Esses alunos, ao descreverem o movimento do arco, sabiam que este seria

feito no sentido horário. Todavia, além das duas voltas, era necessário mais meia

e eles descreveram-na como sendo um arco de 180 graus e este arco tem sua

representação geométrica no sentido anti-horário. Contudo, esses alunos

representaram geometricamente o arco de medida -5π radianos de maneira

correta. Duas duplas o fizeram conforme a figura 17 e uma conforme a 16.

As outras quatro duplas descreveram de maneiras diferentes, porém

corretas, o movimento necessário para representar o arco de medida -5π radianos

e o representaram geometricamente conforme a figura 17. Descreveremos, a

seguir, essas produções:

Duas duplas explicitaram:

Para que o arco seja de -5π rad, nós daremos 2 voltas e meia no sentido

horário.
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As duas restantes responderam:

Duas voltas e pára no –180°.

Para a representação dos arcos medidos em radianos, todos os alunos

fizeram a conversão para graus, como havíamos comentado na análise a priori.

Quando se tratava de arcos com mais de uma volta, alguns estudantes, antes de

representá-lo geometricamente, dividiam a medida do arco em graus por 360.

Assim, o quociente representava o número de voltas e o resto, onde se localizaria

a extremidade do arco. Essa regra, segundo os estudantes, foi utilizada em

situações semelhantes a esta, em sala de aula.

Apesar de uma dupla ter representado algumas vezes os arcos com mais

de uma volta de maneira incorreta, constatamos que as dificuldades desses dois

alunos eram nos cálculos, no momento da conversão de radianos para graus e

não no momento de representar os arcos geometricamente. Sendo assim, os

conceitos de arcos negativos, de acordo com a dialética ferramenta-objeto,

assumem o status de antigo, servindo como ferramenta para a resolução dos

exercícios propostos.

Na questão 12 os alunos deveriam responder se os arcos de medidas -π/2

radianos e 3π/2 radianos eram iguais, e na questão seguinte era questionada a

existência de dois arcos positivos cujas extremidades e as origens fossem iguais.
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Descreveremos, a seguir, todas as respostas das duplas, por acreditarmos

que elas retratam fielmente a fase em que os alunos se encontram em relação ao

aprendizado dos conceitos envolvidos.

D1: Questão 12) São iguais, porque os dois param no mesmo ponto e

fazem o mesmo percurso.

Questão 13)  Sim, existem vários. Ex. 90° e 450°.

Esses alunos, na questão 8, responderam que os arcos de medidas –270º

e π/2 radianos eram iguais, relacionando somente a extremidade dos mesmos.

Nessas questões, provavelmente utilizaram os mesmos critérios. Sendo assim,

isso nos indica que para eles os arcos de medidas 90º e 450º também eram

iguais.

D2: Questão 12)  Sim, porque o -π/2 no sentido horário é igual a 3π/2.

Questão 13)  Não, pois os valores podem ser iguais, mas os arcos
não.

D3: Questão 12)  Sim, a única diferença é que um é em sentido horário e

o outro é no sentido anti-horário.

Questão 13)  Achamos que não.

Constatamos que esses quatro alunos, na questão 8, conseguiram

observar que os arcos eram diferentes, utilizando como critério o sentido dos

mesmos, porém nessas questões, eles não tinham os arcos desenhados para

observarem, assim, o que neste momento eles estavam relacionando eram suas

extremidades.

D4:  Questão 12)  São diferentes, um é maior que o outro.

Questão 13) Pode existir se forem iguais, um sobrepondo ao outro,

ou seja um só.

Segundo esses dois alunos, para uma determinada origem e extremidade,

existe apenas um arco.

Nessas duas questões, essas duplas não tinham representação geométrica

dos arcos, dificultando, assim, a visualização da situação, não havendo para elas

uma interação entre os domínios das grandezas e o geométrico.
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As outras duplas conseguiram interagir estes domínios, respondendo:

D5: Questão 12)  Não, eles estão no mesmo ponto, apesar dos valores dos

arcos serem diferentes.

Questão 13)  Sim, ...  por exemplo 90° e 450° e outros.

D6:  Questão 12)  Não, porque um é positivo e o outro é negativo.

Questão 13)  Sim, 90° e 450°.

D7: Questão 12)  Não são o mesmo valor, mas estão no mesmo ponto.

Questão 13)  180° do exercício 1 e -5π  do exercício 11.

D8: Questão 12)  Não, um arco é positivo e outro é negativo, embora os

dois tenham suas extremidades no mesmo ponto.

Questão 13)  Sim, os exercícios 3 e 4 (π/2 e 5π/2), a diferença é que

o 4 tem uma volta a mais.

Ao final, no decorrer da discussão com o grupo, alguns alunos

comentaram:

O percurso dos arcos -π/2 radianos e 3π/2 radianos são diferentes, embora as

extremidades sejam as mesmas.

Os arcos 90° e 450° têm a mesma extremidade e são diferentes porque 450° dá

uma volta a mais.

O grupo, após a discussão, concluiu que os arcos de mesma origem e

mesma extremidade não são necessariamente iguais, deve-se estar atento ao

percurso descrito por eles.

Ao final da atividade, institucionalizamos ciclo trigonométrico como descrito

no quadro teórico matemático.

Analisando as produções dos alunos e as discussões ocorridas na fase de

explicitação, resolvemos, nas próximas atividades, propor questões que gerem

discussões referentes a arcos diferentes com mesma origem e mesma

extremidade, para que os alunos reestruturem seus conhecimentos relativos a

arcos.
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ATIVIDADE IV – Seno e CossenoATIVIDADE IV – Seno e CossenoATIVIDADE IV – Seno e CossenoATIVIDADE IV – Seno e Cosseno

Esta atividade foi elaborada a partir dos conceitos já estudados de seno e

cosseno no triângulo retângulo. Nosso objetivo é estender esses conceitos para o

ciclo trigonométrico, com o intuito de proporcionar aos alunos condições para

verificarem que, dado um arco 
∩
AB , a abscissa do ponto B é o cosseno e a

ordenada de B é o seno desse arco.

Utilizando o software, os alunos deverão determinar as coordenadas do

ponto B, e com esses dados eles terão condições de responder as questões

propostas.

1) A medida do cateto BB'   ___________.

2) A medida do cateto OB'   ___________.

3) Com os dados obtidos acima e considerando

o triângulo retângulo OBB’, calcule cosseno

do ângulo α e seno do ângulo α.

4) A abscissa do ponto B é ________________.

5) A ordenada do ponto B é _______________.

6) Movimentando o ponto B e considerando o

triângulo retângulo OBB’, preencha a tabela a seguir, calculando os valores de seno e cosseno,
para os ângulos α dados.

Ângulo α Cateto 'BB Cateto  OB' Hipotenusa OB Abscissa Ordenada Seno Cosseno

15º

30º

45º

60º

90º

120º

7) Compare, em cada caso, o seno com as coordenadas de B. O que você pode concluir?

8) Compare, em cada caso, o cosseno com as coordenadas de B. O que você pode concluir?
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A meta das questões de 1 a 8 é a utilização de conceitos já estudados,

como seno e cosseno no triângulo retângulo. Esses conceitos, na dialética

ferramenta-objeto, são chamados de conhecimentos antigos, que deverão ser

mobilizados pelos alunos como ferramentas para calcular os valores de seno e

cosseno dos ângulos propostos na tabela da questão 6. Todavia, esses

conhecimentos podem não ser suficientes quando os estudantes se depararem

com ângulos cuja medida seja igual ou maior que 90 graus, dando início a um

novo ciclo da dialética ferramenta-objeto.

9) Como você pode calcular o seno e o cosseno de ângulos com mais de 90°, sem utilizar o triângulo
retângulo?

10) Essa maneira também pode ser utilizada para ângulos com menos de 90°? Justifique.

Nas questões 9 e 10, os alunos terão a oportunidade de expor os

resultados obtidos, explicitar suas dificuldades e suas dúvidas. Essa explicitação

poderá gerar debates que levem os alunos a encontrar um novo meio de se

calcular seno e cosseno de um ângulo.

Após esse debate, serão institucionalizados os conceitos de seno e

cosseno de um arco, como descrito no quadro teórico.

11) Movimentando o ponto B no ciclo trigonométrico, responda:

a) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo cosseno desse arco seja igual a 1,3? Se sim,
qual será este arco?________________________

b) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo cosseno desse arco seja igual a -2? Se sim,
qual será este arco?________________________

c) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo cosseno desse arco seja igual a -1? Se sim,
qual será este arco?________________________

d) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo cosseno desse arco seja igual a 1? Se sim,
qual será este arco?________________________

e) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo seno desse arco seja igual a -1,2? Se sim,
qual será este arco?___________________________

f) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo seno desse arco seja igual a 3? Se sim, qual
será este arco?_____________________________

g) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo seno desse arco seja igual a -1? Se sim, qual
será este arco?_____________________________

h) Você pode determinar um valor para o arco 
∩

AB , cujo seno desse arco seja igual a 1? Se sim, qual
será este arco?_____________________________
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12) A partir das repostas  anteriores, qual o maior valor possível para seno do arco 
∩

AB ? E para cosseno do

arco 
∩

AB ?

13) Qual o menor valor possível para seno do arco 
∩

AB ? E para cosseno do arco 
∩

AB ?

As questões de 11 a 13 têm o objetivo de propiciar aos alunos condições

para verificarem que, seno de um arco 
∩
AB  não pode assumir valores menores

que –1 e maiores que 1 e que, cosseno de um arco 
∩
AB  também não pode

assumir valores fora desse intervalo. Para a resolução dessas questões, os

estudantes deverão utilizar os conceitos de seno e cosseno institucionalizados

anteriormente como ferramenta explícita.

14) Existem arcos diferentes cujo seno desses arcos sejam iguais a 1? Se sim, dê um exemplo.

15) Existem arcos diferentes cujo cosseno desses arcos sejam iguais a 1? Se sim, dê um exemplo.

As questões 14 e 15, tratam de exemplos cujos arcos têm a mesma

extremidade, sendo assim o cosseno destes arcos são iguais e o seno também.

Pretendemos averiguar também se os alunos observam que existem arcos

diferentes cujo seno (ou cosseno) sejam iguais, mesmo apresentando

extremidades diferentes.

Aplicação da atividade de seno e cosseno e análise dos

resultados

Pretendíamos, nessa atividade, estender os conceitos de seno e cosseno

já estudados no triângulo retângulo para o círculo trigonométrico.
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Nas questões 1 e 2, os alunos

deveriam determinar, com o auxílio do

software, as coordenadas do ponto B e

as medidas dos catetos BB'  e OB'  do

triângulo OBB’.

Durante a resolução  dessas

questões, surgiu a dúvida: Como saber

a medida dos catetos BB'  e OB' ? Um

aluno fez a seguinte colocação para o grupo:

Se B = (0,72;0,69) e x = 0,72 e y = 0,69, então o ponto B’ = 0,72 e

B” = 0,69 e com esses dados posso ter o que é pedido.

No decorrer dessa pequena discussão, ficou claro que o ponto B’ = 0,72 da

fala do aluno significava o segmento OB'  e o ponto B” = 0,69 indicava o

segmento OB" .

A princípio alguns estudantes discordaram dessa colocação, mas após a

argumentação do aluno, mostrando inclusive na tela os segmentos citados, todos

aceitaram e responderam as questões sem dificuldades.

A partir da terceira questão, os alunos deveriam utilizar os conhecimentos

já estudados de seno e cosseno no triângulo retângulo. Queríamos observar se

eles utilizariam esses conceitos como ferramenta explícita preconizada na

dialética ferramenta-objeto.

Considerando o triângulo retângulo OBB’, os alunos deveriam calcular, nas

questões 3 e 6, o seno e cosseno do ângulo α. Observamos que todas as duplas

utilizaram corretamente algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo,






 =α=α

hipotenusa
adjacentecateto

cose
hipotenusa

opostocateto
sen , mobilizando os

conceitos de seno e cosseno como ferramenta explícita.
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Determinaram também, nas questões 4 e 5, o valor da abscissa e da

ordenada corretamente.

Esperávamos, na sexta questão, que os alunos, ao se depararem com os

ângulos de medidas iguais a 90º e 120º, fossem levados a procurar outras

estratégias para resolução, iniciando-se, assim, a fase de pesquisa na dialética

ferramenta-objeto.

Representaremos a seguir apenas uma tabela com todos os valores

preenchidos, referente à resposta dada por uma dupla e a seguir comentaremos

sobre as produções dos estudantes.

Ângulo
α

Cateto
BB'

Cateto
OB'

Hipotenusa
OB Abscissa Ordenada Seno Cosseno

15º 0,26 0,96 1,0 0,96 0,26 0,26 0,96
30º 0,50 0,87 1,0 0,87 0,50 0,50 0,87
45º 0,71 0,71 1,0 0,71 0,71 0,71 0,71
60º 0,87 0,49 1,0 0,49 0,87 0,87 0,49
90º 1,00 0,00 1,0 0,00 1,00 1,00 0,00

120º 0,87 -0,50 1,0 -0,50 0,87 0,87 -0,50

Uma dupla ressaltou durante o debate que para o ângulo de medida igual a

90° não havia a formação do triângulo retângulo OBB’, respondendo, assim,

somente os valores da abscissa e da ordenada. Para o ângulo de medida igual a

120°, considerou a hipotenusa igual a –1, invertendo os sinais de seno e de

cosseno deste ângulo. Esses dois estudantes, no decorrer da discussão, não

conseguiram justificar o motivo de ter mudado o sinal da hipotenusa. Como os

conhecimentos antigos não foram suficientes para resolver completamente a

questão, esses alunos podem ter iniciado um novo ciclo da dialética ferramenta-

objeto, encontrando-se na fase de pesquisa.

