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RESUMO 

 

Esse trabalho trata do ensino de conceitos fundamentais em Trigonometria. As 

teorias de Imagem de Conceito (Tall e Vinner, 1981) e Registros de Representações 

Semióticas (Duval, 1993) são empregadas como embasamentos teóricos. Partiu-se de 

um estudo exploratório, em que foram analisadas: (1) a abordagem de trigonometria em 

um dos livros didáticos mais comumente adotados em escolas de ensino médio no 

Estado do Rio de Janeiro; e (2) as concepções de um grupo de dezesseis professores 

acerca do assunto. Com base nos resultados do estudo exploratório, um roteiro de 

atividades em um ambiente de Geometria Dinâmica foi elaborado, com a finalidade de 

investigar mais detalhadamente as concepções sobre Trigonometria de professores do 

ensino médio e até que ponto atividades concebidas com ênfase em conversões de 

registros podem alterar tal perspectiva. Os participantes do estudo principal foram três 

professores voluntários da rede pública de ensino médio. Os dados empíricos do estudo 

principal foram coletados com base em uma série de entrevistas individuais semi 

estruturadas, combinadas com alguns aspectos do experimento de ensino conduzido em 

Giraldo (2004). Apesar de o estudo ter sido conduzido em pequena escala, e portanto 

não permitir generalizações, a analise qualitativa das respostas e da interação com os 

professores sugerem que a apresentação, com os tipos de representação utilizados de 

forma geral na escola hoje, favorece diversos fatores de conflito potencial relativos ao 

conceito de seno. Concluímos que uma representação que evidencie a unidade radiano 

assim como a conversão de registros pode favorecer um melhor entendimento dos 

objetos sobre com os quais se está operando, explicitando propriedades inerentes aos 

mesmos. 

Palavras-chave: Trigonometria; Geometria Dinâmica; Imagem de Conceito;  

Representações Semióticas.  
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ABSTRACT 

 

This dissertation addresses the teaching of fundamental concepts in 

Trigonometry. The theories of Concept Image (Tall e Vinner, 1981) and Registers of 

Semiotic Representations (Duval, 1993) are used as theoretical background. The 

research starts from an exploratory study, in which we analyzed: (1) the approach for 

trigonometry of one the most commonly used textbooks in Rio de Janeiro state 

secondary schools; and (2) the conceptions on the subject of a group of sixteen teachers. 

Taking into account the results of the exploratory study, a set of activities in a Dynamic 

Geometry environment was designed to further understand the conceptions on 

trigonometry of secondary teachers, and investigate to which extend activities designed 

to stress conversion of representation registers can shift such perspective. The 

participants of the main study were three volunteer public school secondary teachers. 

Empirical data from the main study were collected from a series of individual semi-

structured interviews, combined with aspects from the teaching experiment proposed by 

Giraldo (2004). Even though the study was conducted with a small group, and therefore 

results cannot be widely generalized, the qualitative analysis of responses and 

interactions with teachers suggest that the approach, with the kinds of representation 

currently used in school, favors a range of potential conflict factors, related with the 

concept of sine. We conclude that representation stressing the notion of radian, as well 

as the conversion of registers can favor a better understanding of the objects operated 

with, highlighting properties inherent to them. 

Key-words: Trigonometry; Dinamic Geometry; Concept Image; Semiotic 

Representations.  
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INTRODUÇÃO 
Nos livros didáticos brasileiros, encontram-se diferentes maneiras de conceituar as 

noções de seno e de função seno. No entanto, não é sempre que as conceituações 

tratadas em um mesmo volume são consistentes entre si, do ponto de vista matemático 

ou do ponto de vista pedagógico. Observa-se comumente em livros didáticos, desde, o 

início do estudo de senos e cossenos no círculo trigonométrico, que estes são definidos 

como funções cuja variável é um número real de tal forma que a “volta completa” está 

associada ao valor 2  – mesmo que, poucas páginas antes, as palavras seno e cosseno 

estivessem associadas a grandezas angulares, medidas em graus. Alguns autores 

mencionam as palavras arco e ângulo sem qualquer distinção, sem deixar claro que a 

unidade radiano pode expressar uma medida linear (comprimento do arco subentendido 

pelo ângulo). 

Nesse tipo de abordagem, são omitidas algumas questões importantes, tais como: 

Por que o uso da unidade radiano é necessário? Como é possível que um mesmo 

conceito matemático possa ser definido de formas diferentes? Possivelmente, o ideal 

seja um tratamento segundo o qual as abordagens geométrica, trigonométrica e 

funcional estivessem relacionadas em lugar de divergir. Acreditamos que tal abordagem 

possa apresentar uma intenção de “facilitar” o trabalho dos alunos, poupando-os das 

dificuldades inerentes à essência do próprio conceito, embora isso possa resultar em 

fatores de conflito potencial. 

Ao tratar ora de seno de grandezas angulares medidas em graus, ora de seno de 

grandezas lineares medidas em radianos, sem justificativa para esta passagem, os livros 

didáticos podem favorecer implicitamente a idéia de que, em Matemática, a consistência 

das definições não é um imperativo. Isso pode se converter em um fator de conflito 

potencial, que mais tarde irá prejudicar a compreensão da idéia função seno. Tal 

tratamento indiscriminado de ângulos e arcos pode levar quem estuda a função               

f :R→ R, ( ) ( )f x sen x  (de domínio real) a responder, por exemplo, que 5,0)º30( f . 

O objetivo deste trabalho não é discutir, de um ponto de vista operacional, aquilo 

que é enfocado pelos livros. Antes, este trabalho tem por objetivo investigar e propor 

uma forma de apresentação do conceito de seno que articule diferentes contextos 

matemáticos, de modo que os conflitos potenciais que possam emergir não se 

constituam em obstáculos para a aprendizagem. Particularmente em Matemática 
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avançada, há de ficar clara a unidade que está sendo usada –  por exemplo, para o caso 

de cálculo diferencial com funções trigonométricas, se usássemos qualquer unidade que 

não radianos, possivelmente não valeria o limite trigonométrico fundamental 

0

senlim 1
x

x
x

 , logo não seria verdade que xsenx
dx
d cos .  

Para tentar entender como estão sendo ensinadas funções trigonométricas no 

ensino médio, começamos um estudo piloto com professores. Assim, esse trabalho 

iniciou-se com base em tal estudo, que tinha por objetivo investigar a concepção de 

professores a respeito de trigonometria e a correspondência entre diferentes modos com 

que é tratado tal conceito na educação básica. Utilizando o referencial teórico de 

imagem de conceito e definição de conceito (Tall & Vinner, 1981), através de um 

questionário piloto, com determinado grupo de professores, observamos que, em geral, 

não há articulação entre suas idéias sobre trigonometria no triângulo retângulo, 

trigonometria no círculo, gráfico de funções trigonométricas e definição formal das 

noções fundamentais da trigonometria.  

Com base nas noções teóricas de representação semiótica (Raymond Duval, 

1993), ainda como parte do estudo piloto, analisamos se a abordagem de um livro 

didático propicia tal correspondência de tratamentos, através uma articulação entre os 

registros de representações nas diferentes abordagens ou dentro de uma mesma 

abordagem. Constatamos que não existia uma preocupação com a conversão de 

registros, a não ser por questões algorítmicas (com foco nos procedimentos), assim 

como não existia uma preocupação em relacionar as definições trigonométricas que 

aparecem no texto em diferentes momentos.  

Motivados por perguntas de sala de aula com que às vezes nos deparamos no 

ensino de trigonometria – como, por exemplo, “esse π indica 3,14... ou indica 180º?” –, 

e por observar no questionário piloto e na análise de livros a dificuldade de 

compreensão de unidades (grau, radiano, etc.), notamos a importância de se fazer um 

breve levantamento histórico para entender como se deu a necessidade de uso da 

unidade radiano.   

Acreditamos aqui que as teorias de imagem de conceito e definição de conceito e 

de registros de representação semiótica possam ser complementares, no sentido de que a 

primeira enfoca as imagens mentais que o sujeito tem de objetos e conceitos em 

matemática, e a segunda teoria trata do que entendemos como a mediação entre o objeto 
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e o sujeito – as representações.   

Nesse sentido, investigaremos se as atividades por nós elaboradas, com ênfase na 

conversão de registros e numa estruturação de definições preocupada com a 

correspondência de diferentes conceitos, podem alterar a perspectiva formal da 

trigonometria que hoje é abordada no ensino médio.  

O trabalho é apresentado na seguinte estrutura:  

 Capítulo 1 – Alguns Elementos da Construção do Radiano. Tem por objetivo 

levantar a necessidade do uso da unidade radiano, que sugere algumas questões 

de pesquisa.  

 Capítulo 2 – Fundamentação Teórica. Fazemos um levantamento das teorias de 

imagem do conceito e definição de conceito (Tall & Vinner, 1981) e registros de 

representação semiótica (Duval, 1993 e 2005). Essas teorias serviram como base 

para análise de livros e atividades no decorrer de todo o trabalho.   

 Capítulo 3 – Estudo Piloto. Apresentamos um estudo composto por um 

questionário com um grupo de 16 professores, com o objetivo de observar 

algumas das suas concepções sobre função seno, e também uma descrição e 

análise da abordagem de trigonometria em um livro do ensino médio, 

comparando essa abordagem com momentos do questionário. Esse estudo piloto 

indicou nossos objetos de investigação no estudo principal, nos ajudando, por 

exemplo, na elaboração das atividades.  

 Capítulo 4 – Metodologia do Estudo principal. Discutimos o contexto das 

atividades com os professores, assim como o modo como pretendemos aplicá-

las, seus objetivos e possíveis alcances.  

 Capítulo 5 – Sobre as atividades. Apresentamos a aplicação e análise das 

atividades por professor, discutindo o questionário prévio (mesmo do estudo 

piloto) respondido por eles, o momento de aplicação das atividades com o 

auxilio do computador e os conflitos do questionário prévio após aplicação das 

atividades. Ainda nesse capitulo apresentamos um quadro com as características 

comuns encontradas durante essa etapa de aplicação das atividades, assim como 

as limitações encontradas no ambiente computacional.  
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1 – ALGUNS ELEMENTOS DA 

CONSTRUÇÃO DO RADIANO 

Em Matemática, se não nos cercamos bem do que falamos, tudo pode ‘parecer’ –  

ou acabar em – uma grande confusão, para nós mesmos para quem nos ouve. Isto é, a 

estrutura formal da matemática exige, em algum momento, um refinamento preciso dos 

conceitos, como ocorre em qualquer ciência que faz uso da linguagem técnica. Parece-

nos trivial, e ao mesmo tempo de suma importância, uma definição em Matemática, 

visto que esta fundamenta o início de um processo (uma vez que a partir dela podemos 

defender algo, estruturar uma teoria) e o momento em que ele “termina” (enxergando 

definição como síntese de um grande desencadeamento de idéias).  

Desse modo, para melhor acessar um conceito em Matemática faz-se necessário 

não só entender os resultados implicados por esse conceito, mas também entender o 

motivo pelo qual o conceito foi apresentado de uma determinada forma. Observamos 

nos livros didáticos que, dado o conceito de radiano, para compreensão dos resultados, 

são apresentadas propriedades e teoremas, assim como, em alguns casos, a justificativa 

desses resultados. No entanto, sentimos necessidade de recorrer a breves passagens da 

história da Matemática para  que justificar a necessidade desse conceito e a razão pela 

qual assim foi definido.   

Assim, neste capítulo, nosso objetivo geral é descrever alguns momentos de 

desenvolvimento da trigonometria que nos levam à compreensão do por que e para que 

usamos radiano. Fizemos tal levantamento histórico com base em Kupková (2008) e 

Boyer (1996).  

É importante observar que nosso objetivo nesta dissertação não é fazer uma 

análise histórica da evolução do conceito de radiano. Por isso, não realizamos um 

levantamento bibliográfica com autores cujas pesquisas estejam direcionadas 

especificamente neste sentido. Nosso objetivo com esta breve discussão histórica é 

apenas o apontar algumas das questões envolvidas no surgimento da noção de radiano; 

com o intuído de problematizar o emprego, a nosso ver por demais simplificado, que 

vem sendo dado a este conceito na escola brasileira. 
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1.1 – TRIGONOMETRIA: ALGUMAS IDÉIAS SOBRE O 

SURGIMENTO E O DESENVOLVIMENTO.   

Boyer comenta que, mesmo sem o conceito de medida de ângulo no período pré- 

helênico, já existia um estudo do que hoje reconhecemos como trigonometria, que 

relacionava razões de lados de triângulos semelhantes. Já entre os gregos aparece uma 

sistematização de arcos de uma circunferência e segmentos que os subentendem. 

Mesmo assim, é dito que:  

“Nas obras de Euclides não há uma trigonometria no sentido estrito da palavra, 

mas leis ou fórmulas trigonométricas específicas” (Boyer, página 108) 

As proposições II. 12 e II.13 de Os Elementos, por exemplo, são leis de cossenos 

para ângulos obtuso e agudo, respectivamente, enunciados em linguagem geométrica ao 

invés de trigonométrica e cujas provas são desenvolvidas por meio semelhante ao usado 

por Euclides para o teorema de Pitágoras. No entanto, cada vez mais astrônomos gregos 

na Alexandria tratavam de problemas que indicavam a necessidade de relações mais 

sistematizadas entre arcos e cordas.  

Enquanto, por um lado, os egípcios se preocuparam com as razões de lados de 

triângulos para as construções de pirâmides; por outro lado, alguns matemáticos gregos, 

em destaque Aristarco (por volta de 310 - 230 a.C.) e  Erastótenes (por volta de 276-194 

a.C.), se dedicaram a calcular as distâncias do Sol e da Lua à Terra e o tamanho desses 

planetas. 

É creditada à Hiparco (por volta de 180 - 125 a.C.), matemático Grego, a 

primeira tabela trigonométrica. Tal fato leva Hiparco a ser conhecido como pai da 

trigonometria. Não se sabe ao certo como Hiparco fez suas tabelas pois suas obras se 

perderam. A maioria do que sabemos vem de Ptolomeu, que creditava a Hiparco várias 

idéias de trigonometria e astronomia, incluindo relações entre arcos e cordas.   

O método de Hiparco para relacionar arcos e cordas, como descrito por 

Ptolomeu, é o seguinte: a circunferência de  um círculo é dividida em 360 partes e o 

diâmetro é dividido em 120 partes. Cada parte da circunferência e do diâmetro é 

dividida em 60 partes, e cada uma dessas em mais 60, e assim por diante. Então para 

determinado Arco AB, com seu comprimento expresso em unidades de circunferência, 
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Hiparco dá o número de unidades de corda correspondente a AB. Por exemplo: 

 

Figura 1 

Desse modo o arco AB de aproximadamente 93 

unidades de circunferência corresponde a corda AB de 

87 unidades de diâmetro. Onde cada Ud (unidade de 

diâmetro) é igual a 1/120 do diâmetro e cada Uc 

(unidade de circunferência) corresponde a 1/360 da 

circunferência.  

Não se sabe ao certo o porquê da divisão da circunferência em 360 partes, mas 

acredita-se em motivações astronômicas baseadas na crença segundo a qual a terra 

completa uma volta ao redor do sol numa trajetória circular em 360 dias. As demais 

subdivisões sexagesimais são para facilitar a mensuração, pois, quanto menor a unidade, 

mais facilmente aproximamos a medida por inteiros. Boyer ainda menciona que: 

“... sempre que os estudiosos da antiguidade queriam um sistema preciso de 

aproximação, eles adotavam a base sessenta para a parte fracionada; isto levou 

as expressões ‘frações astrônomas’ e ‘frações físicas’ para distinguir as frações 

sexagesimais das comuns.” 

(Boyer 2006, página 114) 

             Observe, na figura anterior, que o ângulo ACB corresponde 

ao que hoje chamamos de 93º, visto que está associado ao arco que 

tem medida de 93/360 da circunferência. Aristarco já sabia que a 

razão do arco para a corda, quando o arco diminui, tende a um valor 

próximo a 1, não ultrapassando valores menores que 1. Tal fato pode 

ser observado com as tabelas atribuídas a Hiparco e pode ser 

explorada aqui utilizando um software de geometria dinâmica, como 

o Tabulae1. 

 

 

 

A obra trigonométrica mais influente e significativa da antiguidade foi a Syntaxis 

                                                        
1 O Tabulae é um programa de Geometria Dinâmica desenvolvido no Instituto de Matemática da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), desde 1998. 
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matemática, obra de treze livros de Ptolomeu (por volta do século II D.C.). Devido ao 

tamanho do trabalho, a obra ficou conhecida como Almagesto (“o maior”). De 

importância central para o cálculo de cordas em uma circunferência, tratava-se de uma 

proposição geométrica ainda hoje conhecida como “teorema de Ptolomeu”, que 

relacionava cordas que eram lados e diagonais de um quadrilátero inscrito em uma 

circunferência. De um caso especial do teorema de Ptolomeu conclui-se o que hoje 

conhecemos como as fórmulas de seno e cosseno da soma, diferença e arco metade. 

Assim, com argumentos puramente geométricos, Ptolomeu criou a possibilidade de se 

construir uma tabela de cordas muito precisa.  

Com o trabalho de Ptolomeu, a questão passa a não ser mais “como se deram as 

medidas das cordas?”, mas sim “em que unidade melhor se deram, isto é, como melhor 

atenderam às necessidades da Matemática, essas medidas com o passar do tempo?”. 

No trabalho de Ptolomeu, ainda tínhamos as subdivisões de Arcos e cordas como 

propunha Hiparco (círculo em 360 partes e diâmetro em  120 partes).  

Segundo Kupková (2008), no período de 200 – 1200 D.C., os hindus fizeram 

avanços em trigonometria. É mencionado que Varahamihira usava 120 unidades para o 

raio, desse modo, a tabela de Ptolomeu de cordas se tornou uma tabela de meia corda, 

mas ainda associada ao arco inteiro. Após isso, Aryabhata associou metade da corda à 

metade do arco. Mais tarde, ele trabalhou com o raio tendo 3438 unidades.  

É importante ressaltar que a divisão do raio em 3438 é um esforço para medir o 

raio e o arco com uma unidade comum. Ao dividir o raio em 3438 unidades, chamemos 

de Ur (unidade de raio), temos que cada unidade tem o comprimento aproximado do 

arco de um minuto2, já que 3438 é o valor aproximado de 360x60/2π. Pois sendo 

rUr .3438 , temos 

CUrrrU
x

r
xx

r 60360
1                ..2.

60360
1

2
603603438

 



,onde C
x60360

1

.
  

Essa é a medida do arco de 1 minuto.  

                                                        
2 Essa altura minuto não é necessariamente uma medida angular, minuto indica somente 1/60 de uma 
unidade. Assim, teria sentido falar de um minuto do raio como sendo 1/60 da unidade que mede o raio. 
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Para essas unidades, a figura 1 pode ser mensurada 

novamente no modo ao lado. 

Ou ainda, o meio arco de 2790 minutos 

correspondendo à meia corda de 2490 unidades. 