As outras sete duplas perceberam, durante o preenchimento da tabela, que

o valor do seno do ângulo α era a ordenada do ponto B e o valor do cosseno do

ângulo α era a abscissa de B. Como esses alunos não observaram mais a

formação do triângulo OBB’, preencheram os dados da tabela para os ângulos de

medidas iguais a 90° e 120°. No momento em que os estudantes deixaram de
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efetuar os cálculos do cosseno e do seno e começaram a atribuir valores para

eles partindo da abscissa e ordenada do ponto B, estes podem encontrar-se na

fase do novo implícito da dialética ferramenta-objeto.

Pretendíamos, com as questões a seguir, proporcionar condições para os

alunos observarem que dado um arco 
∩
AB  de medida x, a abscissa do ponto B é o

cosseno do arco e a ordenada  é o seno do arco.

Nas questões sete e oito, os alunos deveriam comparar os valores do seno

e cosseno  do arco 
∩
AB  com as coordenadas do ponto B.

Sete duplas responderam  que, os valores da ordenada do ponto B é igual

ao valor do seno do arco 
∩
AB  e o valor da abscissa do ponto B é igual ao valor do

cosseno do arco 
∩
AB . A oitava dupla escreveu que o seno do arco 

∩
AB  é igual à

abscissa do ponto B e o cosseno do arco 
∩
AB  igual a ordenada do ponto. Essa

resposta pode nos indicar ter havido uma confusão em identificar no par

ordenado, a abscissa e a ordenada. No decorrer da discussão com o grupo,

nossa hipótese é confirmada quando esta dupla comentou:

O valor do seno é o valor de y e o valor do cosseno é o valor de x.

Na nona questão perguntávamos aos alunos de que maneira eles

calculariam o seno e o cosseno de ângulos maiores que 90º.

Sete duplas responderam:

Usando as abscissas e as ordenadas.

Uma dupla descreveu :

Passando para o primeiro quadrante.

Na questão a seguir, os estudantes deveriam responder se a maneira

descrita na questão anterior poderia ser utilizada para ângulos menores que 90º.
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Três duplas responderam que sim, porque o raio e a hipotenusa eram

iguais a 1. Na discussão com o grupo enfatizaram que, pelo fato do raio ser igual

a 1 e a hipotenusa também, eles utilizaram as relações trigonométricas de um

triângulo retângulo, 




 =α=α

hipotenusa
adjacentecateto

cose
hipotenusa

opostocateto
sen , para

chegarem à conclusão de que o valor de seno é igual à ordenada  e o valor do

cosseno é igual à abscissa do ponto B.

Uma dupla respondeu não, pois na questão anterior escreveu ser

necessário passar o ângulo maior que 90º para o primeiro quadrante. As

produções desses alunos podem indicar que eles ainda se encontram na fase de

pesquisa na dialética ferramenta-objeto. Na discussão com o grupo,

aparentemente houve uma evolução desses estudantes, que se manifestou nas

respostas das questões seguintes.

As outras quatro duplas responderam:

Sim, porque a abscissa é igual ao valor do cosseno e a ordenada é igual ao

valor do seno.

Após essas questões foi feita a institucionalização de seno e cosseno de

um arco.

As questões a seguir têm o objetivo de utilizar os conceitos de seno e

cosseno institucionalizados anteriormente, para identificar que estes não podem

assumir valores maiores que 1 e menores que –1.

Na questão 11 os alunos deveriam observar, utilizando o ciclo

trigonométrico, se existem arcos cujo cosseno ou seno é maior que 1 e menor

que –1. Verificamos que todas as produções foram corretas e completas.

Perguntávamos nas questões 12 e 13 qual o maior valor possível de seno

e cosseno do arco 
∩
AB  e qual o menor valor possível de seno e cosseno do arco

∩
AB .
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Duas duplas tiveram a seguinte produção:

Questão 12) 1 para seno e 1 para cosseno.

Questão 13) –1 para seno e –1 para cosseno.

Outra dupla respondeu o seguinte:

Questão 12) maior valor  para sen 90° = 1 e  cos 360° = 1.

Questão 13) menor valor para sen 270° = -1 e cos 180° = -1.

Esses alunos apresentaram produções completas corretas, usando os

conceitos institucionalizados anteriormente como ferramenta.

Quatro duplas não responderam corretamente o maior e o menor valor que

o seno de um arco pode assumir, obtendo as seguintes produções:

Questão 12) sen 270° = 0 e cos 360° = 1.

Questão 13) sen 90° = 1 e  cos 180° = -1.

A oitava dupla explicitou da seguinte maneira:

Questão 12) 1 para ambos.

Questão 13) sen = 1 (90°) e cos = 1 (360°).

Notemos que essa dupla cometeu o mesmo erro por nós destacado no

capítulo I, no decorrer da problemática. Esses alunos não estão sabendo

identificar a ação do seno ou do cosseno como operador de um determinado arco

ou ângulo.

As cinco duplas que não conseguiram responder corretamente essas

questões também mobilizaram os conhecimentos institucionalizados de seno e

cosseno, embora suas produções tenham sido incompletas. Isso nos sugere a

conclusão de que esses alunos ainda estavam na fase de explicitação da dialética

ferramenta-objeto.

Pretendíamos retomar, nas questões 14 e 15, os conceitos trabalhados na

atividade anterior, enfatizando que pelo fato de existirem arcos diferentes com
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mesma origem e mesma extremidade, estes possuem valores iguais para seno e

para cosseno. Queríamos verificar também se esses alunos utilizariam os

conceitos trabalhados na atividade de ciclo trigonométrico como ferramenta.

Na questão 14, os alunos deveriam identificar arcos diferentes cujo seno

era igual a 1. Duas duplas responderam dando como exemplo os arcos de

medidas 90º e –270º e uma exemplificou com os arcos de medida 90º e 450º. Na

pergunta seguinte, eram solicitados dois arcos cujo cosseno era igual a 1. Essas

três duplas deram como exemplo os arcos de medidas 0º e 360º. Observamos

que os estudantes conseguiram interagir com os conhecimentos trabalhados na

atividade anterior por meio dessas questões propostas, apesar de duas duplas

referirem-se somente a arcos com uma volta. Talvez isso tenha ocorrido pelo fato

dessa atividade ter sido trabalhada com arcos menores e iguais a 2π radianos.

No decorrer da discussão, um desses alunos comentou que podem existir

arcos com extremidades diferentes, cujo o seno ou o cosseno sejam iguais,

dando como exemplo os arcos cujas medidas são 60º e 120º, enfatizando que o

seno desses arcos são iguais. Outro estudante reforça que no caso de arcos que

têm mesma origem e mesma extremidade, os valores de seno destes arcos são

iguais e de cosseno também, o que não ocorre com o exemplo dado pelo colega.

Quatro duplas pressupunham que não existiam arcos diferentes cujo seno

fosse igual a 1, o mesmo ocorreu na questão seguinte no caso do cosseno. A

oitava dupla deu como exemplo, na questão 14, somente o arco de medida 90º e

na questão 15 o arco de medida 360º.

Analisando as explicitações do grupo, observamos que mais da metade

dos alunos não conseguiram utilizar os conceitos abordados na atividade de ciclo

trigonométrico (referentes a arcos com mesma origem e mesma extremidade),

nas questões 14 e 15. Embora os estudantes tivessem o recurso da

representação geométrica dos arcos na tela, estes não conseguiram interagir com

os domínios geométrico e numérico. Sendo assim, concluímos ser conveniente

reforçar esses conceitos na próxima atividade, uma vez que eles serão

importantes para a resolução da mesma.
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ATIVIDADE V – Retificação do ciclo trigonométrico

O objetivo desta atividade é mostrar que há uma correspondência entre os

pontos do ciclo trigonométrico e os pontos da reta real. Tal correspondência,

conforme explicitada no quadro teórico matemático, é obtida pela função de Euler

e sua inversa. A função de Euler descreve uma maneira de envolver a reta real

sobre o ciclo trigonométrico, este imaginado como um carretel e a reta como um

“fio infinito”. Pela função que desempenha a ação inversa da de Euler, o ciclo

trigonométrico é desenrolado e esticado na reta real

Nesta sessão, os alunos utilizarão um arquivo que consta de um ciclo

trigonométrico e um sistema de eixos cartesianos cujo centro coincide com o

ponto A. O centro do ciclo situa-se no lado negativo do eixo-x. À medida que o

ponto B é movimentado sobre o ciclo no sentido anti-horário, um ponto M

locomove-se sobre o eixo-x, partindo de O, no sentido positivo. Ao movimentar o

ponto B sobre o ciclo, obtendo o arco 
∩
AB , os alunos obtêm no eixo das abscissas

o segmento OM de medida igual a do arco  
∩
AB .
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Com esse arquivo os alunos deverão responder as questões a seguir:

As quatro questões seguintes serão trabalhadas com um arquivo que se

diferencia do anterior pelo fato de o ciclo trigonométrico estar situado no lado

positivo do eixo-x, sendo assim, o ponto B movimenta-se sobre o ciclo no sentido

horário e o ponto M movimenta-se sobre o eixo das abscissas, partindo de O, no

sentido negativo.

•  Determine as coordenadas do ponto M.

1) Preencha a primeira linha da tabela abaixo, com essas medidas.

2) Movimente o ponto B no sentido anti-horário e preencha a segunda linha da tabela com as

medidas referentes a essa nova posição.

3) Continue movimentando mais duas vezes o ponto B e termine de preencher a tabela abaixo.

med (
∩

AB ) med ( OM )

4) Compare as medidas de 
∩

AB  e OM  em cada posição de B. O que você pode concluir?
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Esperamos, com essas oito questões, que os alunos mobilizem os

conhecimentos antigos de arcos positivos e negativos com uma volta e observem

que a extremidade de cada arco corresponde a um único ponto da reta. No

entanto, ao comparar a medida do arco 
∩
AB  em radianos com a medida do

segmento OM, os educandos deparam-se com um novo problema (comparar

medida de arco com medida de segmento de reta), iniciando assim um novo ciclo

da dialética ferramenta-objeto.

Nossa expectativa é que os alunos iniciem explicitações de seus

conhecimentos antigos e suas dificuldades em resolver totalmente o problema.

Com o terceiro arquivo, no qual o ciclo trigonométrico situa-se fora dos

eixos, pretendemos que os alunos observem, nas questões de 9 a 12, que a cada

ponto do eixo-x corresponde um único ponto do ciclo trigonométrico. Essa ação é

a inversa da efetuada com os dois arquivos anteriores. Para tal, quando o aluno

movimenta o ponto M sobre o eixo-x, no sentido positivo, essa ação faz

corresponder, no ciclo trigonométrico, o movimento do ponto B, determinando o

arco 
∩
AB  no sentido anti-horário; se o movimento do ponto M for no sentido

•  Determine as coordenadas do ponto M.

5) Preencha a primeira linha da tabela abaixo, com essas medidas.

6) Movimente B no sentido horário e preencha a segunda linha da tabela com as medidas referentes a

essa nova posição.

7) Continue movimentando mais três vezes o ponto B e termine de preencher a tabela abaixo.

med (
∩

AB ) med ( OM )

8) Compare as medidas de  
∩

AB  e OM  em cada posição de B. O que você pode concluir?
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negativo do eixo-x, isso corresponderá à determinação do arco 
∩
AB , no sentido

horário. Em ambos os casos, a medida do segmento OM é a mesma do arco 
∩
AB .

9)  Movimente M até o ponto igual a 1. Qual a medida do arco 
∩

AB ? __________

10) Movimente M até o ponto igual a 3π/2. Qual a medida do arco 
∩

AB ? _________

11) Movimente M até o ponto igual a -π. Qual a medida do arco 
∩

AB ? ___________

12) Movimente M até o ponto igual  a -3π/2. Qual a medida do arco 
∩

AB ? __________

Nas questões de 13 a 18, os alunos poderão utilizar os conceitos

trabalhados na atividade de ciclo trigonométrico, em particular a existência de

arcos diferentes com mesma origem e mesma extremidade. O nosso objetivo é

verificar se os educandos irão utilizar esses conceitos como ferramenta.

Observaremos também se os alunos, que na atividade de ciclo trigonométrico

encontravam-se ainda na fase de explicitação, tiveram alguma evolução em

relação a esses conceitos.
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13) Represente nos ciclos trigonométricos abaixo um arco de medida π rad e outro de medida 3π rad.

14) Esses arcos são iguais?

15) A extremidade desses arcos representam um único ponto na reta? Justifique.

16) Represente, nos ciclos trigonométricos abaixo, um arco de medida π/2 rad e outro de medida -3π/2 rad.

17) Esses arcos são iguais?