 

1.2 – NOÇÃO DE RADIANO 

O termo radiano (radian) aparece impresso pela primeira vez no dia 5 de junho 

de 1873, em exames de James Thonson na faculdade de Queens, nos Estados Unidos. 

Em 1871, Thomas Muir da Universidade de Andrew, também nos Estados Unidos, já 

tinha hesitado entre rad, radial e radian (radiano). Em 1874, Muir adotou radian depois 

de uma consulta a Thonson. Os termos acima descritos provavelmente são inspirados 

pela palavra radius (raio).  

            A proposta de radiano em trigonometria, como 

nos é apresentada hoje, é a de usar o raio como unidade 

de medida comum para o arco e meia corda. Por 

exemplo, considere a figura abaixo em que o raio, o arco 

AB e o segmento AD medem aproximadamente 3,5, 4 e 

3,23, respectivamente.  

            Sendo a unidade o raio da circunferência, temos 

que o arco AB tem medida 14,1
5,3

4   raios e o segmento 

AD tem medida de 91,0
5,3
2,3   raios.  

 

Esses valores, aproximadamente 1,14 e 0,91, indicam, respectivamente, os 

valores de abscissa e ordenada de um ponto do gráfico da função seno moderna.  

Podemos destacar duas principais necessidades de se trabalhar com o raio como 

                                                        
3 Considerando esses valores em medidas lineares em uma unidade qualquer (cm, m, etc.). 
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unidade de medida para o arco e meia corda. 

 Primeira necessidade de se trabalhar com o raio como unidade de medida: 

Se considerarmos o arco e para a meia corda4 como grandezas de mesma espécie (a 

saber, ambos comprimentos) e utilizarmos uma unidade de medida comum para ambos, 

teremos que 1senlim
0


 x

x
x

. Veja:  

 

tgxxx sen       
tgxxx
11

sen
1         

x
x

x cossen1       . 

 Como 1coslim
0




x
x

  vem   1senlim
0


 x

x
x

.5 

 Note agora que, se deixarmos só os segmentos tendo como unidade o raio e 

dividíssemos a circunferência não mais pelo raio, mas sim em 360 partes6, teríamos a 

medida para o arco AB na unidade 1/360 da circunferência da seguinte forma: o arco 

tem medida de x raios (x.r) – denotemos por xr, -- e a nova unidade tem medida de 

360
..2 r . Dividindo o arco pela unidade, encontraremos a medida do arco nessa unidade – 

denotemos por xc.. Portanto, arco AB tem medida 


180

360
..2

.
r

r
c x

r
rx

x   ou 

180


cr xx  .  

 Temos que a desigualdade tgxxsenx r   vale quando as três linhas (os dois 

segmentos e o arco) estão sendo medidas na mesma unidade. Mas, se a unidade que 

mede o arco for 1/360 da circunferência, a desigualdade se faz tgxxsenx c 
180
 , e o 

                                                        
4 Note que até o momento só mencionamos relação entre arco e meia corda. Desse modo, chamando a 

meia corda de seno, então os valores obtidos são senos dos arcos. Ainda não fizemos menção de seno de 

ângulos. 
5 Demonstrado apenas o caso particular de x → 0+, que, sem perda de generalidade, indica a 

demonstração para qualquer x real.  
6 Ou qualquer outro número de partes. 
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limite pode ser recalculado da seguinte forma: 

 

 

tgxxsenx c 
180
       

tgxxsenx c

118011       


 

x
x

x
c

cos180.sen1 


             x
x

x
c

cos
180

sen
180


  

 Como 1coslim
0




x
x

   vem   
180

senlim
0




 x
x

x
. 

É exatamente esse limite que temos na razão 
x

senx , quando x tende a 0, se 

considerarmos o círculo trigonométrico tendo raio 1, x em graus, e seno de x a medida 

da projeção no eixo vertical. Desse modo, não obteríamos xx
dx
d cossen  . Visto que se  

180
senlim

0




 x
x

x
           vem         

h
senxhxsensenx

dx
d

h






)(lim
0  

h

hxhsen

h







 











2
cos.

2
2

lim
0

xhxh

h

hh
cos

1802
coslim.

2

2
sen

lim
00









 












 

Logo, a derivada do seno seria multiplicada por uma constante.  

Segunda necessidade de trabalhar com o raio como unidade de medida: está 

em articular a trigonometria de arcos e cordas com a trigonometria anterior aos 

Elementos de Euclides, que relacionavam razões de lados de triângulos semelhantes. 

Note que se o raio é a unidade de medida, o comprimento da meia corda (isto é, o seno) 

torna-se uma razão entre lados do triângulo retângulo.  

 Assim, toda trigonometria feita em triângulos retângulos relacionando ângulos a 

razões de segmentos equivale a relações entre arcos e cordas feitas na circunferência (no 

primeiro quadrante). Observe que podemos acessar o conceito de seno nos seguintes 

modos: 
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1º Modo 

 

2º Modo 

 

3º Modo 

No primeiro modo, temos que seno de sen 0,87 0,77, em que a unidade do 

arco e a semi-corda é o raio. Ainda, 0,87 e 0,77 correspondem à abscissa e ordenada, 

respectivamente, da função seno cuja derivada é d/dx(senx) = cosx.  

No segundo modo, temos que seno de sen 50 0,77, em que a unidade do arco é 

1/360 da circunferência, e a unidade da semi-corda é o raio. Ainda, 50 e 0,77 

correspondem à abscissa e ordenada, respectivamente, da função seno cuja derivada é 

d/dx(senx) = (180/π)cosx. 

Nos primeiro e segundo modos tratamos de seno de arcos. 

No terceiro modo, já explicitado, seno de medida de ângulo, temos 

77,0
3
3,2º50 sen . Isto é, cateto oposto dividido pela hipotenusa.  

Observe que, nos segundo e terceiro modos, temos os mesmos valores, apenas 

com escritas diferentes, visto que o arco de 50Uc corresponde ao ângulo de 50º. Há, 

portanto, sentido em tratarmos de seno de medidas angulares e lineares. Talvez a 

escolha se deva a melhor estratégia pedagógica, dados os objetivos.  

Note que dividir o raio em 360x60/2π ( 3438) partes para medir a meia corda e 

dividir a circunferência em 360x60 partes (1 minuto) para medir o arco, como proposto 

por matemáticos hindus, também acarreta em 1senlim
0


 x

x
x

, já que temos uma unidade 

de medida comum para arco e meia corda. Mas só tomando o raio como unidade de 

medida da meia corda é que podemos visualizar seno como razão entre lados de um 

triângulo.  

Resumidamente, precisamos tomar raio como unidade de medida da meia corda 
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para relacionar a trigonometria na circunferência e a do triângulo retângulo, e aí 

independe a unidade que estamos usando no arco. Mas, se quisermos que 1senlim
0


 x

x
x

 , 

temos então que tomar a mesma unidade de medida da meia corda. Desse modo, tomar 

o raio como unidade de medida para a meia corda e arco é a única maneira de atender 

simultaneamente às duas necessidades descritas.   

 

1.3 – DEFINIÇÃO DE RADIANO 

Radiano como medida linear – Podemos definir radiano como sendo uma 

unidade de medida identificada com o comprimento do raio da circunferência. Dessa 

forma, a função seno )sen()( xxf  , em que x está em radiano, se dará da forma 

descrita anteriormente, em que a unidade do arco x é o raio. Há de se observar nesse 

contexto que estaremos calculando seno de medidas lineares7.  

Radiano como medida angular – Podemos definir radiano como sendo o 

ângulo cujo arco correspondente é igual ao raio da circunferência.  

 

Como o arco de uma circunferência é dado por 

º180
.. rA 

 , e sendo A= r e α = 1rad, temos 180o = rad 

ou 1 '18º57º180



rad . 

 Desta forma, a função seno )sen()( xxf  , em que x está medido em radianos, se 

comportará de maneiras idênticas se x representa uma medida angular ou uma medida 

linear, uma vez que cada medida angular em radianos corresponde numericamente à 

medida linear do arco que é determinada quando o raio do círculo é a unidade. Há de se 

observar nesse contexto que estaremos calculando seno de medidas angulares8. 

Kupková (2008) comenta que, embora o conceito de radiano apareça com 

Thomson e Muir (1871 e 1873), a medida de radiano (não com esse nome) em 

substituição ao grau para medir ângulos é creditado a Roger Cotes, em 1714, que 

                                                        
7 Nesse caso dizemos que (o arco de)  π rad corresponde ao ângulo de 180º 

8 Nesse caso dizemos que (o ângulo de)  π rad é igual ao ângulo de 180º. 
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reconheceu sua naturalidade como medida angular.  

Note ainda que nas duas definições de radiano se preserva a idéia de usar o raio 

como unidade de medida. Isto é, a motivação de radiano em matemática, “o valor de 

uma função quando acessada pode ser pensada com fração do raio círculo”, independe 

se definimos 1rad = raio ou 1


º180
rad .  

Acreditamos que, no ensino médio, usar radiano como medida angular ajude a 

fazer correspondência com os estudos de trigonometria no triângulo retângulo, visto que 

continuaremos falando de seno de medidas angulares. Note ainda que. se a unidade de 

medida é o raio, torna-se conveniente tomá-lo igual a 1. Justifica-se assim a escolha do 

circulo trigonométrico com sendo o de raio unitário. 

  

1.4 – REFLEXÕES SOBRE A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

Kupková (2008) chama a atenção para a igualdade rad = 180o, que por vezes 

acaba sendo escrita e entendida como “ = 180o”, fazendo parecer que a referência ou o 

fundamental nessa nova unidade é o , quando na verdade é a unidade radiano que traz 

consigo todo um modo diferenciado de avaliar o comprimento do círculo.  

Nota-se em 2rad  114,6º que é dispensável o uso do π na unidade radiano. Tal 

fato indica a necessidade de maior atenção aos registros de representação utilizados em 

trigonometria. Veja a seguir algumas reflexões. 

 

1.4.1 - NÚMERO X MEDIDA: CUIDADOS COM A REPRESENTAÇÃO.  

Mesmo considerando radiano como unidade de medida angular, isto é, 


º1801 rad , e definindo somente seno de ângulos, tem sentido escrever sen(2) ao invés 

de sen(2rad), pois em funções, por exemplo, estamos preocupados com o seno de 

números e não seno de medidas (lineares ou angulares). Desse modo, em f (x) = sen(x), 

a unidade radiano está subentendida na escrita de sen(x). 

No entanto, radiano não é a única unidade de medida de x. Como saber se sen(2) 

refere-se a seno de 2rad ou a seno de 2º? Para nós, Matemáticos ou professores de 

Matemática, parece “incomodar” a escrita sen(2rad), ou mais ainda f (x) = sen(xrad); no 
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entanto, não incomoda a escrita sen(2º) – inclusive é assim que ensinamos aos nossos 

alunos na educação básica.  

Parece-nos então que há um contrato didático que diz: se a unidade for graus, 

escreva sen(2º), mas, se a unidade for radiano, escreva somente sen(2). Possivelmente, 

esse contrato didático, que não é explicito, e às vezes mesmo desconhecido, mas que é 

seguido pelos professores, possa acarretar num grande obstáculo cognitivo.  

Em “radian: Definition and Much More from Answers.com” 

(http://www.answers.com/topic/radian), referência de Kupková (2008), encontramos 

não só a definição e radiano com a igualdade 1


º180
rad  , como também uma 

alternativa para a representação. 

O radiano é representado pelo símbolo “rad” ou, mais raramente, pelo 

sobrescrito c (“medida circular”). Por exemplo, um ângulo de 1.2 radianos 

seria escrito como “1.2rad” ou “1.2c” 

Tradução nossa9 

Nesse sentido, reiteramos a necessidade de cuidados, principalmente do ponto de 

vista didático, com os registros de representação.  

 Resumidamente, nossas questões de pesquisa consistem em: “como se dão as 

definições e representações dos objetos em trigonometria no ensino médio?” e “de que 

modo a estrutura das definições relacionada às representações podem alterar a 

compreensão dos objetos?” 

 Essas questões iniciais de pesquisa serão retomas na seção 3.4, à luz dos 

resultados/respostas obtidos no estudo piloto.  

                                                        
9 The radian is represented by the symbol "rad" or, more rarely, by the superscript c (for "circular 
measure"). For example, an angle of 1.2 radians would be written as "1.2 rad" or "1.2c" 
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2-FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 – CONTEXTO TEÓRICO 

Com base nos estudos de Flores (2006), levantaremos, na subseções 2.1.1 e 

2.1.2,  algumas observações sobre a importância das representações não só no que se 

refere ao aspecto cognitivo, mas na constituição de saberes em matemática. Assim, 

destacamos alguns fundamentos do estudo de representações semióticas desenvolvido 

por Duval.  

Objetivamos, mas particularmente na subseção 2.1.2, ressaltar o papel da 

representação semiótica como instrumento que viabiliza as relações entre os objetos 

matemáticos e as representações mentais, sendo esta última o foco de estudo de Tall e 

Vinner.  

É justamente pelo objetivo descrito acima que acreditamos aqui que as teorias de 

imagem de conceito e definição de conceito e representação semiótica possam ser 

complementares, no sentido de a primeira direcionar foco nas imagens mentais que o 

sujeito tem de objetos e conceitos em matemática, e a segunda teoria tratar do que 

entendemos como a mediação entre o objeto e o sujeito: as representações.   

Desse modo, a seção 2.2 tem o objetivo de apresentar a teoria de Imagem de 

Conceito e Definição de Conceito de Tall e Viner (1981). Inserimos nessa seção 

comentários e exemplos nossos. 

A seção 2.3 tem por finalidade apresentar a teoria sobre Registros de 

Representação Semiótica de Raymond Duval10, com base em Duval (1993) e Duval 

(2005), estando este último em um livro cuja organização é da professora Silvia Dias 

Alcântara Machado. A obra apresenta pesquisas de alguns brasileiros, baseadas na 

teoria de Duval. Também inserimos, nessa apresentação, alguns comentários e 

exemplos nossos. 

                                                        
10 Duval é filósofo e psicólogo de formação. Trabalhou de 1970 a 1995 no instituto de pesquisa em 
educação matemática (Irem), onde desenvolveu estudos relativos à psicologia cognitiva, sobretudo na 
atividade matemática e nos problemas de tal aprendizagem 
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2.1.1 - BREVES OBSERVAÇÕES HISTÓRICAS EPISTEMOLÓGICAS 

Durante a Antiguidade e Idade Média, a matemática era escrita de maneira quase 

que inteiramente retórica, como pode ser observado em Diophante, ou Leonardo de 

Pisa, por exemplo. 

No sistema matemático antigo, observa-se o número com estatutos diferentes, 

grandezas conhecidas ou desconhecidas com gêneros diferentes, de modo que cada qual 

possui uma "marca distintiva": as grandezas quadradas, as grandezas -cúbicas... "Todas 

estas grandezas são designadas por símbolos diferentes e sem uma verdadeira relação 

lógica entre elas" (SERFATI, 1987, p.311). 

O signo, ou a visibilidade do signo, estava na própria coisa, não havendo nada de 

oculto. Portanto, a relação entre o signo e seu conteúdo estava assegurada na ordem das 

próprias coisas, de modo que a operação de representação era baseada na imitação, 

mantendo uma correspondência analógica com o mundo. 

Contudo, no começo do século XVII, o pensamento cessa de se mover no 

elemento da semelhança, diz Foucault (1992, p.66). Isso se faz importante, uma vez que 

a colocação em ordem das coisas se dá agora por meio dos signos, quer dizer, não mais 

pelo que é semelhante, mas por intermédio da identidade e da diferença. 

Um signo passa a estabelecer uma relação binária no sentido, segundo a qual o 

que ele dá a ver é aquilo que não está presente aos olhos. Portanto, signo é um objeto 

que representa um outro objeto. Isso quer dizer que, ao contrário de antes, em que o 

signo era dado na própria coisa, agora ele assume uma relação binária entre aquilo que 

ele significa (o significado) e aquilo a que ele se refere (o referente, o objeto). 

Com a divulgação da Geometría de Descartes, em 1637, via-se um sistema de 

escritura que apresentava mecanismos inteiramente novos, em detrimento das escritas 

retóricas, anteriores à matemática grega e medieval. A partir de Viète, no fim do século 

XVI, já se via um primeiro sistema de signos unicamente constituído de letras, o que 

revolucionava os princípios anteriores de aquisição de conhecimento.  

A escrita e o cálculo se reorganizaram em torno de uma convenção universal de 

interpretação, o que antes era em torno da geometria unida à retórica. Enfim, com a 

invenção do simbolismo matemático de Viète, e mais particularmente de Descartes, 
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uma primeira versão de escrita simbólica em matemática é apresentada, dando ordem à 

matemática e ao pensamento matemático. Daí o surgimento da duplicação dos objetos 

matemáticos enquanto objetos do pensamento e objetos representados.  

Para Flores (2006), somente com Leibniz ocorreu uma real abstração do objeto. 

Uma nova linguagem levou à formalização das operações aritméticas. Portanto, de 

posse da nova linguagem simbólica e das regras de cálculo, pôde-se fazer qualquer tipo 

de cálculo, mesmo aqueles que antes não podiam ser realizados, como as operações com 

as coisas incomensuráveis.  

 

2.1.2 - REPRESENTAÇÃO: MEDIAÇÃO ENTRE O OBJETO E O SUJEITO 

Com base na breve análise histórica descrita em 2.1.1, temos que a representação 

será o modo pelo qual se torna possível a visibilidade, a transparência e, assim, a 

ordenação dos objetos do conhecimento. A representação como suporte que possibilita a 

mediação entre dois pólos: o do sujeito e do objeto.  

Flores (2006) comenta, com base em Kant, que o homem é sujeito de seu 

próprio conhecimento, o conhecimento não está nas coisas, mas no reconhecimento das 

coisas pela subjetividade, isto é, pela razão. Assim, segundo Flores, o conhecimento 

está em nossas representações mentais. 

 Quanto ao objeto, para que se tenha conhecimento, é preciso que este esteja em 

presença do sujeito do conhecimento, que ele seja dado a conhecer; porém, como o 

objeto real não pode estar presente (no caso da Matemática), é necessária uma 

mediação.  

Para os matemáticos com visões platônicas, os objetos matemáticos podem ser 

concebidos como entidades ideais; já para os formalistas, os objetos podem ser vistos 

como frutos de uma ciência de dedução formal. Definir com precisão um objeto 

matemático não é tarefa simples, mas pode-se dizer que: “um objeto matemático 

envolve três dimensões: a do objeto material (uma representação), a conceitual (o 

conceito) e a de idealidade matemática (a entidade).” (Flores 2006, página 90) 

O interessante é observar que a compreensão de um objeto matemático e 

conseqüentemente do conhecimento matemático, passa necessariamente por intermédio 

das representações e da subjetividade das imagens mentais de cada sujeito. 
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Com foco especial no sujeito e suas “imagens” mentais de um conceito, 

revisamos aqui Tall & Vinner (1981) e com destaque as “Representação semióticas” 

tratamos de Duval (1993) e Duval (2005).  

 

2.2 – IMAGEM E DE CONCEITO E DEFINIÇÃO DE CONCEITO 

Uma “idéia” pode ser formalizada em Matemática de modo bem diferente de 

como nós, seres humanos, a concebemos. Se observarmos a ciência do direito, por 

exemplo, em que não se trata somente das leis, mas das interpretações das mesmas, 

vemos que algumas vezes considera-se até uma evolução quando determinada lei sofre 

uma mudança em sua interpretação adequando-se à realidade sócio-cultural da época. 

Porém, em matemática isso é bem diferente (um objeto matemático não varia de acordo 

com a sua interpretação), embora ela também seja influenciada por um contexto sócio-

cultural-temporal. E isso não é algo ruim, mas sim uma característica interna dessa 

ciência. O “problema” é que o mesmo homem que interpreta leis e pinturas, interpreta 

Matemática, e assim cada um cria uma idéia a respeito de uma definição. Essas podem 

ser diferentes em cada sujeito, e podem ser ou não coerentes com a definição formal, 

conforme proposta pelos matemáticos. Tall e Vinner comentam que: 

“Comparado com outras áreas de empreitada humana, Matemática é 

usualmente considerada como uma matéria de muita precisão em que 

conceitos podem ser definidos seguramente para fornecer uma fundação 

firme para a teoria matemática. As realidades psicológicas são sutilmente 

diferentes.” 

(Tall & Vinner 1981, página 151), tradução nossa11 

A nossa intuição, que é a essência da criação humana muitas vezes nos cega e 

não corresponde à lógica matemática. Talvez um dos exemplos mais comuns disso seja 

aplicar regra de três a objetos que não são nada proporcionais. Algumas pessoas usam o 

termo “proporcional” para se referir a uma grandeza que cresce em dependência de 

outra, de uma maneira qualquer. Assim, a mesma intuição que nos promove a criação, 

pode nos levar a cometer erros. Um bom exemplo para entender a relação entre intuição 

e definição é dado por Elon Lages Lima em um artigo seu intitulado “O princípio de 

                                                        
11 Compared with other fields of human endeavor, mathematics is usually regarded as a subject of great 
precision in which concepts can be defined accurately to provide a firm foundation for the mathematical 
theory. The psychological realities are somewhat different. 
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indução” publicado na revista Eureka da SBM em outubro de 1998. Em certa altura do 

artigo. o autor trata de erros cometidos usando o princípio da indução.  

PROPOSIÇÃO: Todo número natural é pequeno. 

DEMONSTRAÇÃO: Ora, 1 certamente é pequeno. E se n é pequeno,         

n + 1 não vai subitamente tornar-se grande, logo também é pequeno.  

(Lima 1998, página 38) 

É óbvio que tal demonstração não faz o mínimo sentido para um matemático, 

pois ela quer apoiar-se em “número pequeno” apenas por intuição, sem uma definição 

matemática precisa.  

As estruturas mentais de cada indivíduo podem induzir a uma “leitura” diferente 

a de uma dada definição. Ou, no caso acima (número pequeno), pode existir uma leitura 

de algo que não foi nem definido pelos matemáticos. Para entender como esses 

processos ocorrem, algumas vezes erroneamente, foi formulada por Tall e Vinner a 

distinção entre conceito matemático, como formalmente definido, e o processo 

cognitivo pelo qual eles são concebidos. 

Apesar de exemplos como o anterior, Tall e Vinner dizem que: “muitos 

conceitos que nós usamos alegremente não são formalmente definidos de maneira 

alguma” (Tall & Vinner, 1981, página 151, tradução nossa)12. Isso é dito no contexto da 

pessoa que utiliza tais conceitos para obter idéias a respeito dos mesmos, que depois 

podem ser refinadas em seu significado, levando a uma definição precisa e sintonizada 

com aquelas aceitas pela comunidade matemática. Para Tall e Vinner, conceito é 

considerado como um símbolo ou nome que auxilia na sua manipulação mental. Mas a 

estrutura cognitiva total que envolve o conceito é muito mais ampla que a manipulação 

de um nome. Tall e Vinner definem imagem do conceito da seguinte foma:  

“Usaremos o termo imagem do conceito para descrever a estrutura 

cognitiva total associada a este conceito, que inclui todas as figuras 

mentais, propriedades e processos associados. Ela é construída ao longo 

dos anos por meio de experiências de todos os tipos, mudando enquanto o 

individuo encontra novos estímulos e amadurece.” 

(Tall & Vinner 1981, página 152, tradução nossa)13 

                                                        
12 Many concepts which we use happily are not formally defined at all, … 

13 We shall use the term concept image to describe the total cognitive structure that is associated with the 
concept, which includes all the mental pictures and associated properties and processes. It is built up over 
the years through experiences of all kinds, changing as the individual meets new stimuli and matures. 
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Um aluno, por exemplo, de 5º série, que estude as propriedades comutativa e 

associativa da adição, subtração, multiplicação e divisão (com números naturais) pode 

inferir que se uma operação é comutativa ela é associativa e vice-versa. Embora esse 

não tenha sido o propósito do professor nem do livro, essa conclusão do aluno faz parte 

da imagem do conceito que ele tem a respeito de tais propriedades. Dessa forma, 

imagem do conceito inclui aspectos conscientes (um aluno pode chegar a mencionar que 

teve essa conclusão) e até aspectos inconscientes (um aluno pode nem se dar conta de 

tal conclusão). Assim, futuramente, esse aluno pode ter dificuldade em aceitar, e até 

estranhar, quando uma determinada operação, ou as mesmas operações em outro 

universo, não tenham essa característica. Tall e Vinner (1981) chamaram de fatores de 

conflito potencial as oposições entre as imagens que um indivíduo traz consigo ou em 

relação a essas imagens e novos conceitos a ele apresentados.  

Conforme já mencionado, um aluno pode só se dar conta que há algo de errado 

quando é necessário evocar uma imagem – “imagem evocada é aquela ativada em um 

momento particular” e faz parte da imagem do conceito. Um mesmo conceito pode 

gerar imagens contraditórias, e, se os fatores de conflito potencial são evocados ao 

mesmo tempo, causando ou não divergências, eles são chamados de fatores de conflito 

cognitivo. 

Diferente da imagem do conceito é a definição de conceito pessoal (se ela 

existir), que é entendida como uma forma que a pessoa tem para expressar determinado 

conceito através de palavras, segundo Tall e Vinner. Essa pode estar ou não conectada 

com a imagem do conceito, e pode estar ou não em consonância com a definição 

formal do conceito, que é aquela aceita por grande parte da comunidade matemática. 

Um estudante pode dizer, por exemplo, que, se dada uma seqüência (sn), que 

converge para a, quanto maior for o valor de n , mais próximo sn estará de a. Isso indica 

uma imagem de conceito equivocada. A seqüência (sn) onde  








par    se  ,7

1

impar    se  ,2
1

n

n
s

n

n

n , 

converge para zero, mas não é verdade que quanto maior o valor n mais próximo sn 

estará de zero. Sem relação nenhuma com tal implicação, esse estudante pode ter sido 

ensinado a responder definição de conceito formal, isto é, ter uma definição de conceito 

pessoal correta.  

Em contra partida, um estudante pode afirmar a recíproca. Ou seja, afirmar que 
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(sn) converge para a, quando quanto maior for o valor de n mais próximo sn estará de a. 

Isso indica uma definição de conceito pessoal que não equivale à definição de conceito 

formal. Na seqüência (sn), onde sn = 1/n, temos que, quanto maior o valor de n , mais 

próximo sn está de -5; no entanto, essa seqüência não converge para -5. 

Do mesmo modo, um estudante pode ter uma imagem rica a respeito de 

convergência de seqüências. Sempre que fornecido a ele um real positivo, ele consegue 

exibir um termo a partir do qual a distância de todos os demais a um determinado 

número é sempre menor que o valor fornecido inicialmente. Um estudante pode até 

conseguir fazer isso e mesmo assim não conseguir mencionar uma definição de conceito 

pessoal ou mencionar uma não equivalente à definição formal.  

Esses exemplos servem para ilustrar que, em imagem de conceito, definição 

pessoal de conceito e definição formal, o domínio de uma não implica necessariamente 

o domínio da outra nas estruturas mentais de um individuo.   

 

2.3 – REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS PARA DUVAL 

Para Duval, uma análise do conhecimento matemático é, essencialmente, uma 

análise do sistema de produção das representações referentes a esse conhecimento. Para 

descrever esse processo, desenvolveu um modelo de funcionamento cognitivo do 

pensamento, em termos de mudança de registro de representação semiótica.  

Podemos observar algumas vezes a representação de um objeto que não 

explicita, ou camufla suas propriedades, bem como que influencie a forma de pensar 

sobre a definição do mesmo. Por exemplo, podemos dizer que um número é par quando 

o mesmo termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Essa afirmação é verdadeira se estivermos 

trabalhando em um sistema posicional de base 10. A definição de número par é: “n é par 

se n = q + q ( Zq )”. Assim, 164 = 2x82 é par, mas (164)7 = 2x(65)7 + 1 não é.  

Há de se ter cuidado para não confundir um objeto com sua representação, como 

no caso acima, número par versus representação de número par. O objeto cadeira, por 

exemplo, é diferente de sua representação, que pode ser dada por uma foto, por palavras 

(chair, silla, cadeira, ...) e etc. No entanto, o objeto é aquele constituído (provavelmente) 

por madeira e cola. Observe ainda que esse objeto é sensível ao toque, à visão etc. 

Podemos acessá-lo independentemente de uma representação.  

Para Duval, diferentemente dos outros domínios do conhecimento científico, um 
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objeto matemático não pode ser acessado por instrumentos (microscópios, telescópios, 

aparato de mídia, etc), tal como fazemos com fenômenos astronômicos, físicos, 

químicos e biológicos.  Essa relação indissociável de um objeto matemático e sua 

representação destaca o papel das representações semióticas, que são consideradas uma 

maneira de exteriorização das representações mentais para fins de comunicação, isto é, 

para torná-las acessíveis a um individuo. 

Segundo Duval, a análise cognitiva em ensino de matemática, que tem como 

foco observar a origem da incompreensão dos conceitos, consiste em se colocar duas 

perguntas:  

“1. Que sistemas cognitivos são necessários mobilizar para aceder aos objetos e 

para efetuar as múltiplas transformações que constituem os tratamentos 

matemáticos? 

“2. Esses sistemas cognitivos são únicos a ser mobilizados por qualquer 

processo de conhecimento em outros domínios científicos (geologia, astronomia, 

física, biologia ...) e práticos, ou, ao contrário, trata-se de sistemas específicos, 

cujo desenvolvimento e cuja aquisição são próprios da atividade matemática?”   

(Duval 2005, página 12) 

Não se pretende nesse trabalho descrever a complexidade do funcionamento 

cognitivo nas atividades matemáticas, mas sim destacar algumas especificidades da 

Matemática e do pensamento matemático com relação a outros domínios do 

conhecimento, assim como observar trigonometria à luz de aspectos mais gerais de 

aprendizagem em matemática.  Isso conduz às especificidades observadas por Duval na 

atividade Matemática: a importância e variedade das representações.  

A representação determina/influencia o modo de pensar sobre um objeto ou 

processo matemático. Por exemplo, o acesso a números e operações está relacionado ao 

sistema de numeração designado. Podemos observar que a maior parte dos livros 

didáticos de 6º ano traz como um dos primeiros tópicos diferentes sistemas de 

numeração, incluindo o Romano, possibilitando destacar a diferença e a importância da 

representação posicional para as operações.   

Em relação à variedade das representações, temos o seguinte aspecto:  podemos 

representar a partir de figuras geométricas, notações algébricas formais, linguagem 

natural (corrente), até mesmo sendo usada com um sentido diferente do cotidiano. É 
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interessante observar diferentes registros de representações (maneira típica de 

representar um objeto, um problema ou uma técnica). 

O pensamento matemático requer processos típicos da atividade matemática: 

aqueles que aparecem nas argumentações orais/textuais, simbólicas (representações 

discursivas), variadas formas visualização e também argumentação visual, que se utiliza 

de gráficos cartesianos, figuras geométricas, etc. (representações não discursivas).  

Podemos também caracterizar essas representações em registros multifuncionais (que 

envolvem processos não algorítmicos) e registros monofuncionais (que envolvem 

processos algorítmicos). Vide tabela. 

 Representação discursiva Representação não discursiva 

Registros Multifuncionais: 

(Processos não 
algorítmicos) 

Linguagem natural 

Argumentações diante de observações 
e conjeturas, validação, etc. 

Plano ou perspectiva de figuras 
geométricas 

Incluindo percepções e 
operações. 

Registros Monofuncionais: 

(Processos algorítmicos) 

Sistemas de notação 

Simbólica ou algébrica, linguagem 
formal 

Gráficos cartesianos 

Mudança de coordenadas, 
interpolação, extrapolação, etc. 

A articulação e transformação dos registros de representação desempenham um 

papel fundamental nas atividades matemáticas. Nas palavras de Duval, 

“O aspecto característico da atividade matemática está na mobilização 

simultânea de pelo menos dois registros de representação, ou a possibilidade de 

mudança em qualquer momento de um registro para o outro.” 

(Duval 1993, página 3), tradução nossa14 

Em seu estudo, Duval propõe que as mudanças de representações semióticas 

possam ser classificadas em: tratamento e conversões. Tratamento diz respeito às 

transformações do objeto num mesmo registro; por exemplo, fazer uma conta mantendo 

a mesma base. Conversão é a transformação que consiste na mudança de registro, mas 

sem mudar o objeto; por exemplo, modelar um problema em uma equação.  

Já que estamos querendo ressaltar a importância da representação para a 

compreensão dos conteúdos, não podemos deixar de mencionar o paradoxo cognitivo 

                                                        
14 The characteristic feature of mathematical activity is the simultaneous mobilization of at least two registers of 
representation, or the possibility of changing at any moment from one register to another. 
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citado por Duval, que consiste no fato de que, se a compreensão matemática envolve a 

capacidade de mudança de registro, então uma pessoa não pode confundir um objeto 

com sua representação. No entanto, como já mencionado, em Matemática só temos 

acesso aos objetos via suas representações.  

Para Duval, a incapacidade de se distinguir entre um objeto e sua representação -

-- uma incapacidade natural, já que não conseguimos dissociar um objeto de sua 

representação -- conduz à consideração de duas representações de um mesmo objeto 

como sendo dois objetos diferentes e, conseqüentemente, à incapacidade de mudança de 

registros. Tais considerações indicam que as dificuldades de aprendizagem em 

matemática não são a princípio particulares a determinadas noções, são muito mais 

gerais.  

Como duas diferentes representações do mesmo objeto matemático em dois 

diferentes registros não têm o mesmo conteúdo, como já mencionado, é a articulação 

entre os registros que constitui uma condição de acesso ao objeto 

“... reconhecer um objeto matemático por meio de múltiplas representações ... é 

a condição fundamental para que um aluno possa, por si próprio, transferir ou 

modificar formulações ou representações de informações durante a resolução 

de um problema. Essa condição supõe que ele não identifica mais o objeto 

matemático com os conteúdos de certas representações.” 

(Duval 2005, página 23) 

Então, para Duval, dispor de pelo menos dois registros de representação é a 

única possibilidade que se dispõe para não se confundir o conteúdo de uma 

representação com o objeto representado.   
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3. ESTUDO PILOTO 
 Nesse capítulo apresentaremos um estudo piloto, composta de duas 

componentes: (1) questionário escrito; (2) análise de um livro didático. De fato, os 

resultados do questionário e da análise do livro forneceram suporte à elaboração das 

atividades propostas no estudo principal. 

 

3.1 - PROBLEMÁTICA E OBJETIVOS  

Neste trabalho, partimos da constatação15 de que existem diferentes 

conceituações para a noção seno comumente encontradas em livros didáticos do ensino 

médio. Dentre estas, encontram-se em especial: 

 Seno de um ângulo agudo é a razão entre o cateto oposto a este ângulo e a 

hipotenusa, em um triângulo retângulo. 

 Seno de um ângulo é o valor numérico da medida da projeção do arco que 

subentende o ângulo, no eixo vertical que passa pelo centro da circunferência 

unitária. 

 Seno é a função real de variável real que associa o comprimento de um arco ao 

valor do seno do ângulo (medido em radianos) que é subentendido pelo arco. 

Assim temos que a função seno é dada por :f ,RR  ( ) ( )f x sen x . 

É importante observar que a função seno associa números reais a números reais 

e não ângulos a números reais, e neste contexto, não tem sentido f (30º). O número real 

( )sen x  é o seno do ângulo subentendido pelo arco, cuja de medida x é um 

comprimento. No entanto, o argumento x do seno é entendido anteriormente como uma 

medida angular. 

O radiano é definido como a medida (de comprimento) de um arco quando o 

raio do círculo é tomado como unidade. Como, em um círculo fixado, cada arco 

determina um único ângulo, o radiano pode ser considerado também como uma medida 

angular. Em outras palavras, se tomamos o raio como unidade, o conceito de radiano é 

                                                        
15 Tais constatações, apoiadas inicialmente em nossas experiências em sala de aula, nos levaram à 
necessidade de uma sustentação das idéias aqui usadas para os livros didáticos, que é feita em detalhes no 
componente 2 (seção 3.3). 
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uma forma possível de unificar medidas angulares e lineares16. Embora centrais, esses 

aspectos não recebem em geral grande enfoque nos livros de ensino médio. 

Sendo assim, o objetivo geral do questionário piloto é detectar as percepções de 

professores de matemática do ensino médio sobre as questões aqui discutidas. Para esse 

propósito, analisamos as respostas de um grupo de professores em um questionário 

especialmente desenhado, como comentaremos em detalhes na seção a seguir. Mais 

especificamente, nossos objetivos são: verificar se as imagens de conceito (no sentido 

de Tall & Vinner, 1981) de função seno do grupo de participantes são consistentes 

internamente e consistentes com as respectivas definições pessoais de conceito; verificar 

a ocorrência de fatores de conflito potencial nessas imagens de conceito e determinar, se 

for o caso, como esses fatores de conflito potencial podem se converter em fatores de 

conflito cognitivo, possibilitando a reflexão (possivelmente expansão) na compreensão 

dos conceitos em questão. 

Posteriormente, neste capítulo, observaremos como as representações 

semióticas utilizadas em um livro, junto à estruturação dos conceitos abordados, 

podem se relacionar com padrões de respostas obtidos na questionário piloto. 

 

3.2 – COMPONENTE 1: QUESTIONÁRIO  

3.2.1 – METODOLOGIA  

Participantes   

Os participantes do estudo principal foram selecionados dentre os alunos de um 

curso de extensão em Cálculo Infinitesimal, oferecido pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro a professores de Matemática da educação básica. Esse curso era aberto ao 

público em geral (bastando para se inscrever ser professor de matemática), mas também 

funcionava como uma disciplina de Especialização da referida Universidade. Todos os 

alunos do curso foram convidados a participar da pesquisa e todos que aceitaram 

voluntariamente foram aceitos como participantes, formando-se assim um grupo de 18 

professores. 