18) A extremidade desses arcos representam um único ponto na reta? Justifique.

Com as questões 19 e 20 esperamos propiciar condições para que os

alunos verifiquem que sempre haverá um ponto na reta correspondendo à

extremidade de um único arco, e que sempre haverá um arco cuja extremidade

corresponde a um único ponto do eixo-x.
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19) Existe algum ponto da reta que não corresponda a extremidade de nenhum arco?

20) Existe algum arco cuja extremidade não corresponda a nenhum ponto da reta?

Após o debate, será enfatizado que desenrolando o ciclo trigonométrico,

esticando-o sobre a reta, à extremidade de cada arco no sentido anti-horário está

associado um único número positivo do eixo-x e que à extremidade de cada arco

tomado no sentido horário está associado um único número negativo no eixo-x e

o arco nulo corresponde ao número zero.

Reciprocamente, envolvendo a reta sobre o ciclo trigonométrico, a cada

ponto tomado no sentido positivo do eixo-x corresponde a extremidade de um

único arco no ciclo trigonométrico, no sentido anti-horário. A cada ponto tomado

no sentido negativo do eixo-x corresponde a extremidade de um único arco no

ciclo trigonométrico, no sentido horário. O ponto zero corresponde, no ciclo

trigonométrico, ao arco nulo.

Aplicação da atividade de retificação do ciclo

trigonométrico e análise dos resultados

Nesta e nas próximas sessões ocorreu a ausência de uma dupla. Estas

sessões realizaram-se na última semana de aula, no início do mês de julho.

Nas oito primeiras questões, os alunos deveriam mobilizar os conceitos

antigos de arcos positivos, negativos e de uma volta. Além disso, deveriam ser

capazes de verificar que a extremidade de cada arco corresponde a um único

ponto da reta. Para isso, deveriam completar duas tabelas (questões 3 e 7), com

as medidas do arco 
∩
AB  e do segmento OM.
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Com essas questões, iniciou-se um novo ciclo da dialética ferramenta-

objeto. Os alunos provavelmente encontravam-se na fase de explicitação ao

questionarem:

Eu posso falar que o arco é igual ao segmento?

Eu estou passando os valores do arco para a reta?

No preenchimento das tabelas, todos os alunos obtiveram, para cada

posição do ponto B,  valores iguais para o arco 
∩
AB  e para o segmento OM.

Como ilustração, reproduziremos os resultados obtidos por uma das

duplas, no caso da questão 3.

Med (
∩
AB ) med (OM)

1,06 rad 1,06

2,55 rad 2,55

3,14 rad 3,14

4,63 rad 4,63

Ao compararem as medidas do arco 
∩
AB  (positivo ou negativo) e do

segmento OM (questões 4 e 8), as sete duplas observaram que essas medidas

seriam iguais para qualquer posição de B.

Relataremos, a seguir, algumas produções das duplas ao compararem

essas medidas.

A abscissa do ponto M vai ser sempre do mesmo tamanho do arco.

As medidas são iguais, quando um aumenta o outro aumenta também.

Quando a medida da reta diminui, a medida do arco diminui.

Tivemos a oportunidade de constatar, com essas produções, que os alunos

utilizaram os conhecimentos de arcos positivos e negativos como ferramenta.
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Transcrevemos, a seguir, trechos do diálogo entre três alunos, ocorrido

durante o debate.

Quando movimento o ponto B no sentido anti-horário, estou passando os

valores do arco para a reta . . .  Só que no sentido positivo . . . No sentido

horário também, só que os pontos passam no sentido negativo.

Ao analisarmos os comentários desses alunos, verificamos que

provavelmente eles se encontravam na fase de explicitação.

Nas questões de 9 a 12, pretendíamos que os alunos verificassem que a

extremidade de cada arco corresponde a um único ponto da reta.

Para resolução dessas questões, era pedido ao aluno que movimentasse o

ponto M no eixo-x  até um determinado valor e perguntava-se qual a medida do

arco 
∩
AB correspondente.

As sete duplas identificaram corretamente os arcos em todas as questões.

Alguns alunos, antes de darem suas respostas, movimentaram o ponto M

até obter um número que correspondesse a medida de um arco conhecido, como

por exemplo π/2 radianos e verificavam se a extremidade do arco correspondia a

esse numero; repetiram esse procedimento algumas vezes antes de iniciarem a

resolução dessas questões.

No decorrer do debate, houve o seguinte comentário de uma dupla:

Posso dizer que o ciclo é um barbante que eu estico e ele vira o x ?

Ficou claro, na discussão, que “vira o x” da fala do aluno, se referia ao eixo-

x. Foi enfatizado que essa dupla estava correta e realmente seria como se

desenrolássemos o ciclo trigonométrico esticando-o sobre o eixo-x.

O objetivo das oito questões finais foi verificar se os alunos mobilizariam os

conceitos trabalhados na atividade de ciclo trigonométrico, no que diz respeito à

possibilidade de haver arcos diferentes com mesma origem e mesma

extremidade.
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Na questão 13, os alunos deveriam representar, nos dois ciclos

trigonométricos dados, um arco de medida igual a π radianos e outro igual a 3π

radianos e todos os representaram corretamente, como ilustrado a seguir.

Após a representação, os estudantes deveriam verificar se esses arcos

eram diferentes.

Uma dupla, ao se deparar com esta questão, fez a seguinte pergunta:

Quando você pergunta se os arcos são iguais, você se refere aos pontos A e

B ou ao percurso feito por eles?

Esses alunos deixaram claro não estar mobilizando os conhecimentos

anteriores, preconizados na dialética ferramenta-objeto, provavelmente

encontravam-se na fase de pesquisa e explicitação.

Essa dupla foi questionada pelo professor:

Nos desenhos traçados na questão 13, o que são os arcos?

Os alunos apontaram o traçado colorido em verde, complementando:

No primeiro desenho o arco é a meia volta e no segundo é esta volta e

meia.

O professor questionou-os novamente:

Estes desenhos são iguais?
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A resposta foi imediata:

Claro que não. Agora entendi, pensei que deveríamos observar somente a

extremidade.

Questionava-se, a seguir, se as extremidades dos arcos representados na

questão 13 correspondiam a um único ponto na reta.

Três duplas responderam:

Não, porque são de tamanhos e valores diferentes.

Outras três relataram:

Não, apesar de sua extremidade ser a mesma na circunferência, suas

posições na reta variam com seu valor.

A última dupla afirmou:

Não, cada arco tem seu ponto na reta.

Na questão 16 eram dados dois ciclos trigonométricos e os alunos

deveriam representar um arco de medida igual a π/2 radianos e outro igual -3π/2

radianos e, logo após, verificarem se ambos eram iguais. Todos apresentaram

suas produções corretamente, conforme ilustração a seguir.
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A seguir os alunos deveriam verificar que cada arco desenhado na questão

16 representava um único ponto na reta.

Três duplas responderam:

Não, pois um arco é maior que o outro e representam pontos diferentes na

reta.

Duas duplas relataram:

Não, pois um é positivo e o outro é negativo.

Uma dupla, ao expor sua produção, explica:

Na circunferência, o arco π/2 e -3π/2 começam no ponto A e terminam no

ponto B, mesmo sendo diferentes, seus pontos são iguais, mas na reta não,

um arco é no sentido positivo e  o outro no sentido negativo.

A sétima dupla explicitou que:

Não, porque a reta é infinita, não fazendo com que os pontos passem um

pelo outro como na circunferência.

Podemos concluir, com a produção dessas sete duplas, que houve uma

interação dos conhecimentos trabalhados na sessão de ciclo trigonométrico e a

atividade proposta. Os alunos que se encontravam na fase de explicitação em

relação a tal conceito conseguiram avançar em seus conhecimentos.

Nas duas últimas questões, os alunos deveriam verificar se havia algum

ponto que não correspondia à extremidade de nenhum arco e ainda a existência

de um arco cuja extremidade não correspondia a nenhum ponto da reta. Todos os

alunos responderam corretamente essas questões.

Ao final da atividade enfatizou-se que a extremidade de cada arco no

sentido anti-horário está associado um único número positivo, a extremidade de

cada arco no sentido horário, um único número negativo e ao arco nulo, o número

zero. Destaca-se ainda que desenrolamos o ciclo trigonométrico, esticando-o

sobre a reta. Reciprocamente, enrolamos a reta sobre o ciclo trigonométrico.
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Analisando as produções dos alunos e a explicitação dos mesmos nos

comentários destacados anteriormente, observamos que estes entenderam que a

extremidade de cada arco corresponde a um único ponto na reta e vice-versa.

Observamos também, pelas produções dos alunos que, aqueles que

encontravam dificuldades para constatarem que existem arcos diferentes com

mesma origem e mesma extremidade, evoluíram em relação a esses

conhecimentos, devido ao resultado positivo de suas resoluções. Estes

estudantes conseguiram interagir com os domínios geométrico, numérico e das

grandezas.

ATIVIDADE VI – Função seno

O objetivo desta atividade é construir o gráfico da função seno. Tal

construção baseia-se no seguinte princípio: o aluno movimentará M sobre o eixo-x

e esse movimento faz corresponder, no ciclo trigonométrico, ao movimento do

ponto B, determinando o arco 
∩
AB , cuja medida é a mesma de OM.

Simultaneamente, fica destacado, no ciclo trigonométrico, o segmento OS  que

corresponde, no sistema de eixos, ao segmento QM. Desse modo, a extremidade

de cada arco 
∩
AB  do ciclo trigonométrico será associado um único ponto Q. A

variação de M acarreta a variação de B e a variação do segmento QM, cuja

medida corresponde ao seno do arco 
∩
AB .
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Nesta atividade, os alunos defrontar-se-ão com um contexto mais

complexo, em que os conhecimentos por eles adquiridos nas sessões anteriores

assumem o estatuto de antigo, iniciando-se, assim, uma nova fase da dialética

ferramenta-objeto.

Nas questões de 1 a 9, os educandos deverão movimentar o ponto M até

um número determinado e responder que arco está correspondendo no ciclo

trigonométrico, qual é o valor do seu seno e qual é o valor da ordenada do ponto

Q, comparando esses dois últimos resultados. Com esses dados, queremos

observar se os alunos utilizam como ferramenta conhecimentos trabalhados

recentemente, tais como: arcos positivos, negativos e nulo, seno de um arco e o

fato que a extremidade de cada arco corresponde a um único ponto da reta e

reciprocamente, a cada ponto da reta, corresponde a extremidade de um único

arco, no ciclo trigonométrico.

Além da utilização desses conhecimentos, pretendemos que os estudantes

verifiquem que o seno do arco 
∩
AB  corresponde, no sistema de eixos, à medida

do segmento QM .

As questões de 10 a 13 são análogas para diferentes posições do ponto M

sobre o eixo-x. Assim sendo, reproduziremos, a título de exemplo a número 13.

13) Movimente M de maneira que B movimente-se  no sentido horário, fixando M em uma
posição qualquer.

a) med ( OM ) = _______________

b) med (
∩

AB ) = _______________

c) med ( OS ) = _______________

d) med ( QM ) = _______________

O objetivo das questões de 14 a 16 é destacar que a medida do segmento

OM corresponde à medida do arco 
∩
AB  e a medida do segmento QM

corresponde ao seno desse arco.
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14) O que representa a medida do segmento  OM ?

15) Compare o segmento QM  com  OS .  O que você conclui?

16) O que representa a medida do segmento OS ? E a medida do segmento  QM ?

Esperamos que os alunos explicitem seus conhecimentos anteriores e suas

dificuldades em resolver essas questões.

Os estudantes com as questões de 17 a 22, esboçarão o gráfico da função

seno, tendo condições de perceber que a cada ponto M do eixo-x corresponde um

único ponto Q no gráfico, e ainda, que a extremidade de cada arco no ciclo

trigonométrico corresponde um único ponto Q no gráfico.

17) Movimente o ponto M até π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições de Q correspondem? E a
quantas posições do ponto B?

18) Movimente o ponto M até 3π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições de Q correspondem? E a
quantas posições do ponto B?

19) Movimente o ponto M até 5π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições de Q correspondem? E a
quantas posições do ponto B?

20) Movimente o ponto M até -π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições de Q correspondem? E a
quantas posições do ponto B?

21) Movimente o ponto M até -π. A essa posição do ponto M, quantas posições de Q correspondem? E a
quantas posições do ponto B?

22) Movimente o ponto M até -2π. A essa posição do ponto M, quantas posições de Q correspondem? E a
quantas posições do ponto B?

Após a discussão com o grupo, será institucionalizado que o “desenho” da

tela é a representação gráfica da função seno e que este gráfico chama-se

senóide, enfatizando também que a extremidade de cada arco do ciclo

trigonométrico corresponde somente um ponto Q no gráfico.
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23) Qual o maior valor que o seno pode assumir? E o menor valor?

Nessa questão, verificaremos se os alunos conseguirão identificar os

valores máximo e mínimo que o seno pode assumir. Ao estudarem o seno e o

cosseno no ciclo trigonométrico, fizemos a mesma pergunta, todavia, analisando

as produções das oito duplas naquela ocasião, verificamos que somente três

conseguiram chegar corretamente à conclusão. Esperamos que no momento em

que os alunos analisarem o gráfico, identifiquem esse valor com mais facilidade,

pois quando este estudo foi efetuado no ciclo trigonométrico, a maioria dos alunos

encontravam-se na fase de pesquisa da dialética ferramenta-objeto. Sendo assim,

pretendemos verificar se avançaram em seus conhecimentos.

24) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo seno é zero. Quais são esses arcos?

25) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo seno é -1. Quais são esses arcos?

26) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo seno é 1. Quais são esses arcos?

Com essas questões, pretendemos que as alunos verifiquem a existência

de arcos diferentes, cujos senos sejam iguais.

Estaremos observando como eles localizarão esses arcos: se observarão

somente o gráfico ou se tentarão utilizar os conhecimentos anteriores, estudados

no ciclo trigonométrico.

Esperamos que os alunos utilizem os conhecimentos adquiridos ao longo

do trabalho, para construção do gráfico da função seno. Pretendemos que

consigam mobilizar os conhecimentos adquiridos nesta atividade para a seguinte,

em que será trabalhado o gráfico da função cosseno.

Assim, com a análise das questões propostas nesta atividade, teremos

parâmetros, indicando a evolução dos alunos em relação aos conhecimentos de

arcos, e a construção do gráfico da função seno, podendo, se necessário, fazer
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modificações na próxima atividade, na qual serão utilizados procedimentos

análogos a esta.

Aplicação da atividade da função seno e análise de

seus resultados

Antes de iniciarmos a atividade, os alunos tiveram um tempo para se

familiarizarem com o arquivo.

Nas questões de 1 a 4, os alunos deveriam mobilizar os conceitos de arcos

positivos, de seno de um arco e também os conceitos trabalhados na atividade

anterior, na qual refere-se que a extremidade de cada arco positivo corresponde a

extremidade de um único ponto da reta no sentido positivo.

Foi solicitado que os estudantes movimentassem o ponto M até um

determinado ponto do eixo-x, devendo destacar os valores: do arco 
∩
AB , do seno

desse arco, o valor da ordenada do ponto Q e foi também solicitado para

comparar o valor do seno do arco 
∩
AB  com a ordenada Q.

Seis duplas tiveram suas produções completas e corretas. A outra dupla,

ao movimentar o ponto M até o número 2π, respondeu que a medida do arco 
∩
AB

era igual a π/2 radianos, porém identificou os valores de seno e da ordenada de Q

corretamente. Ao apresentar suas respostas ao grupo, estes dois alunos

perceberam seu erro, retomaram a questão, respondendo verbalmente que a

medida do arco era igual a 2π radianos.

Na questão seguinte, os alunos deveriam mobilizar os conceitos de arco

nulo, de seno de um arco nulo e verificar que a extremidade desse arco

corresponde ao ponto zero do eixo-x. Todas as duplas tiveram produções corretas

e completas. Todavia, uma dupla, antes de responder corretamente a medida do

arco 
∩
AB , estava em atividade de pesquisa, respondendo inicialmente o valor do
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arco igual a 2π radianos. Desse modo, houve uma discussão entre os membros

da dupla, um dos alunos não concordou com a resposta dada pelo colega e

movimentou novamente o ponto M até 2π radianos e o retornou ao ponto zero

indicando o movimento do arco no ciclo trigonométrico, a fim de mostrar para o

outro membro da dupla que esses dois arcos eram diferentes.

Com as questões de 6 a 9, os alunos mobilizariam os conceitos de arco

negativo, de seno de um arco e também os conhecimentos nos quais refere-se

que a extremidade de cada arco tomado no sentido horário associa um único

número negativo. Todas as duplas tiveram produções corretas e completas.

Nessas questões, os alunos mobilizaram os conhecimentos trabalhados

nas atividades anteriores como ferramenta.

O objetivo das questões de 10 a 16 era destacar que a medida do

segmento OM corresponde à medida do arco 
∩
AB  e a medida do segmento MQ

corresponde ao seno do arco 
∩
AB .

Nas questões de 10 a 13, das sete duplas analisadas, três não

responderam corretamente, sendo que: uma das duplas, em todas as questões,

respondeu em radianos as medidas dos segmentos OS  e MQ. Outra dupla

respondeu com valores diferentes as medidas do segmento OM e do arco 
∩
AB . A

terceira dupla não considerou o movimento do arco no sentido horário, quando

solicitado; respondendo todas as questões como se tratassem sempre de arcos

positivos.

Esses alunos tiveram suas produções incompletas, porém suas

participações, no decorrer da discussão e nas respostas seguintes, sugere-nos

que estes evoluíram em seus conhecimentos.
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Todas as duplas responderam corretamente as questões de 14 a 16,

explicitando que a medida do segmento OM é igual à medida do arco 
∩
AB , e que

os segmentos OS  e MQ são iguais e correspondem ao seno do arco.

Embora todas as duplas tenham respondido que a medida do segmento

OM é igual a medida do arco 
∩
AB , observamos que uma dupla havia respondido:

O segmento OM  representa o eixo-x, ou seja, o cosseno. Essa dupla foi a mesma que

na atividade anterior concluiu que: O ciclo é como se fosse um barbante que está sendo

esticado sobre o eixo-x. Possivelmente o fato de os alunos confundirem OM com o

cosseno esteja relacionado com o fato do cosseno ser a abscissa da extremidade

do arco. Verificamos que eles não conseguiram interagir o conhecimento

adquirido na atividade anterior nessa questão. Essa dupla alterou a resposta após

a explicitação e validação de suas produções com o grupo.

Após o debate, os discentes concluíram que o segmento OS  no ciclo

trigonométrico corresponde ao segmento MQ no sistema de eixos e que ambos

representam o valor do seno.

Associaram também essa atividade com a anterior, enfatizando que a

medida do arco 
∩
AB  será a mesma do segmento OM.

O objetivo das questões de 17 a 22 era esboçar o gráfico da função seno e

verificar se os alunos constatavam que a cada ponto M do eixo-x corresponde um

único ponto Q do gráfico e, ainda, que a extremidade de cada arco do ciclo

trigonométrico associa-se um único ponto Q do gráfico.

Durante a execução dessas questões, ao movimentar o ponto M nas

posições solicitadas, o software permitia, pela utilização da opção “rasto”, a

representação da senóide, iniciando na origem do sistema até o primeiro ponto

solicitado e deste para o seguinte. Desse modo, os alunos puderam reproduzir, no

papel, o gráfico descrito na tela.
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Representação do gráfico feita pelos alunos.

Todos os alunos esboçaram corretamente o gráfico da função seno e

somente uma dupla não constatou que a extremidade de cada arco do ciclo

trigonométrico corresponde um único ponto Q do gráfico. Essa dupla justificou a

resposta da seguinte forma:

Quando o arco 
∩
AB  é igual a 5π/2, a extremidade coincide com o arco π/2,

então B ocupa  duas posições, a de π/2 e 5π/2, o ponto Q também ocupa

duas posições, porque o arco igual a π/2, o seno é igual a 1 e para o arco

igual a 5π/2, o seno também é igual a 1.

Esses alunos não perceberam que o ponto Q ocupa posições distintas

sobre o rastro.

Após essa justificativa outros dois alunos comentaram:

Eu entendi que deveria verificar quantas posições B e Q ocupavam naquele

momento e não por onde eles passariam.

Eu olhei o par ordenado de Q em cada posição, percebi que ele nunca se

repete, então nossa dupla chegou à conclusão de que quando o ponto M

está em 3π/2,  o ponto Q e o ponto B correspondem a só uma posição.
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Possivelmente este último aluno esteja afirmando que tanto a posição de Q

quanto a de B são únicas em cada momento.

Os alunos que haviam respondido duas posições para B e Q, após os

argumentos dos colegas, concordaram com as ponderações, mostrando que

haviam percebido a situação.

Ao final da discussão, o grupo confirmou que para cada arco no ciclo

trigonométrico, há somente um ponto Q correspondendo no gráfico.

Após a conclusão do grupo, foi institucionalizado que o “desenho” da tela é

a representação gráfica da função seno e que esse gráfico é chamado de

senóide.

Pretendíamos, com a questão 23, verificar se os alunos conseguiriam

identificar o valor máximo e mínimo que o seno de um arco pode assumir.

Todas as duplas chegaram à mesma conclusão, podemos dizer que as

produções foram completas e corretas, havendo, assim, um avanço dos

conhecimentos relacionados ao seno de um arco.

Nosso objetivo nas três últimas questões era observar como os alunos

localizariam arcos diferentes, cujos senos seriam iguais. Verificaríamos se foram

utilizados conhecimentos anteriores de seno de um arco ou se a análise seria

feita pelo gráfico.

Seis duplas tiveram suas produções completas e corretas nessas três

questões. Na primeira dessas questões, cinco duplas utilizaram o ciclo

trigonométrico para obter essa resposta, mas logo verificaram que seria possível

obter esses dados por meio do gráfico. Sendo assim, nas questões seguintes

esses alunos já observavam o gráfico para respondê-las. Neste caso, houve uma

interação entre os domínios: geométrico e gráfico.

A sétima dupla teve suas produções incompletas, não conseguindo

identificar dois arcos diferentes cujo seno seja 1. Esses alunos em nenhum

momento utilizaram o gráfico para obter os dados. No decorrer da discussão, eles
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concordaram com a argumentação dos colegas, porém isso não significa que

avançaram em seus conhecimentos. Pretendemos, na próxima atividade, tentar

constatar se isto de fato ocorreu.

Destacamos, a seguir, alguns comentários ocorridos durante o debate.

Neste gráfico temos somente o valor do seno e no ciclo trigonométrico

temos o valor do seno e do cosseno, há também o gráfico da função

cosseno?

Foi enfatizado que da mesma forma que foi construído o gráfico da função

seno, constrói-se o gráfico da função cosseno e que isso seria abordado na

próxima atividade.

Este gráfico tem repetições, não tem?

Após essa observação, foi pedido para os alunos verificarem essas

repetições. Foi destacado que os valores que o seno do arco 
∩
AB  assume,

repetem-se a cada volta, por isso pode-se dizer que essa função é periódica.

Analisando as produções dos alunos e baseando-nos nesses últimos

comentários. Consideramos que o nosso objetivo foi atingido, não sendo

necessária nenhuma alteração para a próxima atividade.

ATIVIDADE VII – Função cosseno

O objetivo dessa atividade é construir o gráfico da função cosseno. Essa

construção baseia-se no princípio: o aluno movimentará o ponto M sobre o eixo-x

e esta ação corresponde, no ciclo trigonométrico, ao movimento do ponto B,

determinando o arco 
∩
AB  cuja medida é a mesma do segmento OM. No mesmo

momento fica destacado, no ciclo trigonométrico, o segmento OR ,

correspondendo no sistema de eixos ao segmento QM. Desse modo, a cada arco

∩
AB , no ciclo trigonométrico, associa-se um único ponto Q. A variação do ponto M

acarreta a variação dos pontos B, R, e Q. A medida do segmento OR  é igual à

medida de QM , que é o  cosseno do arco 
∩
AB .
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Espera-se que nesta atividade, os alunos utilizem os conhecimentos

adquiridos nas sessões anteriores como ferramentas e, ainda, com base na

atividade da função seno, as questões a seguir possam ser exercícios de

familiarização.

As perguntas desta atividade, com exceção à última, são análogas àquelas

trabalhadas na sessão relativa a função seno.

Nas questões de 1 a 8, solicita-se dos alunos a mesma ação para

diferentes posições do ponto M sobre o eixo-x. Destacamos, a seguir, a primeira

delas.

1) Movimente o ponto M até  π/2.

a) Qual o valor do arco 
∩

AB ?

b) Qual o cosseno desse arco?

c) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor do cosseno do arco 
∩

AB .

d) Marque o ponto Q na folha em anexo.
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Na resolução dessas questões, queremos observar se os alunos

mobilizarão como ferramenta os conceitos estudados nas atividades anteriores,

referentes a: arcos positivos, negativos e nulo, cosseno de um arco e o fato de

que a extremidade de cada arco, no ciclo trigonométrico, corresponde a um único

ponto da reta e, reciprocamente, a cada ponto da reta corresponde a extremidade

de um único arco no ciclo trigonométrico.

Nossa expectativa é que os educandos observem que a abscissa do ponto

B é o cosseno do arco 
∩
AB  e este número é a medida de um segmento

representado no eixo-y, com a mesma medida do segmento QM (conforme figura

anterior). Todavia, pelo fato de o cosseno ser a abscissa do ponto B no ciclo

trigonométrico e no gráfico da função cosseno corresponder à ordenada do ponto

Q, os alunos poderão encontrar dificuldades em fazer tal distinção, o que pode

acarretar a necessidade de uma intervenção nesse momento.

O objetivo nas questões de 9 a 13 é destacar que a medida do segmento

OM corresponde à medida do arco 
∩
AB  e a medida do segmento QM

corresponde ao cosseno de 
∩
AB .

Nas questões 9 e 10, para diferentes posições de M sobre o eixo-x os

alunos deverão determinar a medida dos segmentos OM , QM e OR  e do arco

∩
AB . E nas questões de 11 a 13, os estudantes deverão comparar as medidas

colhidas.