Os participantes, identificados por números de 1 a 18, responderam ao 

                                                        
16 Essas idéias e as respostas dos questionários nos levaram às discussões apresentada no capítulo 1.  
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questionário, que se encontra no anexo 1. Descartamos os questionários dos professores 

11 e 15, por estes não terem respondido ao segundo bloco. Assim, a análise de 

resultados foi feita com base nas respostas de 16 professores. Dentre esses 16 

professores, 15 relataram trabalhar em turmas de ensino médio (média de 5,6 anos de 

experiência por professor) e 11 em turmas de ensino fundamental (média de 7,2 anos 

por professor). Somente um professor relatou não ter experiência em turmas de ensino 

fundamental ou ensino médio. 

 

Questionário  

O questionário aplicado foi composto por questões abertas, organizadas em dois 

blocos separados. No primeiro, aplicamos questões com objetivo de expor a imagem de 

conceito dos participantes. No segundo bloco, procuramos propor questões que 

promovessem eventuais conflitos, objetivando uma possível conversão de conflitos 

potenciais em conflitos cognitivos. 

Não tivemos intenção de propor questões variadas que esgotassem o conceito ou 

que tornassem essa etapa entediante, mas sim questões que dessem suporte para 

investigarmos a relação entre imagens de conceito e definições de conceito dos 

participantes. Sabemos, é claro, que não é possível tirar uma “radiografia” precisa da 

imagem de conceito de cada sujeito. Pretendemos com as questões obter suposições 

sobre essas imagens baseadas no que os participantes externam, o que pode 

corresponder de forma apenas limitada ao que de fato eles pensam. É importante 

ressaltar que é com base nesse mapeamento limitado que traçamos nossas conclusões. 

O primeiro bloco foi entregue a cada um dos professores junto com uma tabela 

trigonométrica. Eles foram orientados sobre a possibilidade de utilizar também 

calculadoras, caso julgassem necessário. O segundo bloco foi entregue somente após a 

conclusão do primeiro pelos participantes, e, embora o primeiro continuasse em posse 

dos participantes, para comparar respostas, os mesmos eram orientados a não mais 

realizar alterações na etapa já cumprida. Objetivava-se com isso que surgissem fatores 

de conflito cognitivo na comparação das respostas dos dois blocos. A questão 9 do 

segundo bloco permitia que as primeiras questões do primeiro bloco fossem refeitas. 

A análise desse questionário foi feita observando-se a relação entre as respostas 

que um mesmo participante forneceu. Desse modo, acreditamos numa diversidade de 
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respostas corretas, por exemplo, para a questão 3, que pede a definição da função. A 

partir daí, observaremos se as demais respostas são coerentes matematicamente tanto 

com essa (a de número 3), como também com as outras. No entanto, exibimos aqui as 

respostas “esperadas” desse questionário, que são aquelas consideras corretas, 

obviamente tendo como parâmetro a resposta dada por nós para 3.  

QUESTÃO RESPOSTAS ESPERADAS 
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Considerando seno de medidas angulares, podemos interpretar que o número π/3 
está na unidade de medida angular radiano. Se não interpretássemos assim, e ainda 
considerássemos somente seno para medidas angulares, a expressão “sen(π/3)” não 
faria sentido.  
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4 Imagem: [-1,1] 

5 R 

6 Terceira Opção: Relaciona um arco com o seno do seu ângulo 

correspondente.  

7 Aproximadamente 0,17. 

8 e 9 Respostas livres. 

* Ressaltamos que as respostas dadas aqui tomaram como base uma definição de seno para medidas 

angulares, como a que é apresentada nas atividades.  

 

3.2.2 – RESULTADOS  

A análise dos questionários teve como base teórica as noções de imagem de 

conceito e definição de conceito (Tall & Vinner, 1981). A análise das questões só faz 

sentido em conjunto, pois, para nossos objetivos, a relação entre as respostas é 

fundamental. 

Comecemos então a análise pela questão 3, que fornece a definição em que o 

participante está apoiado (ou poderia estar apoiado) para responder as demais. Nessa 

questão, é pedido ao participante para esboçar o gráfico da função seno. Dos 16 

participantes, 15 esboçaram o gráfico (ou variante)17 como abaixo. Somente o 

participante 8 esboçou uma figura diferente. 

 
 

Consideramos aqui que este gráfico sugere a existência de uma estrutura 

cognitiva associada à definição da função seno, que faz parte da imagem de conceito de 

função trigonométrica de cada uma desses 15 participantes. Notemos que o gráfico 

sugere ainda que essa imagem de conceito deva estar corretamente relacionada à 
                                                        
17 Usamos o termo "variante" pois muitos entrevistados esboçaram o gráfico da função com domínio 
restrito. Alguns restringiram a um domínio positivo, alguns em domínio no intervalo [-2π, 2π], etc. 

Figura  1 
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definição formal de seno como função real mencionada no início da seção 3.1. 

Relembramos que, segundo Tall & Vinner (1981), definição de conceito é 

entendida como uma forma de expressar o conceito em questão através de palavras. 

Deste modo, pedimos na questão 3 uma explicação em palavras para a função seno. 

Veja a listagem das respostas: 

 Entrevistado 1 - "f(x) = senx. Nao sei dizer" 

 Entrevistado 2 - "A função seno é uma função de R em R que associa, ao 

numero real x, o seno desse número real, dado por y. Para encontrá-lo, deve-se 

dispor os números reais sobre o circulo trigonométrico, como no exemplo ao 

lado [remete- se ao gráfico esboçado, igual ao que tratamos anteriormente]. 

Função periódica de período 2π." 

 Entrevistado 3 - "A função seno é uma função real utilizada para o estudo das 

ondas." 

 Entrevistado 4 - "A função seno é a relação entre uma determinada medida de 

um arco trigonométrico e o cateto oposto do triângulo formado pela projeção 

dessa medida sobre o eixo x, pelo raio unitário do ciclo trigonométrico e pelo 

próprio cateto (pois este é retângulo)." 

 Entrevistado 5 - "Função seno e uma função limitada entre -1 e 1 que indica a 

medida da projeção de um ponto de uma circunferência de raio 1, centrada na 

origem no eixo y. Obs.: Não definiria dessa forma em sala." 

 Entrevistado 6 - "f(x)=senx. É uma função periódica, cujo período p=2π". 

 Entrevistado 7 - "É o módulo da projeção que o segmento, que forma o ângulo x 

com o eixo horizontal, faz sobre o eixo dos senos (vertical) no circulo 

trigonométrico. O modulo está em função do ângulo." 

 Entrevistado 8 - "Associa, a cada ângulo, o valor da meia-corda formada por 

um arco que mede o dobro do ângulo central original, em uma circunferência 

de raio 1.". Este entrevistado ainda inseriu a seguinte figura, 

 
 Entrevistado 9 - "É uma função que relaciona cada número real ao valor do 
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seno do arco (em radiano) de mesmo valor numérico ao valor tornado." 

 Entrevistado 10 - "Função seno: função periódica." 

 Entrevistado 12 - "É uma função trigonométrica, periódica, que tem como 

domínio R e imagem [-1,1]." 

 Entrevistado 13 - "Função seno é uma função periódica de domínio [0,2π]." 

[Esse entrevistado esboçou o gráfico somente no intervalo [0,2π]] 

 Entrevistado 14 - " f (x): R
xx sen

]1,1[

 

 
 função trigonométrica que associa cada 

valor de x real a um valor sen(x) (x em radianos)."  

 Entrevistado 16 - "Função associa cada ângulo ao seu seno." 

 Entrevistado 17 - "É o valor da medida do angulo atribuído ao x." 

 Entrevistado 18 - "f(x) = senx. É uma função que depende de um ângulo." 

Nas respostas, somente 5 participantes fizeram menção a domínio 

(estabeleceram R como domínio) ou contra-domínio, componentes essenciais para que 

qualquer função esteja bem definida. O participante 1 revelou não ter definição pessoal 

de conceito, o que não indica que não tenha imagem de conceito, visto até que fez o 

gráfico pedido nessa questão e respondeu muitas outras. Sete participantes 

mencionaram relação entre elementos do domínio e do contra-domínio, isto é, fizeram 

menção de associação de reais em reais ou ângulos a números reais. Os demais 

participantes apenas mencionaram características da função, como, por exemplo, “é 

periódica”, “é utilizada para o estudo das ondas”.  

A tabela 1 abaixo mostra como cada um dos participantes definiu a função seno: 

fazendo menção (ou não) a domínio e contradomínio (grupos A e B) e estabelecendo 

(ou não) a relação entre as variáveis (grupos X, Y e Z). A correlação entre esses grupos 

nos permitiu classificar os participantes em 6 grupos, mostrados na tabela 2, que 

expressam as relações entre as definições de domínio e contra-domínio, e a associação 

entre as variáveis construídas pelos participantes. A seguir apresentamos uma breve 

análise de cada um destes grupos. 

Grupos Respostas Participantes 

A Mencionaram domínio (real) ou contradomínio 2, 3, 9, 12 e 14. 

B Não mencionaram domínio ou contradomínio 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18 

 

X Estabeleceram relação associando reais a reais 2, 4, 9, 14 
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Y Estabeleceram relação associando ângulos a reais 7, 8, 16 

Z Não estabeleceram nenhuma das duas relações acima 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 18 

Tabela 1: definição da função seno pelos participantes. 

Grupos Participantes 
1 (A   X) 2, 9 e 14 
2 (A   Y) Nenhum 
3 (A   Z) 3, 12  
4 (B  X) 4 
5 (B  Y) 7, 8, 16 
6 (B  Z) 1, 5, 6, 10, 13, 17 e 18 

Tabela 2: relações entre as definições estabelecidas pelos participantes. 

 

Grupo 1: Mencionaram domínio (real) ou contra-domínio e 

estabeleceram relação de reais em reais. Os participantes 2 e 9 responderam de 

forma coerente as outras perguntas do questionário, internamente e se observada a 

número 3. Já o participante 14, mesmo tendo escrito no exercício 3 que a função 

tinha domínio real e reiterando esse fato no exercício 5, marcou, no exercício 6, que 

essa função também relaciona um ângulo ao seu seno e ainda considerou as duas 

respostas do exercício 7 como corretas. 

Grupo 2: Mencionaram domínio (real) ou contra-domínio e 

estabeleceram relação de ângulos em reais. Coerentemente, nenhum participante 

estabeleceu domínio real e mencionou ângulos relacionando-se a reais. 

Grupo 3: Mencionaram domínio (real) ou contra-domínio e não 

estabeleceram relação. O participante 3, embora tenha esboçado o gráfico l e tenha 

explicitado domínio real, opostamente, na primeira questão, calculou )º45(f , 

marcou a 2a alternativa na questão 6 e respondeu 10 ao invés de 0,17 na questão 7. 

De modo ainda curioso, o participante respondeu que f (2) = sen(2°). Assim, em 

2/2)º45( f , fez uma leitura para algo que não estava nem definido, e, em f (2) 

= sen(2°) = 0,034899, assim como (10,1) para o par ( 18/ , 1), fez uma leitura 

incompatível com o domínio que estava estabelecido. O participante 12, embora 

tenha estabelecido domínio real, ratificado na questão 5, e marcado 3a alternativa 

na questão 6, relatou, por exemplo, não ser possível calcular f (2) e ainda deu como 

resposta correta (10,1) para o par ( 18/ , 1). Observa-se também que, em ambos os 

casos, as questões 8 e 9 não foram suficientes para que tais fatores de conflito 
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potencial se tornassem fatores de conflito cognitivo. 

Grupo 4: Não mencionaram domínio ou contra-domínio e 

estabeleceram relação de reais em reais. O participante 4, na verdade, mencionou 

uma relação entre medidas lineares, que consideramos como uma relação de IR em IR, 

visto a associação da reta com os números reais. Embora tenha mencionado na questão 

3 que a função seno relaciona um arco a um segmento, estabeleceu domínio real na 

questão 5, optou por 0,17 para abscissa na questão 7, marcou a 2a alternativa na 

questão 6 e calculou f (45°). Esse participante também não apresentou nenhuma 

manifestação de conflito cognitivo. 

Grupo 5: Não mencionaram domínio ou contradomínio e 

estabeleceram relação entre ângulos e reais. Mesmo relacionando ângulos a reais e 

encontrando 2/2)45( 0 f , f (2) = 0,034899 e que ( 18/ , 1) é dado por (10,1), 

todos marcaram, na questão 5, que a função trigonométrica seno tinha domínio 

real. 

Grupo 6:  Não mencionaram domínio ou contra-domínio nem relação. 

Destacamos aqui a grande quantidade de participantes que deram uma definição 

pessoal de conceito na questão 3 sem estabelecer relações e domínio. O participante 5 

respondeu na questão 5 que o domínio era “ 2x k , com kR”. Acreditamos que 

talvez este participante tenha confundido domínio com periodicidade da função. O 

participante 8 respondeu na questão 5 que “são ângulos” e ainda disse não ser 

possível calcular f (2), reiterando no exercício 8 que quase calculou a função em algo 

que não era ângulo, mas mesmo assim fez o gráfico l na questão 3. Todos os outros 

responderam, na questão 5, que domínio é dado por R. As respostas das outras 

questões variaram, coincidindo com incoerências iguais àquelas dos outros grupos. 

 

3.2.3 – DISCUSSÃO 

Percebemos, em geral, que a resposta da questão 5 (domínio da função é R) 

independe das respostas das outras questões. Acreditamos que essa resposta esteja mais 

relacionada com uma parte da imagem de conceito (o gráfico) ou, menos 

provavelmente, a uma definição formal de conceito, que às vezes é decorada. Os 

participantes de alguma forma se mostraram “condicionados” a responder que o 
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domínio é R, mesmo quando esse domínio não aparece na definição pessoal de 

conceito. Em muitos casos, o fato de ter domínio R parece estar totalmente 

desconectado de poder ou não calcular f (2) e f (45°). Nota-se que em muitos itens 

se faz uma leitura implícita para algo que não está nem definido, e se faz uma 

leitura equivocada do que está definido. Tais leituras parecem estar fortemente 

influenciadas por impressões pessoais dos sujeitos. De modo análogo, alguns 

participantes parecem não entender o gráfico da função, já que muitos optam pela 

abscissa como sendo 10 na questão 7 18. Isso mostra que existem imagens de 

conceito não só desconectadas da definição pessoal de conceito e da definição formal 

de conceito, mas também internamente inconsistentes de forma mais geral. 

Uma questão de pesquisa levantada com a aplicação do questionário foi: “De 

que modo a abordagem de livros didáticos pode influenciar no padrão de respostas 

descrito na análise do questionário piloto?”  

 

3.2 – COMPONENTE 2: LIVRO DIDÁTICO 

Fazemos inicialmente nesta seção algumas considerações sobre os PCN’s e o 

foco de nossa análise do livro. Relacionamos os objetivos dos PCN’s com nossos 

objetos de estudos descritos até aqui. Posteriormente, em três subseções, 

descrevemos o livro observado, fazemos uma análise e a discutimos.  

Nas duas primeiras subseções, de descrição e análise, mencionamos cada um dos 

capítulos do livro didático. Na primeira (3.3.1), fazemos uma descrição da abordagem 

do livro. Na segunda (3.3.2), comentamos tal descrição e em alguns momentos 

comparamos a abordagem com padrões de resposta do questionário piloto.  

Segundo os PCNs, podemos destacar na Matemática do ensino médio: 

 o papel formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo; 

 o papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a vida cotidiana e 

para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas; 

                                                        
18 Temos que ressaltar que essa dificuldade pode não ser específica de funções trigonométricas. Pode ser 
uma dificuldade mais global envolvendo idéias de funções, como, por exemplo, não compreender que a 
parábola que representa a curva y = x2 passa pelos pontos (x, y) que quando substituídos na equação 
levam a uma identidade.  
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 e o caráter científico, com suas estruturas específicas, sendo importante que o 

aluno perceba que as definições, demonstrações e encadeamentos conceituais e 

lógicos, têm a função de construir novos conceitos e estruturas a partir de outros 

e que servem para validar intuições e dar sentido às técnicas aplicadas.  

(PCNs 1998, páginas 40 e 41) 

 

Ainda como finalidade da Matemática do ensino médio, cabe apresentar ao 

aluno o conhecimento de novas informações e instrumentos necessários para que seja 

possível a ele continuar aprendendo. 

“Sem dúvida, cabe a todas as áreas do Ensino Médio auxiliar no 

desenvolvimento da autonomia e da capacidade de pesquisa, para que 

cada aluno possa confiar em seu próprio conhecimento.” 

(PCNs 1998, página 42) 

Faz-se natural então a pergunta: como obter autonomia em uma Matemática 

meramente instrumental vinculada apenas a regras e procedimentos, sem a compreensão 

da escrita (representação) e dos objetos relacionados a tais procedimentos?  

“... as funções da Matemática (...) e a presença da tecnologia nos 

permitem afirmar que aprender Matemática no Ensino Médio deve ser 

mais do que memorizar resultados dessa ciência, e que a aquisição do 

conhecimento matemático deve estar vinculada ao domínio de um saber 

fazer Matemática e de um saber pensar matemático.” 

(PCNs 1998, página 42) 

Esse ponto deixa bem claro que o caráter instrumental da Matemática não está 

vinculado a um uso “cego” de fórmulas para resolver problemas ou chegar a respostas 

desejadas em atividades ou avaliações, mas que se espera no ensino médio uma 

Matemática vinculada ao papel formativo e ao caráter científico, com a compreensão da 

representação semiótica, dos objetos e desenvolvimento dos conceitos, assim como foco 

no por que dos procedimentos e fórmulas em questão. Isto é, com foco nas estruturas 

matemáticas. 

É com esse olhar que analisaremos os livros, observando como são introduzidos 

os conceitos de trigonometria, se as representações são significativas e se é feita 
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conexão da trigonometria no triângulo e no círculo, já que dois dos objetivos listados 

nos PCNs para que o ensino da Matemática possa resultar em aprendizagem real são:  

 expressar-se oral, escrita e graficamente em situações matemáticas e valorizar a 

precisão da linguagem e as demonstrações em Matemática; 

 reconhecer representações equivalentes de um mesmo conceito, relacionando 

procedimentos associados às diferentes representações. 

(PCNs 1998, página 42) 

Relativo a não observação desses objetivos ainda podemos destacar Duval. 

“Provavelmente não se prestou bastante atenção à diferença de 

funcionamento cognitivo entre a prática puramente oral da linguagem 

e uma prática escrita. Essa diferença corresponde estranhamente 

àquela que existe entre a atividade matemática que todo indivíduo pode 

desenvolver por si mesmo, fora de qualquer escolarização, e a 

matemática mais avançada, que requer uma prática escrita.” 

(Duval 2005, página 30) 

Nessa perspectiva, as representações semióticas, ou mais exatamente a 

diversidade de registros de representação, têm um papel central na compreensão 

matemática, pois são os meios de acesso aos objetos matemáticos. A teoria de Duval 

não tem foco no objeto matemático, mas sim no sujeito que aprende. No entanto, neste 

trabalho, também estamos preocupados com o desenvolvimento dos conceitos, até por 

que esse assunto traz consigo uma especificidade que é a compreensão das unidades de 

medidas angulares, lineares (grau, radiano, etc). Conjeturamos que tal dificuldade pode 

estar relacionada não só à representação, mas também ao desenvolvimento/apresentação 

do conceito.   

Lembramos que para Duval (2005), o paradoxo cognitivo, que é a incapacidade 

de distinguir entre um objeto e sua representação, indica que as dificuldades de 

aprendizagem em matemática não são a princípio particulares a determinadas noções, 

são muito mais gerais.  

Acreditamos que essas dificuldades globais sejam mais agravadas em 

determinados tópicos pela abordagem, como no caso da trigonometria, em que, por 

exemplo, as abordagens geométrica (razões de lados em triângulos retângulos) e no 

círculo (projeções em eixos) parecem não se corresponder, se levarmos em conta a 
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maior parte dos livros didáticos. O que vemos é o mesmo objeto sendo definido por 

duas vezes, com representações gráficas, processos de cálculo e aplicações distintas, 

sem que ao menos se faça uma equivalência entre essas definições. Então, por que não 

acreditar que sejam objetos absolutamente diferentes?19 

Nosso foco principal na análise de livro é observar como são expostos os 

conceitos de trigonometria e se as diferentes representações, assim como os diferentes 

momentos em que é tratado esse conceito, se relacionam (isto é, se é estruturada uma 

definição formal de conceito). Também temos como direcionamento analisar se as 

representações e unidades são compreendidas, como, por exemplo, em que momento o 

símbolo “π” representa 3,1415... e em que momento representa o ângulo 180º. A grande 

preocupação é que o estudo de trigonometria não se torne um jogo de símbolos sem 

significados. 

Resumidamente, os objetivos gerais da análise livro são: 

 Observar no livro o desencadeamento conceitual das definições e teoremas. Isto 

é, analisar como é proposta a definição do conceito; 

 Observar se a apresentação do conceito (incluindo não só o item anterior, mas 

também as representações semióticas) propicia: a estruturação do pensamento, 

raciocínio lógico dedutivo e autônomo.  

 Comparar a análise do livro com repostas obtidas no questionário piloto, para 

verificar a possibilidade de existência de conexão entre fatores de conflito 

potencial observados nos professores e o tipo de abordagem vista no livro.  

Na análise de livros, como também no restante do trabalho, restringimos as 

observações ao conceito de seno para que não se torne cansativa e enfadonha a leitura, 

já que as idéias e abordagens sobre esse conceito, em geral, se estendem aos conceitos 

de cosseno, tangente, etc. Assim, a análise transcende o conceito de seno e se presta a 

fornecer uma noção de como são tratados conceitos de trigonometria em geral. 

Entretanto, faremos observações relativas a outros conceitos, caso esses tragam alguma 

especificidade ou traduzam uma idéia geral abordada pelo autor não observada no 

                                                        
19 Lembramos que a discussão sobre a relação da trigonometria do triângulo retângulo e do círculo 
trigonométrico está apresentada no capítulo 1, quando discutida a definição de radiano.  
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conceito de seno20. O objetivo de termos digitalizado algumas partes é dar enfoque às 

representações gráficas feitas pelo autor, incluindo o colorido e a disposição das figuras 

como originalmente feito nos livros.   

 

3.3.1 – DESCRIÇÃO 

Livro: - DANTE, L. R. Matemática. São Paulo: Ática. 2008.  

Relativamente à trigonometria, o livro dedica uma unidade com 7 capítulos e 

apresenta a divisão desses em seu sumário da seguinte forma: 

14. Trigonometria no triângulo retângulo; 

15. Trigonometria: resolução de triângulos quaisquer; 

16. Conceitos trigonométricos básicos; 

17. Seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica; 

18. Relações e equações trigonométricas; 

19. Transformações trigonométricas; 

20. Senóides e fenômenos periódicos. 

 Capítulo 14 

No capítulo 14, “Trigonometria no triangulo retângulo”, é trabalhada a idéia 

de seno, relacionando-o à altura e percurso em uma subida para interrogar qual seria 

mais íngreme, isto é, para observar o ângulo de subida. 

“ 

2  knúmero
percurso
altura

  

 

O número k2, da mesma forma que a medida do ângulo de subida, pode nos 

indicar o quanto a medida é íngreme.  

Pense em duas subidas com percursos iguais e ângulos de subida 
^
  e 

^
  

                                                        
20 Por exemplo, a conversão entre os registros algébrico e geométrico na relação tg2x + 1 = sec2x, não é 
observada de forma análoga numa igualdade que só envolva seno.  



39 
 

com   . Responda: Qual delas terá maior altura? Qual das subidas e 

mais íngreme?” 

(Dante 2008, Página 189) 

Em seguida, define formalmente seno de um ângulo usando semelhança. 

 

 

 

(Dante 2008, Página 190) 

Menciona que seno depende apenas do ângulo e não do triângulo que o contém, 

dando destaque a essa idéia no capítulo com o tópico “Seno, cosseno e tangente só 

dependem do ângulo”; essa idéia é justificada com semelhança de triângulos. Relativo 

aos registros de representação, esse fato também é deixado bem claro. Até esse 

momento são encontradas as seguintes notações: sen , sen , sen
^
B  e sen

^
C , etc., 

onde em cada uma das situações  ,  , 
^
B  e 

^
C  são medidas de ângulos. 
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A todo o momento, é também feita a relação das definições com o registro 

geométrico, pois se está calculando o quociente da razão de dois segmentos para se 

obter o seno. Contudo, não se quer vincular à noção de seno as medidas dos lados de 

determinado triângulo, mas encarar este como representante de uma classe de 

equivalência (triângulos semelhantes), cujos elementos têm em comum os ângulos. 

Assim, a ênfase não é no tamanho dos lados, mas na característica comum dos 

triângulos, os ângulos. Desse modo, enfatiza-se que seno não é uma medida de 

determinado triângulo, mas que seno depende só do ângulo, o que caracteriza o 

representante da classe, já que todos são retângulos.  

Ainda no capítulo 14, após a exposição sobre algumas relações trigonométricas, 

o livro se dedica à aplicação de razões trigonométricas na resolução de problemas que 

envolvem medições, distâncias inacessíveis, força, trabalho, etc.  

Destacamos também a diversidade de registros trabalhados nos exemplos. Veja: 

 

 

(Dante 2008, página 197) 
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Notamos inicialmente um registro em linguagem natural (uma representação 

discursiva), logo após uma representação não discursiva com uma ilustração do 

problema e um destaque para os dados matemáticos em “modelo matemático”. Além 

disso, observa-se uma solução do problema que exige uma conversão e tratamento num 

sistema simbólico, com a representação “sen60º = 50/x”. 

 Capítulo 15 

No capítulo 15, “Trigonometria: resolução de triângulos quaisquer”, o livro se 

dedica ainda às aplicações para resolução de problemas, utilizando inclusive lei dos 

senos e lei dos cossenos. No entanto, muitos desses problemas recaem em ângulos 

obtusos e, até o momento, só se tinha definido seno de ângulos agudos. O livro deixa 

clara a necessidade de em algum momento de se definir o objeto seno em outro universo 

(relativo a ângulos com medidas maiores que 90º). A introdução é feita do seguinte 

modo: 

 

 

(Dante 2008, página 203) 

 Capítulo 16 

O capítulo 16, “Conceitos trigonométricos básicos”, visa estruturar o 17, “seno 

cosseno e tangente na circunferência trigonométrica”. São apresentadas definições 

relativas a arco e ângulo, incluindo radiano. É também proposta a conversão de radiano 

para graus e vise-versa. Para que possamos mencionar essas definições (ou 

propriedades) na seção da análise, nós as enumeraremos por D16.1, D16.2, etc. 
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D16.1 - (Dante 2008, página 209) 

A leitura que fazemos dessa definição é que arco é uma linha contida na 

circunferência, encarando aqui circunferência como conjunto de pontos eqüidistantes a 

um ponto dado. Isto é, a medida de um arco é linear.  

 

D16.2 -(Dante 2008, página 209) 

Em Priberam, dicionário on line da língua portuguesa 

(www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx), encontramos as seguintes definições para o verbo 

subtender: “Estender por baixo de.”, “Unir as extremidades de um arco com a corda 

correspondente”. Entretanto, acreditamos que se quis afirmar que, dada uma 

circunferência, todo arco tem um ângulo associado / correspondente. O livro segue com 

as seguintes definições: 

 

D16.3 - (Dante 2008, página 209) 
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 Na seqüência, é apresentada a definição de radiano.  

 

 

D16.4 - (Dante 2008, páginas 209 e 210) 

Uma questão que se pode colocar aqui é: nesse contexto, radiano é uma medida 

linear ou angular? Observando o “Para refletir” em “verifique aproximadamente 

quantos graus equivale um radiano”, acreditamos que se quer indicar que BOArad ˆ1   , 

e, em “Relação entre unidades para medir arcos” (abaixo), concluímos que radiano é 

uma medida de ângulo. Entretanto, em “comprimento do arco = comprimento de 

AO”, está se tratando da igualdade de dois números reais e, em m( ) = 1rad , está se 

tratando da medida de dois ângulos. Parece que se querer fazer uma distinção entre 

comprimento e medida do arco, só que estes são dados como sinônimos na definição 

D16.3.  

Nos recortes abaixo, é fornecida uma técnica para conversões entre unidades. 
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                                                         D16.5 

 

 

 

 

 (Dante 2008, página 210 ) 

Observa-se aqui a escrita º30
6

rad e a escrita º240
3

4


 , ou seja, em alguns 

momentos a unidade radiano é escrita e em outros não.  Assim, nos casos acima, os 

“múltiplos” de π indicam medidas angulares. No entanto, em outros exemplos, os 
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mesmos servem para determinar a expressão geral de arcos  

(Dante 2008, página 212 ) 

 Capítulo 17 

O capitulo 17, “Seno cosseno e tangente na circunferência trigonométrica”, 

trata da definição de seno de números reais.  

 

 

 

(Dante 2008, página 215 ) 

Note que o objeto “seno” é definido novamente. Não se faz nenhuma relação 

com a definição anterior feita para ângulos agudos.  
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(Dante 2008, página 215) 

Vimos que o objetivo central desse capítulo é, em senα, estender α para valores 

maiores que 90º e valores reais.  

Na tabela abaixo, assim como no restante do capítulo (observar exercício 4), não 

se sabe quando se está calculando seno de números reais e quando se está calculando 

seno de medidas angulares, e, mesmo quando se está calculando seno de números reais, 

não se expõe a natureza geométrica desse número real, que seria uma possibilidade de 

observar o objeto em mais um registro de representação, como indicado por Duval. 

 

(Dante 2008, página 216 ) 
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(Dante 2008, página 217) 

 Capítulo 18 

O capítulo 18, “Relações e equações trigonométricas”, é basicamente 

procedimental. Inicia-se com uma definição de cotangente, secante e cossecante pelas 

igualdades abaixo, mas não se relaciona tais igualdades com as projeções no círculo 

trigonométrico. Assim, o capítulo 18 se dedica basicamente a tratamentos em registros 

simbólicos e suas demonstrações são puramente sintáticas.  

 

(Dante 2008, página 221) 

Exemplo quanto ao tipo de demonstração utilizada no livro:  

 

(Dante 2008, página 222) 

 Capítulo 19 

No capítulo 19, “Transformações trigonométricas”, não se justifica nenhuma 

das igualdades abaixo; tal capítulo é voltado para as aplicações dessas propriedades, 



48 
 

algumas vezes reduzidas puramente a tratamentos simbólicos; entretanto, outras em 

problemas geométricos. 

 

(Dante 2008, página 225) 

 Capítulo 20 

Observemos o início do capítulo 20, “Senóides e fenômenos periódicos”, que 

trata de funções trigonométricas.  

 

 

(Dante 2008, página 230) 

Em “Lembramos que x, medida de ângulo (ou arco)...”, mostra-se novamente 

conveniente pensar em x como medida angular para facilitar os cálculos. 
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(Dante 2008, página 230 ) 

Note-se que se converte a ordenada para representação decimal, mas não se faz o 

mesmo com a abscissa.  

Nesse capítulo, o livro trata ainda de características do gráfico como: imagem, 

periodicidade, dilatação, contração e translações e modelos matemáticos com senóides  

para fenômenos periódicos como altitude das marés e movimento harmônico simples.  

 

3.3.2 – ANÁLISE DO LIVRO  

 Capítulo 14 

No capítulo 14 é feito o desencadeamento conceitual para a noção de seno no 

triângulo retângulo. Também, a aplicação de razões trigonométricas na resolução de 

problemas que envolvem medições, distâncias inacessíveis, força, trabalho, etc, que é 

um dos pontos dentre os que os PCNs destacam como importantes para o 

desenvolvimento das capacidades e competências em trigonometria. 
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“Especialmente para o indivíduo que não prosseguirá seus estudos nas 

carreiras ditas exatas, o que deve ser assegurado são as aplicações da 

Trigonometria na resolução de problemas que envolvem medições, em especial 

o cálculo de distâncias inacessíveis, e na construção de modelos que 

correspondem a fenômenos periódicos. Nesse sentido, um projeto envolvendo 

também a Física pode ser uma grande oportunidade de aprendizagem 

significativa.” 

(PCNs 1998, página 44) 

Destacamos que, no capítulo 14 desse livro, seno é um número real relativo a 

uma medida ângulos agudos. 

 Capítulo 15 

 No capítulo 15, o livro dedica-se à aplicação da lei dos cossenos. Observamos 

nesse capítulo que seno (e cosseno) não deixa de ser um objeto matemático de alguma 

concretude, já que, relativo em senα, se poderia imaginar um triângulo retângulo com 

um ângulo agudo α e pensar na razão de dois lados, para se tornar um objeto abstrato. 

Senα, com α obtuso, torna-se apenas um valor obtido por um tratamento desprovido de 

qualquer significado. E ainda temos o fato de que está bem claro que, em senx, x é uma 

medida de ângulo. No entanto, quando a propriedade utilizada é mencionada no capitulo 

17, não fica clara a natureza desse x: se é uma medida angular ou linear. 

A conceitualização de seno e cosseno para ângulos obtusos, isenta de qualquer 

conexão com a definição formal que se poderia fazer dos objetos, e dada somente por 

igualdades, matematicamente não é necessária e está na contra-mão da compreensão da 

lei dos cossenos.  

A lei dos cossenos afirma que, se dado um triângulo de lados de comprimentos 

a, b e c, e sendo α a medida da abertura entre os lados com tamanhos b e c, o 

comprimento a, do terceiro lado, pode ser calculado da seguinte forma: a2 = b2 + c2 – 

2b.c.cosα 

 

onde  α é agudo ou obtuso. 
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A justificativa desse teorema pode ser vista da seguinte forma: 

Primeiro caso (α agudo): 

 

No triângulo AHC temos: 

 sensen bh
b
h

  

 coscos bk
b
k

  

Daí, vem no triângulo HBC: 
222 )( kcha   

222 )cos()sen(  bcba   
cos.2222 bccba   

 

Segundo caso (α obtuso): 

 

No triângulo AHC temos: 

 sensen bh
b
h

  

 coscos bk
b
k

  

Daí, vem no triângulo HBC: 
222 )( kcha   

222 )cos()sen(  bcba   
cos.2222 bccba    ou  
cos.2222 bccba   

Pela demonstração, notamos que a lei dos cossenos poderia ser enunciada da 

seguinte forma:   

“dado um triângulo de lados de comprimentos a, b e c e sendo α a 
medida da abertura entre os lados com tamanhos b e c, temos: 

cos.2222 bccba  , se α agudo 
cos.2222 bccba  , se α obtuso 

(sendo β o suplemento de α)” 
 

Tal enunciado poderia, posteriormente, quando estudada a trigonometria no 

círculo, ser sintetizado, isto é, feito como proposto no livro, para α é agudo ou obtuso. 

No entanto, nesse momento, não é necessário saber sobre seno e cosseno de ângulos 

obtusos para se enunciar e usar a lei dos cossenos.   

Diversos livros de 9º ano apresentam lei dos senos e dos cossenos. Em geral, a 

justificativa é feita para ângulos agudos, e menciona-se que vale para ângulos obtusos. 

Muitos livros não dão a relação cosα = - cos(180 - α); no entanto, quando se necessita 

saber o cosseno de um ângulo obtuso para resolução de um dado problema, o valor é 

fornecido. Mas nossa questão é: o que um aluno pode compreender ao ver no livro 
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“cos120º = -1/2”, quando em páginas anteriores define-se formalmente somente 

cossenos de ângulos agudos?  

 Capítulo 16 

No capítulo 16, ao invés de serem elucidadas as idéias que serviriam de alicerce 

para compreensão de trigonometria no círculo, parece que se dá início a um jogo de 

definições imprecisas.  

Na definição que chamamos de D16.1, compreendemos que arco é uma medida 

linear. Na D16.2, vemos que, dado um arco, existe um ângulo central correspondente. 

Em D16.3, já observamos uma incoerência com D16.1, visto que em D16.3 não há 

correspondência com a representação gráfica dos arcos feita em D16.1. A essa altura, é 

sugerido, por exemplo, que dois arcos abaixo,  e , têm a mesma medida.  

 

Nesse momento, em D16.3, as definições parecem mais confundir que 

esclarecer. Confundir no sentido de se tratar de arcos e ângulos de forma 

indiscriminada21, já que, mais tarde, cada arco vai estar associado a um número real em 

“múltiplos” de π e, magicamente, passamos a tratar de seno de números reais. O 

propósito de tal confusão parece ficar mais claro ainda com o 3º tópico desse capítulo: 

“Unidades para medir arcos de circunferência (ou ângulos)”.  

Queremos ressaltar que esse é um ponto importante na análise que estamos 

fazendo. Observe-se que tratar arcos e ângulos de forma indiscriminada pode levar 

alguém que tome a função :f ,RR   xxf sen)(   (de domínio real) a responder 

que 5,0)º30( f . No questionário piloto, podemos destacar a questão número 7: 

“Um aluno, ao trabalhar com uma função trigonométrica que tinha a lei de 

                                                        
21 Em D16.3 pode-se ler: “Usam-se geralmente unidades como grau e radiano para mediar arcos”.  
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formação  xsenxf 9)(   , fez o seguinte cálculo: 1
218














  senf . No 

entanto, esse aluno ficou com dúvida de como marcar esse ponto no plano 

cartesiano e fez a seguinte pergunta ao professor: ‘Como obtenho a abscissa 

desse ponto, ela é dada por aproximadamente 17,0
18
1415,3

  ou por 

10
18

180
 ?’ Qual a resposta que você daria a esse aluno?” 

Vários professores entrevistados responderam que a abscissa era 10. Essas 

respostas de fato preocupam pela seqüência de atividades de tal questionário, uma vez 

que revelam que as representações, gráfica e simbólica – em geral as representações 

utilizadas no ensino médio para o estudo de funções trigonométricas – de fato não se 

relacionam, visto que os gráficos relatados pelos entrevistados em questões anteriores 

relacionam arcos a valores de seno.  