Movimentando o ponto M em diferentes posições no eixo-x e utilizando o

comando “rasto” do software, os alunos, executando as questões de 14 a 17,

esboçarão o gráfico da função cosseno ponto a ponto.

A construção deste gráfico poderá ser, para os alunos, exercícios de

familiarização, uma vez que eles poderão utilizar como ferramenta os

conhecimentos adquiridos na construção do gráfico da função seno.
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No decorrer da discussão com o grupo, os alunos, além de validar suas

produções, poderão concluir que o gráfico esboçado na tela representa a função

cosseno, uma vez que na atividade anterior foi institucionalizado que o gráfico

obtido na época representava a função seno. Ao término da discussão, será

institucionalizado este fato.

Com as questões a seguir, têm-se o objetivo de iniciar uma análise do

gráfico.

•  Represente, na folha em anexo, o gráfico descrito na tela.

•  Observe o gráfico e responda:

18) Qual o maior valor que o cosseno pode assumir? E o menor valor?

19) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo cosseno é zero. Quais são estes arcos?

20) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo cosseno é -1. Quais são estes arcos?

21) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo cosseno é 1. Quais são estes arcos?

22) Existe alguma diferença entre o gráfico do seno e do cosseno? Qual?

Para responder questões análogas a essas, relativas à função seno, seis

duplas, num primeiro momento, tomaram como referência o ciclo trigonométrico e

não o gráfico construído. No desenrolar da execução desse bloco de questões,

cinco delas verificaram que obteriam esses mesmos dados no gráfico.

Por esse motivo, nossa expectativa é que todos tomem como referência o

gráfico esboçado.

Se os alunos conseguirem mobilizar os conhecimentos anteriores na

resolução desta atividade, poderemos ter parâmetros para concluir se houve uma

evolução nos conceitos até então trabalhados.
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Aplicação da atividade da função cosseno e análise de

seus resultados

Antes de iniciarmos a atividade, os alunos tiveram um prazo para se

familiarizarem com o arquivo com que iam trabalhar.

Nas questões de 1 a 8, os estudantes deveriam mobilizar os conceitos já

estudados de arcos positivos, negativos e arcos com mais de uma volta, de

cosseno de um arco e também o conceito que à extremidade de cada arco

corresponde um único ponto da reta.

Para a resolução destas, os estudantes deveriam movimentar o ponto M

até um determinado ponto do eixo-x, dar o valor do arco 
∩
AB , do cosseno deste,

da ordenada do ponto Q e comparar o valor do cosseno do arco 
∩
AB  com a

ordenada de Q.

As sete duplas apresentaram produções corretas e completas, embora

uma delas, na discussão, explicitou  em todas as questões, ao comparar o valor

da ordenada com o valor do cosseno do arco 
∩
AB , que:

São iguais, pois ambos estão relacionados ao mesmo eixo, justificando,

oralmente: o valor do cosseno no ciclo é a abscissa do ponto B e no

sistema de eixos é a abscissa de Q.

Um aluno advertiu que a constatação dessa dupla não era verdadeira,

esclarecendo que  no sistema de eixos o cosseno é a ordenada do ponto Q e não

a abscissa.

O objetivo das questões de 9 a 13 era destacar que a medida do segmento

OM corresponde à medida do arco 
∩
AB  e que a medida do segmento MQ

corresponde ao cosseno do arco 
∩
AB .
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Das sete duplas analisadas, três tiveram dificuldades em suas produções.

Uma das duplas, nas questões 9 e 10, expressou em radianos a medida dos

segmentos OR  e MQ. Além disso, na questão 10, respondeu com um número

positivo a medida do arco 
∩
AB , não considerando o movimento do arco no sentido

horário. Outra dupla respondeu essas mesmas questões como se tratasse

somente de arcos positivos. A terceira dupla, ao obter 0,7 como cosseno do arco,

considerou somente o zero.

Esses alunos foram os mesmos que na atividade anterior tiveram suas

produções incompletas referentes aos mesmos conceitos trabalhados. As

explicitações e validações anteriores não foram suficientes para evoluírem em

seus conhecimentos.

Seis duplas responderam, na questão 11, que a medida do segmento OM

é a medida do arco 
∩
AB . A sétima dupla explicitou inicialmente que a medida do

segmento OM representava o valor do cosseno do arco 
∩
AB  e após a discussão

com o grupo, essa dupla concordou com a resposta das demais. Esses dois

alunos encontravam-se na fase de explicitação.

Como foi previsto na análise a priori, alguns estudantes não observaram

que o cosseno, no ciclo trigonométrico, é a abscissa do ponto B e que no sistema

de eixos, por se tratar da função cosseno, o seu valor no ponto M é a ordenada

do ponto Q.

Ao final da discussão, o grupo chegou à conclusão que a medida do

segmento OM é a medida do arco 
∩
AB . Os alunos deixaram claro que haviam

entendido que nas atividades de retificação dos arcos e da função seno eles

retificaram os arcos, colocando-os sobre o eixo-x. No entanto, nesta atividade,

eles não achavam lógico que o valor da função cosseno fosse localizado no eixo-

y do sistema cartesiano, uma vez que, no ciclo trigonométrico, o cosseno é a

abscissa do ponto B.



111

Todas as duplas, nas questões 12 e 13, responderam que a medida do

segmento OR  é igual à medida do segmento MQ, pois as duas são o cosseno do

mesmo arco.

No decorrer da discussão, um aluno comentou:

O arco 
∩
AB , no ciclo trigonométrico, será representado na reta x e o

cosseno, que no ciclo trigonométrico é a abscissa e na tela é representada

em azul, passa a ser representado na reta y. Quer dizer, não é mais

abscissa e sim ordenada que também está representada em azul.

Observa-se aqui que o fato de, na ocasião da construção do arquivo,

termos tido o cuidado de articular as cores utilizadas, favoreceu a percepção

deste aluno.

Nas questões a seguir, os educandos deveriam esboçar o gráfico da

função cosseno, verificando que a cada ponto M do eixo-x corresponde um único

ponto Q no gráfico.

De maneira análoga à atividade da função seno, para executar as questões

de 14 a 17, os alunos movimentaram o ponto M nas posições pedidas, utilizando

o comando “rasto” para a representação da cossenóide feita ponto a ponto. Dessa

forma, os estudantes poderiam também reproduzir no papel o gráfico descrito na

tela.

Representação do gráfico feita pelos alunos.
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Todos os alunos esboçaram o gráfico da função cosseno e constataram a

correspondência esperada entre os pontos.

Para alguns estudantes, como foi previsto, a construção do gráfico

funcionou como exercício de familiarização da dialética ferramenta-objeto, uma

vez que utilizaram os conhecimentos adquiridos na construção do gráfico da

função seno. Todavia, nenhum educando, no decorrer da discussão, concluiu que

o gráfico esboçado representava a função cosseno.

Com as questões de 18 a 22  tínhamos o objetivo de iniciar a análise, pelo

gráfico da função, de algumas propriedades do cosseno.

Na questão 18, nossa intenção era verificar se os alunos conseguiriam

identificar qual o valor máximo e qual o valor mínimo que o cosseno de um arco

pode assumir. Nas questões de 19 a 21, os alunos deveriam identificar arcos

diferentes cujo cosseno fosse 0. A mesma identificação deveria ser feita para

cossenos iguais a 1 e também para –1.

Todas as duplas tiveram suas produções completas e corretas, buscando

esses valores no gráfico, inclusive a dupla que na atividade anterior observou os

dados no ciclo trigonométrico. Pressupomos que esses alunos utilizaram os

conhecimentos adquiridos na atividade da função seno.

Na ultima questão os alunos deveriam verificar se existe alguma diferença

entre o gráfico da função seno e da função cosseno.

Relataremos, a seguir, a resposta das sete duplas.

D1: Um é inverso do outro.

D2: Os valores entre os dois são invertidos.

D3: Os pontos ocupam lugares diferentes, seno 






,1
2

ð
 e o cosseno 







,0
2

ð
.

D4: São opostos, o seno passa pelo 0 e o cosseno passa pelo 1.

D5: O gráfico da função seno passa pelo ponto (0,0) e o da função cosseno

passa pelo ponto (0,1).
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D6: No cosseno 




 − ,0

2

3ð
 e no seno 





 − ,1

2

3ð
 .

D7: A diferença mais visível é que o gráfico da função seno começa na

origem e o da função cosseno não.

No decorrer da discussão, a dupla D1 explicou sua resposta, expressando:

Parece que o gráfico da função cosseno foi empurrado para trás, o seno

começa no zero e o cosseno não, então os outros pontos do cosseno são

deslocados.

A dupla D2 explica:

No gráfico da função cosseno tenho o ponto (2π,1), no gráfico da função

seno esse ponto é (2π,0), os valores opostos, como π/2 e -π/2, têm o mesmo

valor  de  cosseno e  de  seno  não, no  cosseno (π/2,0) e (-π/2,0), no  seno

(-π/2,-1) e (π/2,1).

Observamos que esses estudantes tiveram dificuldades na escrita

matemática, conseguindo expressar-se melhor oralmente.

As demais duplas não acrescentaram outros comentários, além do que já

haviam escrito.

Ao final, os alunos foram questionados se percebiam alguma semelhança

entre os gráficos. Um respondeu que seno e cosseno assumem valores entre 1 e

–1, outro aluno acrescentou que no gráfico da função cosseno há repetições

também. Foi destacado que os valores que o cosseno do arco 
∩
AB  assume,

repetem-se a cada segmento do eixo-x correspondente a uma volta do ciclo

trigonométrico e, por esse motivo se diz que a função cosseno é periódica.

Ao término desta atividade, os alunos mostraram interesse em discutir a

extensão do trabalho realizado. Certos comentários apontaram que este trabalho

inicial pode ter continuidade em várias direções: Quer com o estudo de outras

funções trigonométricas, quer com o aprofundamento do estudo das funções seno

e cosseno, com destaque para seus domínios e suas imagens etc. Elencamos, a

seguir, algumas das questões levantadas pelos alunos:
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Para construir o gráfico da função tangente, por exemplo, colocarei os

arcos no eixo-x e no y o valor da tangente destes arcos?

Esta função é como as outras que têm domínio e imagem?

Observando o eixo-x, eu conseguirei determinar o domínio e no eixo-y a

imagem?.

No eixo-y os valores são maiores que –1 e menores que 1. E esta é a

imagem?.

No decorrer desta atividade, observamos que esta poderia ter sido

desenvolvida de uma maneira menos direcionada. Por meio dos comentários

feitos pelos alunos, que estão descritos acima, podemos constatar que

possivelmente os estudantes teriam sido capazes de realizar esse estudo

introdutório da função cosseno, praticamente sozinhos, tomando por base aquele

realizado para função seno.

Se isto tivesse acontecido, teríamos mais indicações de que o objetivo de

nosso trabalho foi atingido, uma vez que os alunos estariam mobilizando, como

ferramenta, os conhecimentos antigos para a construção de novos.

EVOLUÇÃO DE DUAS DUPLAS

Para verificarmos se a seqüência didática apresentada neste trabalho

proporcionou aos alunos condições de utilizar conhecimentos sobre trigonometria

já estudados no triângulo retângulo e no ciclo trigonométrico, na construção dos

gráficos das funções seno e cosseno, fizemos um estudo da evolução de duas

duplas, à luz de suas produções.

Analisando as resoluções das questões propostas, constatamos que num

primeiro momento seria interessante acompanharmos a evolução da dupla que na

atividade de radianos deixou algumas questões em branco. No entanto,

verificando as produções posteriores, constatamos que estes não encontraram

mais dificuldades na resolução dos exercícios.
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Verificamos, então, que no decorrer da resolução de determinadas

questões, alguns alunos encontravam dificuldades em determinar arcos diferentes

com mesma origem e mesma extremidade. Outros não tinham problemas para

utilizar esse conceito em exercícios de familiarização, porém, no momento de

aplicá-lo como ferramenta, não conseguiam fazê-lo.

Sendo assim, fizemos uma análise da evolução de duas duplas que se

encaixam em cada um desses casos. Indicaremos por D1 a dupla que se refere

ao primeiro caso e D2 a que se refere ao segundo.

Um dos objetivos da primeira atividade era identificar a origem e a

extremidade de diversos arcos.

As duas duplas identificaram a origem e a extremidade de quase todos os

arcos, encontrando dificuldades somente para identificar o arco nulo. Durante a

explicitação de suas produções e os comentários dos demais alunos, pareceu-nos

que eles avançaram em seus conhecimentos. Nossa conjectura se confirmou nas

atividades posteriores, uma vez que os componentes das duplas utilizaram como

ferramenta esses conceitos.

Com a segunda atividade pretendíamos apresentar uma nova unidade de

medida: o radiano.

Após a institucionalização desse conceito, foram propostos três exercícios

cuja resolução requeria a sua aplicação. As duas duplas utilizaram o radiano

como ferramenta explícita, o que indica que, para esses alunos, estas questões

funcionaram como exercício de familiarização.

Na comparação do ângulo central medido em graus e o arco

correspondente medido em radiano, provavelmente tenha se iniciado um novo

ciclo da dialética ferramenta-objeto. As produções das duplas foram as seguintes:

D1: Quanto maior o arco, maior o ângulo.