“A originalidade da atividade matemática está na mobilização simultânea de 

pelo menos dois registros de representação ao mesmo tempo, ou na 

possibilidade de trocar a qualquer momento de registro de representação.”  

(Duval 1993,Página 14) 

Desse modo, queremos voltar a atenção para a problemática em questão nessa 

análise: “Como é feita a distinção entre arcos e ângulos?” e “De que modo a indistinção 

entre arcos e ângulos influencia a percepção do aluno em relação a compreensão de 

funções trigonométricas?”. 

O autor prossegue com definições que parecem não esclarecer a natureza dos 

objetos. Como visto na seção de descrição, não se entende se radiano (D16.4) é uma 

medida angular, linear, ou se pode ser as duas coisas.  

Já sobre a propriedade D16.5, temos que radiano é a medida de um ângulo com 

abertura de 1 '18º57º180



rad . Nesse sentido, a igualdade º240

3
4


 , ao invés de 

º180
3

4
rad , pode se revelar uma representação perigosa. Como saber em que 

momento 
3

4  indicará º240
3

º180.4
 , e em que momento 

3
4  indicará 
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89,4
3

...1415,3.4
 ? 

Conforme já dito na seção 1.5 : 

Kupková (2008) chama a atenção para a igualdade rad = 180o, que por vezes 

acaba sendo escrita e entendida como “ = 180o”, fazendo parecer que a 

referência ou o fundamental nessa nova unidade é o , quando na verdade é a 

unidade radiano que traz consigo todo um modo diferenciado de avaliar o 

comprimento do círculo. Nota-se que em 2rad  114,6º que é dispensável o uso 

do π na unidade radiano 

Essas definições e representações de formas imprecisas podem desencadear 

tratamentos baseados em processos mecânicos, já que não são compreendidas as 

conversões entre registros. Por exemplo, na questão 7 do questionário, há de se 

compreender que o valor associado à ordenada 1 é 17,0
18

...1415,3
18


 , pois tal função 

associa o comprimento do arco (tamanho de linha, medida linear) correspondente ao 

ângulo de 100 com o valor do seno. Isto é, pertence a essa função o par (0,17..., 1). 

Ainda são vistos nesse capítulo do livro exemplos para calcular arcos côngruos.  

 

 

(Dante 2008, página 212 ) 

Vê-se que a unidade radiano torna-se simplesmente um adereço dispensável na 

escrita. Note ainda que até aqui as representações  k2
4

3
  são usadas no contexto de 
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ângulos, embora seja mencionada a palavra arco (que sugere medida linear).  

Acreditamos que essa imprecisão na definição de arcos e ângulos, assim como, 

de certa forma, o abuso de linguagem na escrita de º240
3

4


  , levem o aprendiz a ter 

dificuldades nas conversões de registros, que nesse caso pode ser a causa de professores 

apresentarem no questionário piloto imagens de conceito que não se relacionam com a 

definição formal de conceito.  

 Capítulo 17 

Vemos, nesse capítulo, que seno é definido novamente. Desse modo, parece 

haver duas definições bem diferentes, uma no triângulo retângulo e no círculo, sendo 

que essas duas acarretam propriedades que “coincidem” como que por um acaso. Desse 

modo, o caráter científico22 da matemática, com ênfase nos encadeamentos conceituais 

e lógicos, é deixado de lado, já que não fica bem clara uma equivalência entre as 

definições (no caso dos ângulos agudos), e não se explicita também que a definição no 

círculo tem implicações na definição feita nos triângulos retângulos. 

O pior é que, em sen α com αR, não se enfatiza que α é o tamanho de uma  

linha (comprimento de um arco, medida linear). Isto é, não se evidencia qual é o número 

real no qual está se calculando o seno, o que é importante para se compreender a função 

seno, uma vez que o lugar geométrico dessa função será obtido associando-se o 

comprimento dessa linha ao valor do seno.  

Nesse capítulo, novamente não é feita distinção entre arcos e ângulos. 

Acreditamos que, quanto maior a indistinção, maior a facilidade de aceitação de 

cálculos, como, por exemplo, em  





 

3
sen

3
2sen   

2
3

3
sen 

 , onde 





 

3
 , 


3
 R, já que inconscientemente podemos ficar pensando em  

º120sen  )º60º180sen(
2
3º60sen  . Entretanto, nessa direção, maior pode ser a 

confusão na hora de converter o registro.  

 Capítulo 18 

                                                        
22 Científico no sentido dos PCNs, como mencionado no início dessa seção. 
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No capítulo 18, não se relacionam as igualdades que definem cotangente, 

secante cossecante com as projeções no círculo trigonométrico, o que nesse caso se 

mostraria como uma boa alternativa de representação. Isto é, mencionar quais razões 

trigonométricas são indicadas por cada um dos segmentos OC, OD, AG, BH, OE e OF e 

depois argumentar uma equivalência com as igualdades observadas na subseção de 

descrição.  

 

Outro exemplo é a demonstração puramente sintática (que mencionamos na 

descrição) levada em um único registro, que poderia ser relacionada com a 

demonstração geométrica usando congruência entre os triângulos OAG e OTE na 

figura, mostrando que OE = OG.   

 

(Dante 2008, página 222 ) 
 

 O que estamos destacando aqui são as possibilidades de representações que 

poderiam ter sido utilizadas, mas não foram.  

 Capítulo 19 

 Mais uma vez, nota-se destaque a contas e aplicações sem que se entenda, ou ao 

menos se tenha uma idéia, sobre como se deram as fórmulas de seno de soma, diferença, 



57 
 

etc.  

 Capítulo 20 

Mencionamos na descrição que, em “Lembramos que x, medida de ângulo (ou 

arco)...”, mostra-se novamente conveniente pensar em x como ângulo para facilitar os 

cálculos. Acreditamos aqui que a “confusão” (indistinção entre arco e ângulo) que 

parece ser feita propositadamente, acarrete em um conflito cognitivo, pois não se 

compreende qual objeto está sendo aplicado na função.  

Mais ainda, observando o gráfico abaixo, por que não considerar que a abscissa 

do ponto (π/2, 1) é 180º/2 = 90º, já que em todo o tempo em que estamos realizando o 

cálculo podemos pensar em medidas angulares para os valores de x, como sugere o livro 

no capítulo 17?  

 Esse tipo de abordagem talvez explique por que razão boa parte dos 

entrevistados -- embora tivessem respondido que a função tinha domínio real – 

mencionaram não haver sentido em calcular f (2) na função seno. Mais uma vez, não se 

deixa clara a natureza da variável real x. Uma alternativa aqui seria a conversão dos 

números reais que estão em múltiplos23 de π , os quais podem ser escritos na sua forma 

decimal. No entanto, há de se ter cuidado também com essa apresentação, a fim de não 

propiciar outros fatores de conflitos potencias com uma escrita em que predomina 

aproximação de racionais.24    

Há de se ressaltar que os tipos de aplicações encontradas nesse capítulo estão nas 

recomendações dos PCNs.     

                                                        
23 A expressão “múltiplo de π” está sendo utilizada aqui para expressar o registro de uma multiplicação 
que tem “π” como um de seus fatores. Exemplo: 1,2π, 0,7π, 2π/3 etc. 

24 Destacamos que essa preocupação se mostra presente nas atividades e será discutida em 5.5. 
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3.3.3 – DISCUSSÃO   

Observamos que são focados tratamentos em um único registro, dado o 

problema. Isto é, embora sejam abordados os registros gráficos e algébricos, assim 

como representação em π, πrad e decimal, não se exige do aluno que ele articule esses 

registros (através de conversões) na resolução de um problema.  

O livro parece se dedicar mais à resolução de problemas levados em registros 

monofuncionais e às possíveis aplicações que com a compreensão do conceito 

matemático. Isto é, o estudo é mais direcionado ao processo que ao objeto matemático. 

Esse livro ilustra determinados padrões de abordagens que são observadas 

também em outros livros didáticos. Assim como observado nesse livro, alguns autores 

mencionam as palavras arcos e ângulos sem qualquer distinção. Acreditamos que tais 

abordagens tentem “facilitar” ao aluno na hora de se trabalhar com cálculos em função 

seno, poupando-o das dificuldades inerentes à essência do próprio conceito. Mas, a 

alternância entre o tratamento de seno de ângulos e o tratamento de seno de números 

reais, presente nos livros do ensino médio, parece não fornecer uma consistência 

Matemática para a noção e definição de seno, e vir a ser fator de conflito potencial, o 

que mais tarde prejudicará também a compreensão de função seno. 

 Acreditamos, ainda, que os padrões de respostas observados no questionário  
piloto podem estar relacionados com tipos de abordagens observadas nesse livro. 
 
 

3.4 – REFORMULAÇÕES DAS QUESTÕES DE PESQUISA  

 Com base no levantamento teórico e no estudo piloto, retomamos e 

reformulamos, nesta seção, algumas questões de pesquisa iniciadas na seção 1.4, 

onde já tínhamos notado a necessidade de cuidados, principalmente do ponto de 

vista didático, quanto aos registros de representação em trigonometria. Desse modo, 

levantamos algumas aplicações da teoria de representações semióticas de Duval 

(1993, 2005) à nosso estudo e, posteriormente, comentamos alguns aspectos da 

estudo piloto que nos levam a investigações do nosso trabalho. 

 Segundo Duval, do ponto de vista matemático, a conversão tem como finalidade 

permitir a escolha do melhor registro. Assim, a conversão não desempenha um papel 
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importante num processo (na escrita) de demonstrações, pois estas são levadas em geral 

em um único registro. Mas, do ponto de vista cognitivo, temos a situação contrária,  

pois a conversão é o que leva à compreensão do que está por trás. Por exemplo, se 

conhecemos os valores de seno dos ângulos agudos para determinarmos o sen150º, é 

suficiente a identificação            sen150º = sen30º = 0,5. Mas, para evidenciar as idéias 

de tal cálculo, é indispensável a conversão para um tratamento gráfico que destaque a 

reflexão em relação ao eixo vertical e elucida tal igualdade.  

 

Há de se considerar a diferença do ponto de vista cognitivo e matemático, o que 

para Duval geralmente não acontece: “quando se descreve a resolução matemática de 

um problema e quando se analisa a produção dos alunos, não se toma cuidado de 

distingui-los” (Duval 2005, página 15). Obeserve que, matematicamente, é conveniente 

definir o círculo trigonométrico como tendo raio igual a 1, assim abstraimos 

naturalmente a unidade de medida (raio) do arco de comprimento k, corresponde ao 

ângulo de krad (considerando aqui rad = 180º/π). 

Desse modo, ao definirmos uma função que associa um arco ao seno do ângulo 

correspondente a esse arco, temos uma expressão simples: senxxf )( , (onde em senx, 

x está em radiano). Mas talvez a correspondência não fique clara para todos que 

utilizam uma notação tão simplificada e muito boa para um tratamento monofuncional. 

Isso quer dizer que, na função seno, muitos efetuam o cálculo 5,0
6

sen
6














 f , 

portanto nem sempre é entendido que 5,0
6

º180sen
6

...14,3














f . Tal fato é 

evidenciado nas respostas obtidas na pergunta número 7 do questionário do estudo 

piloto, para qual alguns professores responderam que a abscissa do ponto dado pelo 

cálculo 5,0
218














  senf , relativa à função com expressão    xxf 9sen , era 

10
18

180
 .  
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Note que o conteúdo da representação (conceito ou processo em questão) 

depende mais do registro de representação que do objeto representado. Pois, quando 

mudamos de registros estamos não somente mudando o tratamento, mas também 

trazendo propriedades explícitas ou outros aspectos do mesmo objeto. 

Em Duval (1993), é mencionada a ambigüidade cognitiva num mesmo tipo de 

processo (transformação de representação dentro de um tipo de registro).  Note as 

operações 

0,20 + 0,25 =... ,  1/5 + 1/4 = ... , 

os algoritmos são diferentes para uma mesma operação, de um mesmo objeto, em 

diferentes representações. Assim, os processos não são determinados absolutamente 

pelo objeto matemático, mas dependem também da representação desse objeto. Desse 

modo, por motivos de visibilidade, uma pessoa pode ser levada a mudar determinado 

registro, realizando conversões, para realizar um tratamento. 

Assim, à luz da teoria de representação semiótica e imagem de conceito e 

definição de conceito, retomamos as questões de pesquisa: “como se dão as definições e 

representações dos objetos em trigonometria no ensino médio?” e “de que modo a 

estrutura das definições relacionada às representações podem alterar a compreensão 

dos objetos?”, a fim de delinear os objetivos da nossa pesquisa principal.   

Mas particularmente à aplicação do questionário no estudo piloto, notamos que 

os participantes tiveram dificuldade para perceber incoerência(s) em suas respostas. No 

entanto, ao término do preenchimento do questionário, muitos expressaram estar 

confusos e não convictos quanto às respostas. Parece-nos que seria necessária uma 

maior intervenção (talvez com entrevistas orais) para que tais contradições pudessem 

emergir como fatores de conflito cognitivo. Isso talvez confira destaque à 

importância do professor enquanto mediador na aprendizagem das idéias relativas a 

esse conteúdo, já que apenas atividades podem não ser suficientes para uma re-

significação de tal conteúdo. Tal fato sugere, nessa pesquisa, a aplicação de 

atividades mediadas pelo pesquisador, a fim de observar de que forma essas 

atividades alterariam as respostas do questionário desse estudo piloto. 
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4 – METODOLOGIA DO 

ESTUDO PRINCIPAL 

 

Dada a observação de como as representações semióticas e estruturação dos 

conceitos abordados nos livros didáticos podem se relacionar com padrões de 

respostas obtidos no questionário piloto, formamos nosso estudo principal, que 

consiste em: 

 Observar se as atividades propostas podem alterar os tipos de respostas 

observadas no questionário piloto. Isto é, analisar se as atividades, com 

ênfase em conversões de registros, propiciam uma melhor articulação entre 

as imagens de conceito, definição de conceito pessoal e definição formal de 

conceito em trigonometria.  

Desse modo, neste capítulo, apresentaremos como se darão as atividades 

com os professores, assim como seus objetivos e possíveis alcances.  

 

 

4.1 – CONTEXTO DAS ATIVIDADES  
Sabemos da importância do caráter instrumental da Matemática, que, como 

visto, é o que enfatizam os livros didáticos e os Parâmetros Curriculares nacionais do 

Ensino Médio. No entanto, nosso trabalho está preocupado com os encadeamentos 

conceituais e lógicos que têm a função de construir novos conceitos e estruturas a partir 

de outros e que servem para validar intuições e dar sentido às técnicas aplicadas, isto é, 

o caráter científico da Matemática, também citado pelos PCNs como a finalidade desta 

disciplina no ensino médio embora desfrute de pouco destaque no livro didático 

observado, para o caso da trigonometria.  

Tal ausência também foi observada no questionário piloto, o que se verifica a 

partir da incompreensão de conceitos e estruturas por parte de alguns professores de 

Matemática. Isso talvez demonstre uma preocupação que alguns programas de formação 

de professores têm com o saber fazer em matemática em detrimento de um saber pensar 

matemático.  

Uma questão já levantada na seção 3.4 é: nem sempre o mesmo registro que 
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facilita o processo é o que facilita a compreensão do objeto relativo a esse processo e 

vice-versa. Relativamente ao exemplo já mencionado em 3.4, temos que provavelmente
 

5,0
6

sen
6














 f  facilita o processo, mas talvez a escrita mais dificultosa 

5,0
6

º180sen
6

...14,3














f  (em relação ao processo) viabilize uma melhor 

compreensão do objeto função seno. Consideramos que uma boa estratégia pedagógica 

deva abarcar a procura do professor pelo melhor registro de representação para que os 

alunos possam não só compreender os processos matemáticos, mas também, e 

principalmente, os objetos matemáticos. Isto é, abordar o caráter instrumental e o 

científico. Em muitas situações, como a do exemplo dado, a atividade de viabilização do 

processo mais compreensão do objeto é determinada pela articulação entre os registros.    

A partir dessas preocupações que desenvolvemos as atividades de que tratamos 

neste capítulo. Acreditamos que um tratamento que inclua função seno como lugar 

geométrico que relaciona a medida de um arco com o seno do ângulo correspondente 

seja um tratamento geométrico articulado com os que em geral são vistos nos livros, 

assim como uma melhor distinção entre arcos e arcos e ângulos, de modo que se saiba 

sempre quando π indica 3,14... e quando indica 180º (se saiba fazer a conversão de 

registros quando necessário). Acreditamos que tal abordagem propicie uma melhor 

compreensão do objeto matemático função seno, já que para Duval:  

“... a compreensão matemática está intimamente ligada ao fato de se dispor de 

pelo menos dois registros de representação diferentes. Essa é a única 

possibilidade de que se dispõe para não confundir o conteúdo de uma 

representação com o objeto representado. ... É a articulação entre os registros 

que constitui uma condição de acesso à compreensão em matemática”.  

(Duval 2005, Página 22) 

 

4.2 – POSSÍVEIS ALCANCES COM O USO DA TECNOLOGIA 

COMPUTACIONAL 
Acreditamos que com a ajuda de software de geometria dinâmica consigamos 

um ambiente mais propício no que diz respeito a relacionar e desenvolver alguns 

conceitos trigonométricos, até mesmo devido às características de ambientes 

informatizados, quanto à dinâmica e interatividade.  
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“um ambiente informatizado oferece suporte às concretizações e ações mentais do 

aluno; isto se materializa na representação dos objetos matemáticos na tela do 

computador e na possibilidade de manipular estes objetos via sua representação. 

Vê-se assim o ambiente favorecendo a construção de conjeturas, o que exige 

raciocínios mediados pelo constante processo de assimilação versus acomodação. É 

claro que a construção do conhecimento vai além e não se realiza enquanto a 

argumentação matemática explícita não torna evidente o ’por que desta 

propriedade’. Mas a percepção de modelos é o início para o pensamento puramente 

teórico sobre o funcionamento das coisas.” 

(Gravina & Santora, 1988) 

Sugerimos uma abordagem do ensino de funções trigonométricas via 

construções geométricas, utilizando software de geometria dinâmica, com o objetivo 

de se criar uma imagem a respeito das diferenças entre: ângulo (no contexto de sua 

abertura), arco (comprimento associado, um número real), seno do ângulo (um 

número real) e gráfico da função como lugar geométrico, de modo que a abordagem 

geométrica, trigonométrica no círculo e funcional se relacionasse e não divirja. 

Note-se ainda que a geometria dinâmica possibilita não só a conversão para um 

registro gráfico como também o tratamento nesse registro. Consideramos aqui que a 

representação de um objeto via software de geometria dinâmica constitui uma via de 

articulação de representações e articulação de imagens de conceito, uma vez que quando 

manipulamos a representação no computador temos a possibilidade de discutir as 

propriedades e registrar as idéias envolvidas em uma linguagem natural ou em uma 

notação simbólica ou algébrica.  

Como mencionado na secção 2.3, o paradoxo cognitivo de Duval existirá, 

porém, no caso da trigonometria, acreditamos que possa ser amenizado em um ambiente 

informatizado, comparando, por exemplo, o computador com um microscópio. De fato, 

no microscópio podemos observar uma célula, e no computador estaremos observando 

apenas a representação de um objeto, mas talvez as características de dinâmica e 

interatividade nesses ambientes, conciliadas a articulações constantes com outras 

representações, “podem nos deixar mais próximos dos objetos”.  

 

4.3 – OBJETIVOS E ASPECTOS GERAIS  
À luz das observações realizadas neste capítulo até aqui, elaboramos um roteiro 
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de atividades (que serão aplicadas com um grupo de professores) com mudança de 

registros de representação, de modo a tentar evidenciar a natureza de alguns objetos. O 

intuito é que: 

 as conversões: geométricas, entre as unidades radiano e grau, e “múltiplo”25 de π 

e decimal; 

 a construção do gráfico da função via lugar geométrico; 

 a possibilidade de manipular representações com o auxilio de software de 

geometria; 

viabilizem um enriquecimento das imagens de conceito de tais objetos. Isso 

descreve os objetivos gerais das atividades.   

No entanto, alguns aspectos gerais têm de ser observados no desenvolvimento 

das atividades. São eles: 

 manipulação e percepção geométrica; 

 manipulação algébrica/aritmética;  

 comparação e articulação algébrica e geométrica; 

 formalização; 

 conceitualização.  

Por exemplo, a relação entre arco, ângulo e raio é indicada no enunciado da 

atividade 3 com a fórmula 
º180
.. rA 

 . Assim, vemos a retomada26 de uma relação (ou 

simplesmente uma fórmula, já que a igualdade pode não ser rica em significados27). 

Ainda na atividade 3, é proposta a obtenção de medidas dos objetos via manipulação 

algébrica/aritmética. Posteriormente, na atividade 4, é sugerida uma manipulação e 

percepção geométrica de modo viabilizar a comparação e articulação de 

representações de registros multifuncionais (geométricos) e monofuncionais 

(algorítmicos).  

Na atividade seguinte, a de número 5, relacionamos novamente os resultados 

                                                        
25 A expressão “múltiplo de π” está sendo utilizada aqui para expressar o registro de uma multiplicação 
que tem “π” como um de seus fatores. Exemplo: 1,2π, 0,7π, etc. 

26 Retomada porque provavelmente esta é uma relação já vista em algum momento pelos professores.  

27 Não rica em significados: não conseguir, por exemplo, entender essa relação geometricamente.  
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obtidos com uma formalização, justificando a relação já observada de diferentes 

maneiras nas atividades 3 e 4.  

Essa relação entre arco, ângulo e raio é ainda abordada na atividade 7, que leva à 

conceitualização de radiano em definição 1, que se completa na afirmação 1 e em sua 

justificativa na atividade 8.  

Note-se que foi utilizada a palavra “formalização” para a atividade 5, que 

descreve a justificativa de uma relação que já tinha sido explicitada em atividades 

anteriores. Ou seja, pede-se em 5 um argumento formal, uma demonstração. 

Usamos a palavra “conceitualização” para a atividade 7, que descreve as idéias 

necessárias e suficientes  utilizadas na definição formal do conceito de radiano, que 

nessa atividade, ainda não está formalizado (não está definida).  

Os exemplos anteriores, englobando as atividades 3 a 8, ilustram algumas idéias 

centrais das atividades que envolvem a articulação entre diferentes representações, já 

que, para Duval, esse modo constitui a única via de acesso aos objetos matemáticos.  

Considerando que essas representações constituem estruturas mentais que 

envolvem propriedades e processos ligados a conceitos trigonométricos, então fazem 

parte da imagem de conceito (de determinados objetos) em trigonometria.  

Como mencionado em 2.2, “felizmente muitos conceitos são utilizados mesmo 

não sendo nada definidos” (Tall & Vinner, 1981, página 151). Nesse sentido, 

pretendemos com as com as representações, manipulações e comparações geométricas e 

algébricas, desenvolver o refinamento de idéias associas, que irão convergir para 

posterior formalização e conceitualização. Entende-se por refinamento um 

desenvolvimento gradativo da imagem, trabalhando os conflitos potenciais e cognitivos  

  

4.4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS DAS ATIVIDADES 

Descrevemos abaixo os objetivos específicos de cada atividade. Consideremos 

também, para compreensão dos objetivos, as respostas esperadas exibidas na próxima 

seção, já que estas podem também servir como norte do que pretendíamos com cada 

atividade.  
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 Atividade 0 – Visualizar geometricamente que a razão entre o comprimento da 

circunferência e o diâmetro é uma constante. Assim, apresentar π como o valor 

dessa constante real. 

 Atividade 1 – Familiarizar-se com o cálculo algébrico do comprimento da 

circunferência.  

 Atividade 2 – Visualizar geometricamente o cálculo do comprimento da 

circunferência. A preocupação que já se inicia aqui é que se compreenda 

geometricamente o objeto que é calculado algebricamente. Isto é, propiciar 

articulação entre registros.  

 Atividade 3 e 4 – Familiarizar-se com (ou retomar) a relação entre arco ângulo e 

raio através dos registros algébricos e geométricos. Novamente, objetivamos que 

se compreenda geometricamente um cálculo que poderia ser feito através de 

contas, mas sem significados.  

 Atividade 5 – Formalizar a relação entre arco, ângulo e arco explorada nas 

atividades anteriores, já que consideramos que é condição necessária para 

construção do conhecimento matemático o argumento que explicita o porquê das 

propriedades. 

 Atividade 6 – Entender a relação de dependência entre as variáveis, arco ângulo 

e raio. Compreender que, dadas duas quaisquer das três variáveis (arco ângulo e 

raio), pode-se calcular a terceira.  

 Atividade 7 – Observar que quando as medidas do arco e raio são iguais, o 

ângulo é constante. 

 Definição 1 e afirmação 1 – Atribuir um nome ao ângulo constante observado na 

atividade 7, como também apresentar radiano como medida angular, que pode 

ser medida em graus por exemplo. Agora compreender π, se na unidade radiano, 

como equivalente a 180º – lembrando que o símbolo π, até as atividades 

anteriores, era compreendido como sendo a constante real 3,1415... . 

 Atividade 8 – Assim como na atividade 5, justificar formalmente as idéias 

exploradas.  

 Afirmação 2 – Evidenciar outra maneira de relacionar arco e ângulo. Expor que, 

quando o ângulo é medido em radiano, este é numericamente igual ao arco (que 

tem o raio como unidade de medida, bastando para isso tomar r = 1). 
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 Atividade 9 – Explorar a relação dada na afirmação 2, fazendo que se 

compreenda através de diferentes representações monofuncionais (mudamos a 

representação do arco de 0,9π para 2,82... e mudamos a representação do ângulo 

de 0,9πrad para 162º), e ainda realizar manipulação desses dados por 

representações multifuncionais (comparamos os dados geometricamente no 

Tabulae).  

 Atividade 10 - Assim como na atividade 5, justificar formalmente as idéias 

exploradas. 

 Atividades 11 e 12 – Fazer com que a relação da afirmação 2 torne-se mais 

“natural” através de comparações do mesmo tipo da atividades 9, com algumas 

variações. 

 Definição 2 – Conceituar seno de ângulos. Observe que nesse contexto não há 

sentido em se calcular seno de números reais. O propósito de tal definição é 

depois relacioná-la (atividade 18) com a definição no triângulo retângulo, que 

também se trata de seno de ângulos. Aqui, temos a preocupação de não repetir o 

que muitos livros fazem que é definir seno duas vezes, ora no triângulo 

retângulo para ângulos, ora no círculo para números reais, sem ao menos fazer 

uma relação entre essas “duas” definições. Acreditamos que, dessa forma, os 

livros didáticos possam favorecer implicitamente a idéia de que, em Matemática, 

a consistência das definições não é um imperativo e isso pode se converter em 

um fator de conflito potencial. 

 Atividade 13 – Chamar atenção para o fato de que seno foi definido para ângulos 

e não números reais.  

 Atividade 14 – Explorar geometricamente a definição 2. Existe um acordo, que 

também é explicitado oralmente no momento das atividades, segundo o qual 

sempre que indicarmos o ângulo na unidade radiano, escreveremos essa unidade 

(com o objetivo de nunca confundir quando se está tratando de ângulo e quando 

se está tratando de arco). Desse modo, o item 14.6 tem o objetivo de verificar se 

os professores estão atentos todo o tempo para a distinção entre ângulo e arco.  

 Atividade 15 – Iniciar uma correspondência entre arco e ângulo, que deverá 

levar posteriormente à compreensão de definição de função seno. Nota-se que 

aqui estamos começando a familiarização da relação da função seno, para só 

depois defini-la. Objetivamos chamar a atenção para o fato de, em consonância 
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com as definições, não estarmos calculando seno de arcos, mas, dado um arco, 

obtemos um seno observando seu ângulo correspondente. Dá-se também uma 

familiarização com a linguagem que será utilizada na definição de função seno: 

“seno do ângulo correspondente ao arco de...” 

 Atividade 16 – Observar que em 14.7 (calculando o seno do ângulo 0,7πrad) e 

em 15.4 (calculando o seno do ângulo correspondente ao arco de 0,7π) 

encontramos o mesmo valor porque o ângulo 0,7πrad corresponde ao arco de 

0,7π. Desse modo, chamamos atenção novamente para a relação entre arco e 

ângulo; analogamente, para relação entre 14.8 e 15.5. 

 Atividade 17 – Observar a relação da trigonometria no círculo e no triângulo 

retângulo. 

 Atividades 18 – Justificar a relação da trigonometria no círculo e no triângulo 

retângulo. Note ainda que, na abordagem com as atividades, o conceito de seno 

foi dado uma única vez, no círculo trigonométrico, e se torna conseqüência no 

triângulo retângulo, levando assim em conta todas as observações feitas nos 

objetivos descritos nesta subseção, na definição 2. 

 Atividade 19 – Os mesmos objetivos da atividade 15; no entanto, extrapolamos 

aqui em arcos com medida 4, por exemplo. A idéia é chamar atenção para o fato 

de podermos calcular o seno do ângulo associado a um arco com medida 

qualquer, inclusive inteira (4) e racional (2,4). 

  Atividade 20 – Entender as diferentes relações que podemos obter com abjetos 

ligados à trigonometria (observe-se nessa atividade o uso de diferentes registros 

de representação). Colocamos nessa atividade as três relações que aparecem na 

questão 6 do questionário piloto e que se mostraram confusas em termos de 

entendimento. Assim, objetivamos elucidar cada uma delas, também na 

comparação entre as mesmas. Com isso, espera-se explorar a relação da função 

seno (a terceira da atividade 20) que será definida na seqüência. 

 Definição 3 – Definir formalmente a função seno que já fora explorada em 

diversas atividades anteriores.  

 Atividade 21 – Responder que se trata do gráfico da função seno; tentar observar 

se essa resposta é ligada: ao reconhecimento das propriedades da curva (abscissa 

como comprimento do arco e ordenada como seno), ou ao reconhecimento de 
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uma figura geométrica já conhecida (curva senoidal), ou simplesmente pelo fato 

de estarmos trabalhando com a função seno nas atividades anteriores. 

 Atividade 22 – Reconhecimento (e possível re-significação) da curva senoidal.  

 

4.5 – RESPOSTAS ESPERADAS NAS ATIVIDADES. 

 Chamamos de respostas “esperadas” aquelas que consideramos como corretas, 
dada a seqüência de atividades e as limitações28 do software. 

 Dessa forma, as respostas podem ter variações, mas estas não interferem nos 
objetivos das atividades, que são as observações geométricas de objetos já tratados 
aritmeticamente ou algebricamente.  

ATIVIDADES RESPOSTAS DESEJADAS 

0 Respostas livres 

1 1.1) 18,85 u.c. 1.2) 33,9 u.c. 1.3) 33,9 u.c. 

2 2.1) 12,566 u.c. 1.2) 27,018 u.c. 1.3) 18,850 u.c. 

3 3.1)   2,618 u.c. 3.2)   2,443 u.c. 

4 Respostas livres 

 

5 

Usando proporcionalidade temos que: 

º180
..       

º3602
rA

r
A 


  

6 6.1) 73º39` 6.2) 5,498 u.c. 

7 7.1) 57º18` 7.2) 57º18` 7.3) 57º18` 

 

8 

Substituindo temos: 

º1801      
º180
..1

 radrradr   

                                                        
28 Ressaltamos que, nesse caso, as principais limitações são: imprecisão na marcação dos valores 
indicados nas atividades e apresentação pelo software dos valos sempre com três casas decimais, sendo 
racionais ou irracionais. Uma discussão sobre tais limitações será apresentada em 5.5. 
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9 

9.1)  2,827 u.c. 

 

9.2) 162º 

9.3)  

 

10 
kAkAradkAkradAkrad        

º180
º180.      

º180
).(      

º180
1..        

 

11 

11.1) 0,7πrad 

 

11.2) 126º 

 

11.2)  

 

 
12 

Respostas livres, mas como exemplo temos: 

12.1) 50º  /   0,873 12.2)  0,3π  /  0,3πrad 12.3)  0,3π  /  1,571  

13 13.1) Falso. Pois foi definido seno para 
medidas angulares e não lineares.  

13.2) Verdadeiro. Pois foi definido 
seno para medidas angulares. 

 

14 

14.1) 0,545 14.2) 0,921 14.3) 0,819 14.4) 0,841 

14.5) 0 14.6) Não faz sentido, 
dada a definição.  

14.7) 0,809 14.8) 0,866 

 

15 

15.1) 0,696 15.2) 0,746 15.3) -0,588 

15.4) 0,809 15.5) 0,866 

 

16 
O mesmo valor é encontrado porque o ângulo 0,7πrad corresponde ao arco de 

0,7π. Analogamente para relação entre 14.8 e 15.5. 
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17 

 

As respostas são livres, mas podemos dar 
como exemplo a tela ao lado com valores que 
indicam as seguintes respostas: 

42º58’36”  /  0,682   

1,148cm  /  1.684cm  /  0,682 

 

 

18 

 

 

ON
MNO

ON
MNCB

ON
MNOBCB

ON
OB

MN
CB





^
sen      .1

.      
 

 

 

19 

19.1 0,35πrad  /  63º  /  0,167  

19.2 1,7πrad  /  306º  /  -0,954 

19.3 1,8πrad  /  324º  /  -0,404 

19.4 2,4rad  /  137º31’  /  -0,660 

19.5 4πrad  /  229º11’  /  0,153 

20  C – B – A  

 

 

 

21 

Descreve a curva senoidal, visto que A’B’ indica a medida do arco AB, abscissa 
da função, e B’P indica o seno do ângulo correspondente a esse arco, ordenada 
da função.  

 

 

 

22 

Curva a ser visualizada.  
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4.6 – METODOLOGIA E PÚBLICO 

 Aplicamos as atividades com professores segundo a seguinte dinâmica: 
inicialmente, os professores responderão o mesmo questionário aplicado no estudo 
piloto e depois serão submetidos às atividades, a fim de que, posteriormente, possamos 
indagá-los sobre o modo como tais atividades alteraram/alterariam suas respostas nos 
questionários.  

 Os professores são orientados a responder o questionário antes do encontro para 
as atividades, e tal etapa não é assistida ou acompanhada fisicamente pelo pesquisador. 
Cada um dos professores recebe o questionário com as seguintes orientações na 
primeira folha: 

Orientamos que o questionário seja respondido do seguinte modo:  

 Com o auxilio da calculadora ou tabela trigonométrica (segue em 
anexo), quando se julgar necessário; 

 Sem o auxílio de livros ou outras fontes, já que a idéia é mapear como o 
participante concebe determinado conceito, e não como este está escrito 
em algum livro; 

 Preferencialmente à caneta, de modo que, se houver mudança de 
resposta, a anterior fique também registrada; 

 Responder primeiro o fascículo 1 e só ao termino deste responder o 2. 
Uma vez terminado o 1, não mais alterá-lo. Se o fascículo 2 provocar 
qualquer tipo de desejo de alteração das respostas dadas no fascículo 1, 
essas alteração deverão ser observadas nas atividades 8 e 9 do fascículo 
2. 

  Num outro momento, as atividades são aplicadas individualmente. Junto às 
aplicações das atividades, são realizadas as “entrevistas”, isto é, os professores poderão 
ser questionados sobre o que os levou a determinadas repostas nos questionários ou 
sobre como “concebem” determinados conceitos.  

 Aplicamos tais atividades com professores de Matemática que cursam a já 
mencionada especialização da UFRJ. A escolha de tal público deve-se ao fato de se 
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fixar a variável público, relativo às respostas dos questionários, já que no estudo piloto 
tivemos um público bem semelhante. 
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5 – ESTUDO PRINCIPAL: ATIVIDADES 

Neste capítulo, apresentaremos a análise individual da etapa “atividades”, que 

consiste na resposta do questionário prévio (mesmo do estudo piloto) e na aplicação 

orientada das atividades, para três participantes: Carlos, Joana e Maria (pseudônimos). 

Para cada um desses professores participantes, reservaremos uma seção, que está 

organizada em três subseções, a saber: 

I. Questionário: No inicio do encontro, os professores entregaram o 

questionário, igual ao questionário piloto, já respondido previamente. Sabemos que não 

há como garantir o cumprimento das orientações indicadas na metodologia (ver 4.6). 

Lembramos que a intenção de já ter o questionário respondido era de simplesmente não 

tornar o encontro mais cansativo, visto que, mesmo com essa etapa preliminar, sua 

duração foi de aproximadamente 140 minutos.  

Nessa subseção, alisaremos as respostas de tal questionário respondido por cada 

um dos participantes. Observaremos também as respostas sobre a sistemática e 

categorização já expostas em 3.2.2. 

II. Aplicação das atividades: Nessa subseção, descreveremos e comentaremos 

alguns momentos das atividades. É importante ressaltar que as atividades eram muito 

direcionadas, desse modo, as respostas não fugiam muito dos padrões esperados. Sendo 

assim, a aplicação transcorreu de modo que, quando as anotações dos professores 

fugiam do que consideramos como corretas, iniciava-se a intervenção do aplicador de 

modo a re-explicar o que se estava querendo nas atividades. Demos destaque aos 

possíveis conflitos ou reorganização de idéias ocorridos durante o desenvolvimento das 

atividades. Por essa razão, a apresentação dessa subseção ressaltará as re-significações 

dos conteúdos, dúvidas, momentos de conflito ou hesitação dos participantes.  

III. Discussão após as atividades: Objetivamos, nessa seção, indicar as 

reavaliações das respostas do questionário feitas pelos próprios professores, após a 

realização das atividades. Apresentaremos uma comparação das respostas das atividades 

com as do questionário. Nesse momento, diferentemente do que ocorreu no estudo 

piloto, tivemos a oportunidade de questionar o motivo de determinadas respostas do 

questionário aos participantes.  
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Após as três seções destinadas a cada um dos professores, apresentaremos ainda 

duas outras seções neste capítulo: uma direcionada a aspectos gerais observados nas 

atividades, que sintetizam a análise sobre os participantes, e outra que relata as 

limitações encontradas no uso do software de geometria dinâmica.   