D2: Não há nenhuma relação.
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Verificamos que a dupla D1 utilizou os conhecimentos trabalhados na

atividade de arco como ferramenta. Já a dupla D2 justificou, no debate, não poder

comparar medidas com unidades diferentes, indicando ter utilizado como

ferramenta os conhecimentos referentes a unidades de medida. Essas duplas

utilizaram conhecimentos diferentes para responder esta questão, encontrando-se

provavelmente na fase de pesquisa.

Ao se questionar quando a medida do ângulo central é igual à do arco

correspondente, a dupla D2 respondeu que, para serem iguais, o ângulo tem que

estar expresso em radianos, isso porque a medida do arco é dada em radianos.

Esses alunos, de acordo com a dialética ferramenta-objeto, provavelmente

encontravam-se na fase da explicitação.

A outra dupla pareceu-nos ainda encontrar-se na fase de pesquisa, uma

vez que responderam:

Quando tenho graus no ângulo e radianos no arco, eles só podem ser iguais

quando os dois forem nulos.

Esses dois estudantes não observaram que o ângulo pode ser medido em

graus e em radianos e o arco também. Além disso, detiveram-se em sua

comparação ao número (no caso zero), não havendo, assim, interação entre os

domínios geométrico, das grandezas e o numérico. O único domínio mobilizado

foi o numérico.

Na segunda parte desta atividade, as duas duplas participaram ativamente

na retomada dos conceitos trabalhados na primeira parte, estabelecendo a

correspondência da medida de um arco ou de um ângulo em graus e em

radianos, utilizando o conceito de radiano como ferramenta.

Na atividade de ciclo trigonométrico, pretendíamos verificar se os conceitos

de arcos positivos, negativos e com mais de uma volta eram utilizados pelos

alunos como ferramenta explícita.

Observamos com o decorrer da atividade, que estes conhecimentos

serviram como ferramentas para a representação dos arcos que foram solicitados.
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No entanto, a dupla D1, ao comparar os arcos de medidas -π/2 radianos e 3π/2

radianos, respondeu que: São iguais, porque o -π/2 no sentido horário é igual a 3π/2.

Verificamos que estes dois alunos relacionaram somente as extremidades dos

dois arcos. Além disso não conseguiram identificar dois arcos positivos de mesma

origem e mesma extremidade. Assim, esses dois estudantes não utilizaram os

conceitos de arco positivo e negativo como ferramenta nessas questões

propostas.

A dupla D2 conseguiu identificar que os arcos de medidas -π/2 radianos e

3π/2 radianos eram diferentes, por um ser positivo e o outro negativo. Também

responderam que existem dois arcos positivos de mesma extremidade,

exemplificando com os arcos de medidas 90º e 450º.

Em atividades seguintes foram propostas questões que gerassem

discussões referentes a arcos com a mesma origem e mesma extremidade, com

o intuito de os alunos reestruturarem seus conhecimentos referentes a arcos em

geral.

Com a atividade em que pretendíamos estender os conceitos de seno e

cosseno no triângulo retângulo para o ciclo trigonométrico, as duas duplas

conseguiram verificar que dado um arco 
∩
AB , a abscissa do ponto B é o cosseno

e a ordenada de B é o seno desse arco. A dupla D1 não consegui verificar que, o

seno de um arco não pode assumir valore menores que –1 e maiores que 1, mas,

identificou que o cosseno de um arco, não pode assumir valores fora desse

intervalo. A dupla D2 teve suas produções completas e corretas.

Na atividade da retificação do ciclo trigonométrico, pretendíamos que os

estudantes observassem que a cada ponto da reta corresponde a extremidade de

um único arco e que a extremidade de cada arco corresponde a um único ponto

da reta. Nesse momento iniciava-se um novo ciclo da dialética ferramenta-objeto.

Esses quatro estudantes apresentaram suas produções completas e

corretas. Um aluno da dupla D2, no início da atividade, pergunta:

Estou passando os valores do arco para a reta?
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Este mesmo aluno questiona também se ele pode afirmar que o ciclo é um

barbante que está sendo esticado sobre o eixo–x.

Esse comentário é um indicador de que o software utilizado pôde

proporcionar essa visão de movimento, o que poderia ser praticamente impossível

apenas com o uso de lápis e papel.

A dupla D1 comenta em suas justificativas:

A abscissa do ponto M vai ser sempre do mesmo tamanho do arco.

Apesar da confusão expressa entre a abscissa, que é um número e o arco,

o que se pode perceber é que esses alunos estão se referindo à medida do arco.

Esse comentário aponta que eles observaram a correspondência entre os pontos

do ciclo trigonométrico e os da reta suporte do eixo-x.

Havia também, nesta atividade, oito questões que abordavam conceitos

trabalhados na atividade de ciclo trigonométrico, no que diz respeito à existência

de arcos diferentes que têm mesma origem e mesma extremidade.

A dupla D1 faz a seguinte pergunta ao se deparar com a questão em que

deveria verificar se os arcos de medidas 3π radianos e π radianos eram iguais.

Quando você pergunta se os arcos são iguais, você se refere aos pontos A e

B ou ao percurso feito por eles?.

Temos por pressuposto que esses alunos encontravam-se na fase de

pesquisa e explicitação.

Verificamos que houve uma evolução de conhecimentos desses

estudantes, a partir dos comentários que estes fizeram no debate, além das

produções corretas e completas, relativas às questões posteriores.

Destacamos que a dupla D2 não apresentou qualquer dificuldade na

resolução das questões desta atividade.
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Nas atividades das funções seno e cosseno os alunos depararam-se com

uma situação mais complexa, em que deveriam utilizar os conceitos até então

trabalhados como ferramentas explícitas.

A dupla D1 utilizou os conhecimentos anteriores como ferramenta e no

decorrer da atividade da função seno questionou:

Neste gráfico, temos somente o valor do seno e no ciclo trigonométrico

temos o valor do seno e do cosseno. Há também o gráfico da função

cosseno?

No final da atividade da função cosseno, essa dupla perguntou se para

construir o gráfico da função tangente, por exemplo, no eixo-x iriam os arcos e no

eixo-y o valor da tangente destes arcos.

Esses questionamentos indicam pelo menos duas coisas. Em primeiro

lugar, apontam que os alunos estavam acompanhando o trabalho realizado na

sua totalidade, tentando em cada momento visualizar o que viria a seguir. Em

segundo lugar, os comentários denotam a preocupação desses estudantes em

comparar a representação do seno e do cosseno no ciclo trigonométrico com a

representação gráfica das funções correspondentes. Ter essa visão globalizante

era um dos nossos principais objetivos.

A dupla D2, conquanto tenha respondido as questões relativas à função

seno, e à função cosseno, deveria verificar em ambas, que a medida do

segmento OM corresponde à medida do arco 
∩
AB , porém responderam que a

medida do seguimento OM era o cosseno, uma vez que este, no ciclo

trigonométrico, é a abscissa da extremidade do arco. Provavelmente isso se deve

ao fato de, no ciclo trigonométrico, o cosseno ser a medida de um segmento

horizontal OR (sobre o eixo-x),  e no arquivo em que estavam trabalhando, OM é

também um segmento horizontal no eixo-x. Constatamos que eles não utilizaram

como ferramenta os conhecimentos que a extremidade de cada arco corresponde

a um único ponto da reta, encontrando-se, assim, na fase de explicitação. Durante

a discussão com o grupo, esses estudantes observaram o engano cometido,
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corrigiram o seu protocolo e acrescentaram no decorrer da atividade da função

cosseno o seguinte comentário, que aponta que eles compreenderam o

significado do gráfico da função cosseno:

O arco 
∩
AB  no ciclo trigonométrico será representado na reta x e o

cosseno, que no ciclo trigonométrico é a abscissa e na tela é representado

em azul, passa a ser representado na reta y. Quer dizer, não é mais

abscissa e sim a ordenada que também está representada em azul.

Esse comentário reafirma nossa expectativa ao construir este arquivo, de

que a coordenação das cores utilizadas no ciclo trigonométrico e no sistema de

eixos poderia auxiliar a construção pelos alunos dos gráficos das funções seno e

cosseno.

Vemos, assim, que a dupla D1 que no início apresentou sérias dificuldades

em compreender que existem arcos diferentes com mesma origem e mesma

extremidade, após suplantá-las, apresentou, no decorrer do trabalho, uma

evolução bastante satisfatória, a ponto de se destacar no grupo com observações

críticas e coerentes, traduzindo uma visão abrangente do estudo realizado,

fazendo ligações com o que já havia sido estudado e tentando prever o que

poderia vir em seguida.

A dupla D2 no início despontava como uma das melhores, mostrando uma

excelente evolução, executando corretamente as “instruções” propostas,

apresentando também alguns comentários que mostravam a sua compreensão do

assunto abordado. No entanto, nas duas últimas atividades, na ocasião em que

teriam uma grande oportunidade de estabelecer relações entre o ciclo

trigonométrico retificado com eixo-x, uma vez que eles próprios haviam

verbalizado este fato anteriormente, não conseguiram fazê-lo, confundindo, o

significado da medida do segmento  OM (que corresponde ao comprimento do

arco 
∩
AB ) com o cosseno do arco. Isso talvez se tenha dado pelo fato de que, no

ciclo trigonométrico, este seja a medida de um segmento horizontal sobre o eixo-

x. Podendo indicar que D2 não utilizou o conhecimento explicitado por eles

mesmos como ferramenta na construção do gráfico das funções seno e cosseno.
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CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões locais, resultantes das análises dos protocolos dos alunos,

bem como a explicitação verbal dos mesmos durante a resolução das questões e

nos debates, aliados às anotações feitas pelos observadores, embasaram estas

considerações.

Na atividade sobre arcos houve evidências de que a dupla que não

conseguiu identificar a origem e a extremidade dos mesmos, após o debate com o

grupo, evoluiu em seus conhecimentos, utilizando esse conceito como ferramenta

nas atividades posteriores. Como ilustração, citamos que, ao ser solicitado que os

alunos descrevessem o movimento realizado pelo ponto B para se obter um arco

de medida 5π/2 radianos, essa dupla apresentou a seguinte produção:

Começo em A, sentido anti-horário, dando uma

volta completa, passando pelo ponto A novamente

e parando no ponto equivalente a 90º.
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Na primeira parte da atividade de radiano, os dois alunos que deixaram

questões em branco, alegando ainda terem dúvidas sobre o conteúdo abordado,

mostraram ter compreendido o assunto, uma vez que, na sessão seguinte,

participaram da retomada do conteúdo estudado, não encontrando dificuldades na

resolução das questões, apresentando produções corretas e completas.

Na atividade de ciclo trigonométrico todas as duplas mostraram, em suas

produções, que tinham conhecimentos de arcos positivos, negativos e arcos com

mais de uma volta. No entanto, alguns alunos tiveram dificuldades em utilizar

estes conceitos como ferramentas para comparar arcos diferentes com mesma

origem e mesma extremidade. Por exemplo, quando foi pedido que os alunos

representassem geometricamente um arco de medida -3π/2 radianos e

comparasse com o arco de medida π/2 radianos, representado anteriormente,

sete das oito duplas analisadas observaram que estes eram diferentes e a oitava

dupla expressou-se, afirmando que os arcos eram iguais, pois tinham a mesma

extremidade. Já quando os alunos deveriam responder se os arcos -π/2 radianos

e 3π/2 radianos eram iguais, três duplas responderam que sim. Ao serem

questionados sobre a existência de dois arcos positivos diferentes cujas

extremidades fossem iguais, duas destas três duplas não mudaram a posição,

reafirmando a não existência de dois arcos diferentes com mesma extremidade. A

terceira dupla exemplificou com arcos de medidas iguais a 90º e 450º. A redução

do número de acertos nesta situação, em relação à anteriormente citada, talvez

se deva ao fato de que esses estudantes não dispunham nesse momento do

auxílio da representação geométrica dos arcos.

Pelas produções das duplas relativas à atividade de seno e cosseno,

pudemos constatar que, todos os alunos utilizaram os conceitos anteriormente

estudados no triângulo retângulo, para o preenchimento de uma tabela em que se

deveria considerar cada triângulo correspondente ao ângulo determinado pelas

posições do ponto B ao ser movimentado, respondendo o que era pedido:

catetos, hipotenusa, abscissa, ordenada, seno e cosseno. Quando o ângulo

pedido tinha medida igual a 90º, num primeiro momento, e 120º num segundo,

todos os alunos, na impossibilidade da construção do triângulo correspondente,

iniciaram um novo ciclo da dialética ferramenta-objeto, a partir do momento em
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que tentaram outros conhecimentos para resolver a questão. Quando a medida

do ângulo pedido era 90º, uma dupla verificou que não havia a formação do

triângulo, respondendo somente os valores da abscissa e ordenada de B e, para

o ângulo de medida igual a 120º, considerou a medida da hipotenusa igual a –1,

invertendo os sinais de seno e coseno, não justificando no debate o motivo das

mudanças de sinais. Sete duplas verificaram, ao preencher a tabela, que o valor

do seno do ângulo era a ordenada do ponto B e o valor do cosseno do ângulo era

a abscissa desse ponto, não verificando se havia a formação do triângulo,

preenchendo os dados da tabela. Essa produção indica-nos que esses alunos

observaram que o cosseno (ou seno) estudado no triângulo retângulo é o mesmo

estudado no ciclo trigonométrico, havendo, assim, uma interação entre estas duas

abordagens dos conceitos seno e cosseno. Esse era um dos nossos objetivos

para este trabalho e parece que foi atingido com esta atividade.

No entanto, ao retomamos o conceito de arcos diferentes com mesma

origem e mesma extremidade, questionando se existem arcos diferentes cujo

seno (ou cosseno) seja igual a 1, somente duas duplas chegaram à conclusão de

que existem. As demais não utilizaram este conceito como ferramenta explícita,

sendo, assim, necessário reforçar tal conceito na atividade seguinte.

No decorrer da atividade sobre retificação do ciclo trigonométrico, um aluno

perguntou:

Estou passando os valores do arco para a reta?

Esse mesmo estudante, após ter confirmado a sua conjectura,

manuseando um pouco mais os arquivos utilizados na atividade, questionou se é

possível afirmar que o ciclo é como se fosse um barbante que está sendo

esticado sobre o eixo-x.

Essas observações nos indicam que o software Cabri-Géomètre

provavelmente proporcionou uma visão de movimento, permitindo, assim, que

esses alunos avançassem para a fase de explicitação da dialética ferramenta-

objeto. Isso provavelmente não seria possível utilizando-se apenas o lápis e o

papel.
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As cinco duplas que na resolução de questões anteriores não conseguiram

identificar arcos diferentes com mesma origem e mesma extremidade, resolveram

corretamente, nesta atividade, a questão na qual era pedido para verificarem se

os arcos de medidas π radianos e 3π radianos eram iguais. Uma dessas duplas,

antes de responder à questão, perguntou:

Quando você pergunta se os arcos são iguais, você se refere aos pontos A e

B ou ao percurso feito por eles?.

Responderam corretamente também a questão que comparava os arcos de

medidas π/2 radianos e -3π/2 radianos, indicando-nos probabilidade de evolução

em seus conhecimentos. Esses fatos podem indicar que os alunos conseguiram

utilizar os conceitos de arcos positivos, negativos e arcos com mais de uma volta,

como ferramenta para a resolução dessas questões.

Com o auxílio do software, os estudantes tiveram a oportunidade de

construir, nas duas últimas atividades, o gráfico da função seno e cosseno ponto

a ponto, utilizando o comando “Rasto“. Para isso foram mobilizados como

ferramenta os conceitos anteriormente abordados na seqüência didática como:

arcos positivos, negativos e arcos com mais de uma volta e, ainda, os

conhecimentos de que a extremidade de cada arco corresponde a um único ponto

da reta e a cada ponto da reta corresponde a extremidade de um único arco, no

ciclo trigonométrico.

Um aluno, durante a discussão de suas produções, na atividade da função

cosseno, comentou:

O arco 
∩

AB , no ciclo trigonométrico, será representado na reta x e o

cosseno, que no ciclo trigonométrico é a abscissa e na tela é representado

em azul, passa a ser representado na reta y. Quer dizer, não é mais

abscissa e sim ordenada, que também está representado em azul.

Verificamos que o Cabri-Géomètre auxiliou esse aluno nessa conclusão,

provavelmente devido ao fato de existir uma coordenação de cores que foram

utilizadas no ciclo trigonométrico e no sistema de eixos, favorecendo, assim, a

percepção desses alunos.
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Após construírem o gráfico da função seno (ou cosseno), os estudantes

deveriam iniciar uma análise de algumas propriedades (de seno ou cosseno),

utilizando este gráfico.

Em relação ao gráfico da função seno, seis duplas, das sete que

participaram dessa atividade, iniciou a análise utilizando o ciclo trigonométrico,

mas cinco delas foram observando que o gráfico também fornecia as informações

necessárias. A sexta dupla utilizou somente o ciclo trigonométrico em suas

observações, tendo suas produções incompletas, não conseguindo identificar

arcos diferentes, cujo seno fosse igual a 1. Já na análise de propriedades do

cosseno, todos os alunos observaram apenas o gráfico da função, não mais se

prendendo ao ciclo trigonométrico, o que indica que provavelmente tenham

utilizado os conhecimentos adquiridos na atividade anterior.

Pelo fato de os alunos observarem que os dados obtidos no ciclo

trigonométrico poderiam ser fornecidos pelo gráfico da função seno e da função

cosseno, somos levados a crer que eles associaram que o seno (ou cosseno)

estudado no ciclo trigonométrico está diretamente ligado ao estudo da função

seno (ou cosseno), possivelmente atingindo um dos objetivos dessa pesquisa.

Constatamos também, que houve uma interação entre os domínios: geométrico,

numérico, gráfico e das grandezas.

Verificamos, no decorrer das sessões, que certas atividades foram

elaboradas de forma um tanto direcionada. Isso ficou patente quando alguns

estudantes fizeram comentários e questões, indicando-nos ter condições de

utilizar os conceitos abordados nas atividades anteriores como ferramenta para a

construção de outras funções. Destacaremos alguns desses comentários:

No gráfico temos somente o valor do seno e no ciclo trigonométrico temos o

valor do seno e do cosseno, há também o gráfico da função cosseno?

Para construir o gráfico da função tangente, por exemplo, colocarei os

arcos no eixo-x  e no  y  o valor da tangente destes arcos?
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Partimos do pressuposto que esses alunos seriam capazes de construir,

por exemplo, o gráfico da função cosseno, tomando como base o que foi

trabalhado na atividade da função seno. Assim sendo, os estudantes,

provavelmente em uma situação como esta, mobilizariam os conhecimentos

antigos como ferramenta explícita, tendo a possibilidade de construir novos

conhecimentos. Assim, teríamos mais parâmetros para verificarmos a validação

de nossa pesquisa. Deixamos essa sugestão para futuros trabalhos.

Ressaltamos que o envolvimento dos alunos deu-se pelo fato deles

estarem participando de uma atividade extraclasse, por vontade própria, além de

terem a oportunidade de utilizar os computadores da escola. Os estudantes

mostraram-se sempre disponíveis ao aprendizado, realizando com entusiasmo as

atividades, tentando explorar ao máximo os conceitos abordados.

O uso do Cabri-Géomètre mostrou-se bastante eficaz, auxiliando em

grande parte nas observações e conclusões dos alunos. Isso deve-se à

mobilidade das figuras, característica esta do software, permitindo aos alunos

modificá-las, conservando suas relações explícitas e ainda pelo fato de termos

tido o cuidado de articular cores que pudessem favorecer a percepção do aluno. A

possibilidade de traçar os gráficos das funções seno e cosseno ponto a ponto

foram uma das características mais importantes do software utilizada neste

trabalho, uma vez que se pôde criar situações quase impossíveis de serem

reproduzidas com lápis e papel. Esses dados indicam-nos que os estudantes

puderam, por meio do manuseio dos arquivos e das atividades, associar os

conceitos já estudados no triângulo retângulo e no ciclo trigonométrico, com as

funções seno e cosseno.

Uma das limitações do Cabri para este trabalho foi, a impossibilidade de

representar no ciclo trigonométrico um arco igual a 3π radianos por exemplo, isto

porque, ele possibilitou construir arcos com apenas uma volta. Por isso, a

atividade de ciclo trigonométrico ser trabalhada com o lápis e o papel.

A gênese da trigonometria percorreu exatamente o caminho inverso
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daquele trilhado pelo ensino desta disciplina. Historicamente essa disciplina

matemática tem uma dupla passagem, “curva-reta” no círculo e “ângulo-

segmento” no triângulo, enquanto que no ensino, inicia-se com o estudo do seno,

cosseno, tangente ... no triângulo retângulo, para posteriormente passar para o

círculo. Talvez, uma seqüência de ensino que concordasse com sua gênese,

possa diminuir as dificuldades que os estudantes apresentam no aprendizado da

trigonometria.
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ANEXOS

ATIVIDADE I - arcos

•  Abra o arquivo tri01:

•  Movimente o ponto B sobre a circunferência no sentido anti-horário.

1) Qual é a origem do arco 
∩

AB ? Qual é a sua extremidade?
Origem ______________________________________________________
Extremidade _________________________________________________

2) Mudando o arco 
∩

AB , o ângulo central α também muda? Aumenta ou
diminui?
____________________________________________________________

•  Movimente B no sentido horário, sobrepondo-o ao ponto A.

3) Onde ‘inicia’ e onde ‘termina’ o arco 
∩

AB ?
____________________________________________________________

4) Qual é a medida do ângulo central correspondente?
____________________________________________________________

•  Movimente B no sentido anti-horário, sobrepondo-o ao ponto A.

5) Qual é a origem do arco 
∩

AB ? E qual é sua extremidade?
____________________________________________________________

6) Qual é a medida do ângulo central α correspondente?
____________________________________________________________
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ATIVIDADE II – radiano

Parte 1

•  Abra o arquivo tri01.

•  Meça o arco 
∩

AB , utilizando o comando ‘distância e comprimento’.

•  Meça o segmento OA , utilizando o comando ‘distância e comprimento’.

1) É possível efetuar operações com essas duas medidas? De que tipo?
Por quê?
____________________________________________________________

2) Como você mediria em centímetros o comprimento do arco 
∩

AB sem utilizar
o computador?
____________________________________________________________

•  Abra o arquivo tri02.

•  Utilizando o comando ‘distância e comprimento’:

- Meça o arco 
∩
AB . Clique sobre o número obtido e arraste-o até o

comentário na tela, arco 
∩
AB =.

- Meça os arcos 
∩

CD e 
∩

EF. Clique sobre os número obtidos e arraste-os até

os respectivos comentários na tela, arco 
∩

CD  = e arco 
∩

EF =.

- Meça os raios, OA , OCe OE . Clique sobre os números obtidos e arraste-

os até os respectivos comentários na tela, raio OA  =, raio OC = e

raio OE =.

- Utilizando o comando ‘calculadora’ resolva 
∩
AB /OA . Clique sobre o

resultado obtido e arraste-o até o comentário na tela, 
∩
AB /OA  =.

- Utilizando o comando ‘calculadora’ resolva 
∩

CD /OC. Clique sobre o

resultado obtido e arraste-o até o comentário na tela, 
∩

CD /OC  = . Repita a

ação anterior para calcular 
∩

EF/OE .

- Efetuada as medidas preencha a primeira linha da tabela a seguir.

- Mude a posição do ponto B e preencha a segunda linha da tabela.
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- Continue movimentando B e complete a tabela abaixo.

∩
AB

∩
CD

∩
EF OA OC OE

∩
AB /OA

∩
CD /OC

∩
EF/OE

3) O que você pode concluir em relação aos comprimentos dos arcos 
∩
AB ,

∩
CD  e 

∩
EF em cada posição de B?

____________________________________________________________

4) O que você pode concluir em relação às razões 
∩
AB /OA , 

∩
CD /OC e

∩
EF/OE  em cada posição de B?
____________________________________________________________

Fixe o ponto B em uma posição qualquer.

5) Como você efetuaria a medida dos arcos 
∩
AB , 

∩
CD e 

∩
EFem radianos?

____________________________________________________________

6) Complete:

a) medida 
∩
AB = __________ rad.

b) medida 
∩

CD = __________ rad.

c) medida 
∩

EF = __________ rad.

7) Registre na figura abaixo, sem utilizar o computador, as posições dos

pontos B, D e F, a fim de obter med 
∩
AB = med 

∩
CD  = med 

∩
EF = 1 rad.
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•  Meça utilizando o comando ‘ângulo’, o ângulo central correspondente em
graus.

8) Que relação existe entre a medida do ângulo central em graus e os arcos
correspondentes, medidos em radianos?
____________________________________________________________

•  Meça, utilizando o comando ‘ângulo’, o ângulo central correspondente em
radianos.

9) Que relação existe entre a medida do ângulo central em radianos e os
arcos correspondentes, medidos em radianos?
____________________________________________________________

10)  Quando a medida do ângulo central é igual a medida do arco
correspondente?
____________________________________________________________

11) O que você conclui sobre as medidas dos 3 arcos, dadas em radianos?
___________________________________________________________

ATIVIDADE II – Parte 2

•  Abra o arquivo tri03.

•  Movimente o ponto B até o valor proposto em cada questão e responda:

1) Se a medida  do arco 
∩
AB é aproximadamente 1 rad, qual é a medida

aproximada do ângulo AÔB em graus? E a medida do arco 
∩
AB  em graus?

____________________________________________________________

2) Se a medida  do arco 
∩
AB é aproximadamente 1,57 rad, qual é a medida

aproximada do ângulo AÔB em graus? E a medida do arco 
∩
AB em graus?

____________________________________________________________

3) Se a medida  do ângulo AÔB  é aproximadamente 180°, qual é a medida

aproximada do arco 
∩
AB em radianos? E a medida do ângulo AÔB em

radianos?
____________________________________________________________

4) Se a medida  do ângulo AÔB  é aproximadamente 270°, qual é a medida

aproximada do arco 
∩
AB  em radianos? E a medida do ângulo AÔB em

radianos?
____________________________________________________________
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•  Com os dados obtidos acima, e lembrando que o valor aproximado de π é
3,14, responda as questões a seguir, sem utilizar o Cabri-Géomètre.

5) Se a medida de um arco é π/6 rad, então essa medida corresponde a
______ graus.

6) Se a medida de um arco é 60 graus, então essa medida corresponde a
______ radianos.

7) Se a medida de um arco é π/4 rad, então essa medida corresponde a
______ graus.

8) Se a medida de um arco é 2π rad, então essa medida corresponde a
______ graus.

9) Se a medida de um arco é 90 graus, então essa medida corresponde a
______ radianos.
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ATIVIDADE III- Ciclo trigonométrico

1) Represente, na figura em anexo um arco cuja medida é 180°. Indique a sua
origem e a sua extremidade.

2) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para
obter um arco de medida igual a 405°.

_____________________________________________________________

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e
sua extremidade.

3) Represente, na figura em anexo um arco cuja medida é π/2 rad. Indique a
sua origem e a sua extremidade.

4) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para
obter um arco de medida igual a 5π/2 rad.

_____________________________________________________________

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e
sua extremidade.

5) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para
obter um arco de medida igual a 6π rad.

_____________________________________________________________

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e
sua extremidade.

6) Fazendo o percurso no sentido horário, represente na figura em anexo o
arco de origem em A e extremidade em B.

7) Qual a medida desse arco que você acabou de desenhar? _____________

8) Compare esse arco com o representado na terceira questão. São iguais?
Por quê?_____________________________________________________

9) Represente, na figura em anexo, um arco cuja medida é - 90°. Indique a
sua origem e a sua extremidade.

10) Represente, na figura em anexo, um arco cuja medida é -3π/2 rad. Indique
a sua origem e a sua extremidade.



VII

11) a) Iniciando no ponto A, descreva o movimento que você deve fazer para
obter um arco de medida igual a -5π rad.
____________________________________________________________

b) Represente esse movimento na figura em anexo, indicando sua origem e
sua extremidade.

12) Os arcos de medidas -π/2 e de 3π/2 são iguais? Justifique sua resposta.
______________________________________________________________

13) Existem dois arcos positivos, de mesma origem e mesma extremidade? Se
existir, dê um exemplo.

______________________________________________________________
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       1)            2)

       3)          4)

       5)         6)
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     09)      10)

      11)
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ATIVIDADE IV – Seno e Cosseno

•  Abra o arquivo tri04.

•  Utilizando o comando equação e coordenadas, determine as coordenadas do
ponto B.

•  Considere o triângulo retângulo OBB’.

•  Sabendo que a hipotenusa OB  mede 1,0; determine:

1) A medida do cateto BB'   ___________.

2) A medida do cateto OB'   ___________.

3) Com os dados obtidos acima e considerando o triângulo retângulo OBB’,
calcule cosseno do ângulo α e seno do ângulo α.
____________________________________________________________

4) A abscissa do ponto B é ________________________.

5) A ordenada do ponto B é _______________________.

6) Movimentando o ponto B e considerando o triângulo retângulo OBB’,
preencha a tabela a seguir, calculando os valores de seno e cosseno, para
os ângulos α dados.

Ângulo
α

Cateto
BB'

Cateto
OB'

Hipotenusa
OB

Abscissa Ordenada Seno Cosseno

15º
30º
45º
60º
90º

120º

7) Compare, em cada caso, o seno com as coordenadas de B. O que você
pode concluir?
____________________________________________________________

8) Compare, em cada caso, o cosseno com as coordenadas de B. O que você
pode concluir?
____________________________________________________________
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9) Como você pode calcular o seno e o cosseno de ângulos com mais de 90°,
sem utilizar o triângulo retângulo?
____________________________________________________________

10) Essa maneira também pode ser utilizada para ângulos com menos de 90°?
Justifique.

 _________________________________________________________

11) Movimentando o ponto B no ciclo trigonométrico, responda:

a) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo cosseno desse

arco seja igual a 1,3? Se sim, qual será este arco?_________________

b) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo cosseno desse

arco seja igual a -2? Se sim, qual será este arco?__________________

c) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo cosseno desse

arco seja igual a -1? Se sim, qual será este arco?__________________

d) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo cosseno desse

arco seja igual a 1? Se sim, qual será este arco?__________________

e) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo seno desse arco

seja igual a -1,2? Se sim, qual será este arco?____________________

f) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo seno desse arco

seja igual a 3? Se sim, qual será este arco?______________________

g) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo seno desse arco

seja igual a -1? Se sim, qual será este arco?______________________

h) Você pode determinar um valor para o arco 
∩
AB , cujo seno desse arco

seja igual a 1? Se sim, qual será este arco?______________________

12) A partir das repostas  anteriores, qual o maior valor possível para seno do

arco 
∩
AB ? E para cosseno do arco 

∩
AB ?

____________________________________________________________

13) Qual o menor valor possível para seno do arco 
∩
AB ? E para cosseno do

arco 
∩
AB ?

____________________________________________________________

14) Existem arcos diferentes cujo seno desses arcos sejam iguais a 1? Se sim,
dê um exemplo._______________________________________________

15) Existem arcos diferentes cujo cosseno desses arcos sejam iguais a 1? Se
sim, dê um exemplo.___________________________________________
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ATIVIDADE V – Retificação do ciclo trigonométrico

•  Abra o arquivo tri05.

•  Utilizando o comando ‘equação e coordenada’, determine as coordenadas do
ponto M.

1) Preencha a primeira linha da tabela abaixo, com essas medidas.

2) Movimente o ponto B no sentido anti-horário e preencha a segunda linha
da tabela com as medidas referentes a essa nova posição.

3) Continue movimentando mais duas vezes o ponto B e termine de
preencher a tabela abaixo.

med (
∩
AB ) med (OM)

4) Compare as medidas de 
∩
AB  e OM em cada posição de B. O que você

pode concluir?
___________________________________________________________

•  Abra o arquivo tri06.

•  Utilizando o comando ‘equação e coordenada’, determine as coordenadas do
ponto M.

5) Preencha a primeira linha da tabela abaixo, com essas medidas.

6) Movimente B no sentido horário e preencha a segunda linha da tabela com
as medidas referentes a essa nova posição.

7) Continue movimentando mais três vezes o ponto B e termine de preencher
a tabela abaixo.

med(
∩
AB ) med(OM)
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8) Compare as medidas de 
∩
AB  e OM em cada posição de B. O que você

pode concluir?
____________________________________________________________

•  Abra o arquivo tri07.

9) Movimente M até o ponto igual a 1. Qual a medida do arco 
∩
AB  _________

10) Movimente M até o ponto igual a 3π/2. Qual a medida do arco 
∩
AB ? ______

11) Movimente M até o ponto igual a -π. Qual a medida do arco 
∩
AB ? _______

12) Movimente M até o ponto igual a -3π/2. Qual a medida do arco 
∩
AB ? _____

13) Represente nos ciclos trigonométricos abaixo um arco de medida π rad e
outro de medida a 3π rad.

14) Esses arcos são iguais?  _____________

15) A extremidade desses arcos representam um único ponto na reta?
Justifique.____________________________________________________
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16) Represente, nos ciclos trigonométricos abaixo, um arco de medida π/2 rad
e outro de medida -3π/2 rad.

17) Esses arcos são iguais? __________________

18) A extremidade desses arcos representam um único ponto na reta?
Justifique.____________________________________________________

19) Existe algum ponto da reta que não corresponda à extremidade de
nenhum arco?________________________________________________

20) Existe algum arco cuja extremidade não corresponda a nenhum ponto da
reta?________________________________________________________
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ATIVIDADE VI

•  Abra o arquivo tri08.

1) Movimente o ponto M até  π/2.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

2) Movimente o ponto M até  π.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

3) Movimente o ponto M até 3π/2.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

4) Movimente o ponto M até 2π.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

5) Movimente o ponto M até 0.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.
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6) Movimente o ponto M até -π/2.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

7) Movimente o ponto M até -π.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

8) Movimente o ponto M até -3π/2.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

9) Movimente o ponto M até -2π.

     a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

     b) Qual o seno desse arco? ________________________________________

     d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de seno do arco 
∩
AB .

    _____________________________________________________________
     e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

10) Movimente M de maneira que B movimente-se no sentido anti-horário, fixando
M em uma posição qualquer, responda:

      a) med (OM) = _______________

      b) med (
∩
AB ) = _______________

      c) med (OS ) = _______________

      d) med (QM) = _______________

11) Movimente M de maneira que B movimente-se no sentido anti-horário, fixando
M em uma posição qualquer, responda:

      a) med (OM) = _______________

      b) med (
∩
AB ) = _______________

      c) med (OS ) = _______________

      d) med (QM) = _______________
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12) Movimente M de maneira que B movimente-se no sentido horário, fixando M
em uma posição qualquer, responda:

      a) med (OM) = _______________

      b) med (
∩
AB ) = _______________

      c) med (OS ) = _______________

      d) med (QM) = _______________

13) Movimente M de maneira que B movimente-se no sentido horário, fixando M
em uma posição qualquer, responda:

      a) med (OM) = _______________

      b) med (
∩
AB ) = _______________

      c) med (OS ) = _______________

      d) med (QM) = _______________

14) O que representa a medida do segmento OM?
      ______________________________________________________________

15) Compare o segmento QM com  OS . O que você conclui?
      ___________________________________________________________

16) O que representa a medida do segmento OS ? E a medida do segmento QM?
      ______________________________________________________________

•  Movimente o ponto M até 0.

•  Utilizando o comando ‘rasto’, clique sobre o ponto Q.

17) Movimente o ponto M até π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E a quantas posições do ponto B?

       ______________________________________________________________

18) Movimente o ponto M até 3π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E a quantas posições do ponto B?

       ______________________________________________________________

19) Movimente o ponto M até 5π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E a quantas posições do ponto B?

      ______________________________________________________________

20) Movimente o ponto M até -π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E a quantas posições do ponto B?

      ______________________________________________________________
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21) Movimente o ponto M até -π. A essa posição do ponto M, quantas posições de
Q correspondem? E a quantas posições do ponto B?

       ______________________________________________________________

22) Movimente o ponto M até -2π. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E a quantas posições do ponto B?

       ______________________________________________________________

•  Represente na folha em anexo o gráfico descrito na tela.

•  Observe o gráfico e responda:

23) Qual o maior valor que o seno pode assumir? E o menor valor?
      ______________________________________________________________

24) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo seno é zero. Quais são esses
arcos?

      _____________________________________________________________

25) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo seno é -1. Quais são esses
arcos?

       _____________________________________________________________

26) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo seno é 1. Quais são esses
arcos?

      ______________________________________________________________
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ATIVIDADE VII- Cosseno

•  Abra o arquivo tri09.

1) Movimente o ponto M até  π/2.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

 ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

2) Movimente o ponto M até  π.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? ________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

  ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

3) Movimente o ponto M até 3π/2.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

  ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

4) Movimente o ponto M até 0.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

  ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

5) Movimente o ponto M até -π/2.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

   _____________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.
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6) Movimente o ponto M até -π.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

  ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

7) Movimente o ponto M até -3π/2.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

  ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

8) Movimente o ponto M até -2π.

   a) Qual o valor do arco 
∩
AB ? _________________________________________

   b) Qual o seno desse arco? _________________________________________

   d) Qual o valor da ordenada de Q? Compare com valor de cosseno do arco 
∩
AB .

  ______________________________________________________________
   e) Marque o ponto Q na folha em anexo.

9) Movimente M de maneira que B movimente-se no sentido anti-horário, fixando
M em uma posição qualquer, responda:

   a) med (OM) = _______________

   b) med (
∩
AB ) = _______________

   c) med (OR ) = _______________

   d) med (QM) = _______________

10) Movimente M de maneira que B movimente-se no sentido horário, fixando M
em uma posição qualquer, responda:

   a) med (OM) = _______________

   b) med (
∩
AB ) = _______________

   c) med (OR ) = _______________

   d) med (QM) = _______________

11) O que representa a medida do segmento  OM?
___________________________________________________________
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12) Compare o segmento QM com  OR , o que você conclui?
_______________________________________________________________

13)O que representa a medida do segmento OR ? E a medida do segmento QM?
     _______________________________________________________________

•  Movimente o ponto M até 0.

•  Utilizando o comando ‘rasto’, clique sobre o ponto Q.

14) Movimente o ponto M até π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E quantas posições do ponto B?

      ______________________________________________________________

15) Movimente o ponto M até 5π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E quantas posições do ponto B?

     _______________________________________________________________

16) Movimente o ponto M até -π/2. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E quantas posições do ponto B?

       ______________________________________________________________

17) Movimente o ponto M até -2π. A essa posição do ponto M, quantas posições
de Q correspondem? E quantas posições do ponto B?

       ______________________________________________________________

•  Represente, na folha em anexo, o gráfico descrito na tela.

•  Observe o gráfico e responda:

18) Qual o maior valor que o cosseno pode assumir? E o menor valor?
______________________________________________________________

19) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo cosseno é zero. Quais são
estes arcos? ___________________________________________________

20) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo cosseno é -1. Quais são estes
arcos? ________________________________________________________

21) Identifique no gráfico dois arcos diferentes cujo cosseno é 1. Quais são estes
arcos? ________________________________________________________

22) Existe alguma diferença entre o gráfico do seno e do cosseno? Qual?
     _______________________________________________________________
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