 

5.1 – MARIA  

Maria, professora com experiência de quatro anos em turmas de Ensino Médio, 

graduada por uma universidade pública do Rio de Janeiro, cursava pós-graduação lato 

senso numa outra universidade pública no mesmo estado. O questionário respondido 

por Maria pode ser visto na íntegra nos anexos. 

É importante ressaltar que, na época da entrevista, Maria estava cursando a 

disciplina “Funções” no referido curso de especialização. Uma das atividades do curso 

consistia na apresentação de seminários e, na época da participação das atividades, 

Maria já tinha assistido a um seminário apresentado por seus colegas sobre funções 

trigonométricas. Quando perguntada sobre de que forma esse seminário, mais a 

discussão com os colegas de turma sobre o mesmo e a explanação da professora da 

disciplina, tinha influenciado suas respostas no questionário, Maria respondeu: 

P:29 Ficou mais claro pra mim. A professora fez questão ressaltar que a imagem 

era entre -1 e 1. ... foi exatamente há duas semanas, então facilitou um pouco 

pra mim nesse sentido. 

 

 5.1.1 - QUESTIONÁRIO  

Comecemos a análise pela resposta da questão três, pois, como já discutido, 

indica a imagem de conceito de Maria sobre função seno. Nessa questão, tivemos a 

seguinte resposta de Maria: 

 P: É a função que associa cada número real o seno desse número. 

Ainda nessa questão, é indicado por Maria o seguinte gráfico para tal função: 

                                                        
29 Durante este capítulo, usaremos “P:” para indicar a fala do professor, que nessa seção é a Maria, e 
usaremos “A:” para indicar a fala do aplicador, pesquisador Quintaneiro. 
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Dada a categorização realizada no estudo piloto com os grupos A, B, X, Y e Z, 

enquadramos Maria no grupo 4 (BX), das pessoas que não estabeleceram domínio ou 

contra-domínio e estabeleceram relações de reais e em reais.  

Note que nessa definição Maria mencionou seno de números reais, embora na 

questão 1 tenha calculado seno de medidas angulares. 

30 

Embora nas atividades elaboradas tenhamos nos restringido a seno de medidas 

angulares, não vemos problemas em conceber seno de medidas lineares (arcos), mais 

comumente associada a números reais. Desse modo, não consideramos um erro que se 

identifique sen(π/3) a 0,866025, uma vez que o número real 0472,1
3


  indica a medida 

do arco, que de fato é numericamente igual ao ângulo de 60º, quando esse ângulo é 

escrito na unidade radiano.  

 

No entanto, tal valor provavelmente foi obtido visualizando sen60º na tabela 

trigonométrica, e o problema é que a visualização da igualdade º60
3


  pode não 

explicitar que o número 0472,1
3


  indica medida do arco (quando a unidade é o raio) 

correspondente ao ângulo de rad
3
 . Esse conflito é evidenciado em: 

31 

                                                        
30 Maria não usou o símbolo de igualdade em nenhuma das identificações feitas nas respostas do 
questionário.  
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Observa-se, pelas respostas de Maria, que a definição pessoal de conceito não é 

coerente com as respostas anteriores dadas na questão 1, uma vez que temos: 

 

Desse modo, acreditamos então que a resposta da 1.d  

 

perde toda a coerência junto ao gráfico esboçado por Maria em 3, pois provavelmente a 

leitura que fez na identidade acima foi 1
2

º180







f  e não 1

2
...1415,3







f . Essa 

suspeita é confirmada com a resposta da questão 7, cuja resposta  é que a abscissa do 

ponto 





 1,
18
  é dada por 10.  

Note-se também que, se em 1
2







f  fosse compreendido que π indica o 

número real 3,1415..., possivelmente a resposta de 2b 

 

seria algo do tipo “aproximadamente 0”, já que no enunciado é mencionado que                         

“ ...1415,3 ”. Mas, o valor fornecido na resposta corresponde a uma aproximação de 

sen(3,1415º).  

Ao que parece, nenhuma resposta é coerente com o gráfico indicado em 3. 

Assim, a única parte de imagem de conceito coerente com a definição formal, o gráfico, 

parece ser decorada pela participante.    

Observemos ainda que, mesmo não se tendo evidenciado o domínio e o contra-

domínio na definição pessoal de conceito, as questões 4 e 5 foram respondidas em 

consonância com o gráfico e com a definição formal de conceito, indicando que o 

domínio da função é dado por R  e a imagem [-1,1]. No entanto, as respostas das outras 

questões, assim como a resposta da questão 6, indicam que mesmo mencionando que o 

                                                                                                                                                                   
31 0,034899 é o valor de seno de 2º que aparece na tabela trigonométrica que fazia parte do anexo do 
questionário.  



78 
 

domínio é real, Maria parece não entender bem a variável independente nessa função.  

 

Mesmo com essas respostas que indicam diversos fatores de conflitos potenciais, 

nenhuma consideração foi feita nas questões 8 e 9.  

  

 5.1.2 – APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 Na atividade 3, Maria respondeu inicialmente 2,61º... e 2,44º... . Isto é, numa 

questão em que havia um pedido para se calcular o arco, substituiu-se o valor 

corretamente e numericamente o valor desejado foi encontrado; no entanto, como a 

participante se utilizou de “graus”, foi percebido que ela não entendia muito bem a 

natureza do que se estava calculando. 

A: O que você está calculando [referindo-se ao cálculo efetuado na resposta da 

3]32? 

Antes de responder, Maria releu o enunciado da questão 3, que acabara de 

responder. 

P: Estou calculando o comprimento do arco na verdade. Me confundi. Mas eu 

acho que o valor numérico está certo. 

Maria então pediu para riscar o símbolo de graus.  

 

É interessante observar que a relação dada pela fórmula 
º180
.. rA 

  parecia ainda 

não fazer sentido, mas a resposta foi mudada porque Maria releu no enunciado da 

questão “calcule ... o comprimento do arco”. Esse ocorrido talvez mostre a necessidade 

de realizar conversão de registros, a fim de propiciar a visualização dos objetos.   

                                                        
32 Neste capítulo, usaremos as anotações entre colchetes para revelar algumas idéias observadas por nós 
que não foram verbalizadas.   
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Observa-se que, quando investigados os 

valores acima geometricamente, as informações 

obtidas pareceram fazer mais sentido para Maria. E, 

mesmo tendo inicialmente errado a medida do raio em 

4.1 (indicou medida do arco), a posterior correção e as 

respostas de 4.2 mostram que já se fez distinção entre 

arco, ângulo e raio, através de uma visualização 

geométrica como a que está ao lado. 

 

 

 Após a aplicação da atividade 7, foi perguntado: 

A: Qual é a relação entre os exercícios 7.1, 7.2 e 7.3? 

P: Em todos eles o arco e o raio têm a mesma medida.  

A: Quando isso acontece o ângulo é constante.  

P: Ainda não tive a oportunidade de ver isso assim.[Referindo-se à visualização 

Geométrica] 

Na seqüência, após a definição 1: 

A:Você já tinha visto a definição do ângulo radiano? 

P: Já vi definido...[hesitação]... a gente comentou isso no curso semana passada, 

a professora fez uma pergunta sobre isso, e o pessoal ficou meio assim.... [quis 

dizer que os alunos demonstraram dúvida] 

Esse diálogo, mais o comportamento da participante, indica um 

desconhecimento da noção de radiano. Vê-se que a unidade radiano torna-se um nome 

indexado a contas, pois, quando se trata e de uma definição formal atrelada à uma 

exemplificação geométrica, observamos uma certa surpresa. 

Na afirmação 2 33, Maria faz a leitura, mas parece que a relação não faz muito 

sentido. É necessária então uma orientação do pesquisador para a realização da 
                                                        
33 Afirmação 2: Em uma circunferência de raio unitário (r = 1), o arco de k corresponde ao ângulo de        
k. rad. 
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atividade 9, que visa explorar a relação dada na afirmação 2.  

Durante a realização da atividade 9, a relação parecia ainda uma novidade. Note 

que a afirmação 2 indica a relação que explicita a funcionalidade de radiano, já que 

radiano traz consigo um modo diferenciado de relacionar arco e ângulo, uma vez que 

esses terão numericamente a mesma medida quando o ângulo for mensurado nessa 

unidade. Entender essa relação provavelmente é uma condição necessária para uma boa 

imagem de conceito de radiano. Isto é, aquela que não apresenta conflitos potenciais, 

quando observada a definição formal. 

A afirmação 2 e atividade 9 indicam o momento em que Maria começou a 

necessitar de mais esclarecimentos para a realização das atividades.  

Durante a atividade 11, quando ainda era discutida a relação dada na afirmação 

2, temos:  

P: Às vezes a gente olha assim [referindo-se a escrita arco de k corresponde ao 

ângulo de krad] mas não tá vendo. Mas olhando no computador agente entende 

melhor.  

P: Vai ficando mais fácil trabalhar nessa unidade [Radiano]. 

Maria faz tal comentário porque, a essa altura, se dá conta de que arco e ângulo 

correspondentes são numericamente iguais quando abstraídas as unidades. 

Após leitura da definição 2, Maria responde inicialmente oralmente em 13.1: 

P: Sim, verdadeira a resposta. Eu posso calcular isso. ... eu deveria ter um arco 

que exprimisse esse valor [referindo-se ao 2 ]. 

Certamente, a resposta de Maria tem coerência, e de fato é assim que podemos 

nos referir a seno de números reais (visualizando medidas lineares). Só que a pergunta 

enfatizava “de acordo com essa definição”, que se fazia somente para ângulos. Essa 

resposta mostra a dificuldade de se seguir o rigor de uma dada definição. Obtém-se um 

valor para algo que não foi definido. Note-se também que a resposta é pautada em como 

calcular, como obter o valor.  

Tem-se então que mencionar que a definição refere-se a seno de ângulos, 

discorrendo sobre a problemática que podemos ter no ensino médio para definir seno de 

ângulos e seno de arcos. A professora comenta: 
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P: Eu acho isso bem complicado.  

Após discussão com o pesquisador, Maria entendeu o propósito da questão e 

registrou as respostas esperadas, mencionando que em 13.1 não era possível, já que os 

valores indicavam medidas angulares.  

 A dificuldade de manter relações com as definições apresentadas se mostra 

também em outros momentos. Por exemplo, quando teve que calcular sen(1rad), em 

14.4, Maria hesitou, depois parou de manipular a tela e foi em algumas páginas 

anteriores para verificar quanto valia 1rad em graus. Só então, com o valor de 

aproximadamente 57º18’, encontrou o valor do seno.  

Quando perguntada se poderia obter 

esse valor de outro modo, Maria ainda não 

conseguiu conceber que poderia colocar o arco 

com medida 1, isto é, a mesma do raio. 

Percebemos novamente que o procedimental 

pouco se relaciona com o conceitual. 
 

Durante as atividades, foi efetuado o seguinte acordo: toda vez que estivermos 

nos referindo a uma medida angular na unidade radiano, escreveremos essa unidade. Por 

exemplo, sen(0,7πrad). Nesse contexto é que foi discutido no exercício anterior não 

fazer sentido a escrita sen(0,7π) para a definição dada a seno. Lembramos que o 

objetivo era sempre se fazer a distinção quando estávamos falando de medidas 

angulares e quando estávamos nos referindo a medidas lineares. 

O exercício 14.6, que pedia o valor de sen(1,5π), tinha o objetivo de retomar 

essa discussão. Mesmo tendo respondido anteriormente que não era possível esse tipo 

de cálculo (em 13.2), em meio a vários outros itens Maria indicou uma resposta para 

algo que não fora definido.    

A: Tem sentido em falar de seno 1,5π.?  

P: É estranho, né?  Não  

P: Engraçado que a gente vê assim [com “múltiplo” de π, indicando medida de 

arco], mas parece que na hora de pensar você passa pelo seu processador aqui 

[referindo-se as suas organizações mentais] e no final das contas acaba vendo 
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em ângulo.  

A: Mas agora dá pra perceber que são medidas [de arco e ângulo] que estão se 

correspondendo? 

P: Agora sim. Sem dúvida. Só que a  gente olha pra cá e acaba vendo seno de 

270º. A gente acaba transformando isso no que fica mais fácil de visualizar. 

[visualizar no sentido de fazer contas]. 

O diálogo acima ilustra bem uma grande problemática relativa à função 

trigonométrica. Parece que a conversão para graus no momento de realizar contas (em 

geral, o único tipo de conversão proposta pelos livros) prejudica a compreensão sobre a 

natureza do objeto sobre o qual se está trabalhando. Por exemplo, quando se vê escrito 

3sen  , pode-se pensar em sen60º. Mas o problema é que enxergar qualquer escrita de 

3
  como sendo 60º leva ao erro do tipo de visualizar   3sen3

 f  como 

  º60º60 senf  .  

 No exercício 18, foi perguntou-se a Maria: 

A: Você já tinha visto essa relação entre as duas formas de se definir o seno? 

P: Se eu vi não tô me lembrando agora... isso traz um conjunto [quis referir-se a 

uma relação entre as coisas]. 

Observa-se que, mesmo desconhecendo previamente a idéia sugerida na 

atividade 18, Maria entende o objetivo, isto é, a importância de se falar do mesmo 

objeto em dois momentos diferentes (seno no triângulo retângulo e seno no círculo), e 

em algum instante explicitar uma articulação entre esses dois momentos.  

Na atividade 19, os itens 19.1, 19.2 e 19.3 foram realizados com mais 

naturalidade, e Maria forneceu as respostas esperadas, indicando uma melhor 

compreensão na distinção entre arco e ângulo correspondentes, assim como nas 

unidades utilizadas. No entanto, no item 19.4, que mencionava um arco de 2,4 (que não 

era um “múltiplo” de π), Maria hesitou e necessitou de explicação. Após a explicação e 

realização da atividade por Maria, questionou-se: 

A: Essas relações entre arco, ângulo, unidades...você tinha bem fechado [já 

entendia bem]?  

P: Não.  
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A: Está melhorando? 

P: Está melhorando sem dúvida. Isso ficava sempre um pouco confuso. Poder 

ver [referindo-se à tela do computador] é muito bom, o recurso... ajuda a fixar, 

depois fica mais fácil pra imaginar por que [sem o recurso] não é fácil de 

imaginar, ver o círculo, ver o arco, ver o ângulo, que equivale ao arco, de ver a 

projeção do seno. 

As relações da atividade 20 foram bem compreendidas, Maria realizou a 

atividade sem ajuda, explicando as associações feitas em cada um dos itens.  

Após a definição 3, pediu-se para a professora calcular f (2), que apresentou 

(com certa cautela) a seguinte solução: 

 

Foi enfatizado pelo pesquisador, junto à 

representação gráfica (que era feita por Maria), 

que a função seno associa o valor 2, que é a 

medida do arco, ao valor de aproximadamente 

0,909, que é o seno do ângulo correspondente a 

esse arco. Maria respondeu corretamente, mas 

com muita hesitação.  

 Na atividade 21, Maria apresentou entusiasmo na observação da tela. 6. 

 

 P: Isso é muito legal.  Fez várias manipulações livremente no ponto B, 
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observando o ponto L, sem que a atividade tivesse feito essepedido. Quando 

questionada sobre se reconhecia a curva e o porquê, registrou: 

 

 Note-se que a resposta não levou em consideração a abscissa da função. Isto é, 

embora demonstrasse compreender, não registrou, por exemplo, que o segmento A`B` 

tinha a mesma medida do arco AB.  

 

 5.1.3 – DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO APÓS AS ATIVIDADES 

A: Pensando nas atividades, vamos discutir sobre o que você vê que ainda vê 

tem sentido aí [referindo-me ao questionário]. 

Quando questionada sobre f (45º), na questão 1.c, Maria respondeu: 

P: ... olhando pra definição que agente tem ... que tá pro x em radiano. 

Indicaria seno de 45 graus radiano. É isso? 

Maria foi relembrada que, nas atividades, estávamos calculando a função em 

valores reais que indicam medidas de arcos. Aí então foi questionada sobre que ponto f 

(45º) indicaria no plano cartesiano, relativo ao gráfico mencionado por ela na resposta 

da questão 3.  

A: ... f(45º) indicaria o ponto (45, 0907)? 

P: Isso não faria sentido 

P: Na verdade [indicando que tinha feito erradamente], eu calculei seno de 45 

graus e não a função do arco desse ângulo. 

P: ... se o domínio é real, eu não poderia trabalhar com esses 45 graus.  

Seguimos questionando sobre o valor indicado em f (2). 

P: Você respondeu que f(2) é 0,03415... 

P: Eu vi na tabela 

A: Mas a tabela indica valor de seno de 2 graus. Que dois que está aqui 

[referindo-me ao valor indicado como abscissa em f (2)]? 
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P: ... esse dois é o comprimento de arco 

Então Maria testou novamente34 no tabulae, usando a tela 3, e aproximou a 

medida do arco ao número 2. 

P: É, dá um valor completamente diferente.  

Relativo à resposta de f (3,1415) = 0,05480 (2.b) questionou-se: 

A: Em f  de aproximadamente π, como você chegou nesse valor, 0,05480? 

P: Esse valor saiu da calculadora. Eu calculei o seno de π, seno de 3,14.  

A: Mas como você obteve esse valor? 

Então mostrou ao pesquisador: apertou as tecla “seno” e o valor “3,1415”. 

A: Mas a unidade aqui está em graus, [a unidade da calculadora que ela estava 

operando]... [foi dado um exemplo] quando você coloca aqui “seno” e “30”, 

obtemos 0,5. 

A professora demonstrou ter percebido o erro.  

A: Compare [a resposta da] sua 3 com a sua 6. 

P: Quando chegou ali [referindo-se ao momento que respondia a questão 6 do 

questionário] eu fiquei com dúvida. 

A: A distinção agora tá bem clara pra você? 

P: Sim, está 

Na seqüência, Maria mencionou a definição de conceito formal (o que podemos 

entender como uma definição de conceito pessoal), ainda mostrando no Tabulae o que 

estava falando. 

P: A função ela vai relacionar, isso aqui, né [olhando para a tela do 

computador], o arco com o seno do seu ângulo correspondente.  

Passamos a discussão para a questão 7. 

P: Na questão 7, eu fiquei meio assim... [indicando que ficou com dúvida 

quando respondera o questionário]. 

                                                        
34Novamente porque já tinha realizado tal procedimento depois da atividade 20 de apresentada a definição 
3, durante a aplicação das atividades. 
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A professora releu a questão 7, riu e falou: 

P: Coitado do meu aluno! 

Essa fala, assim como as reações, indicavam que ela percebeu o erro.  

P: Você manteria essa resposta? 

P: Não! ...nessa resposta eu tô misturando o conceito.  

O diálogo abaixo, que não se refere a nenhuma questão específica, indica uma 

problemática na formação dos professores e realidades do dia-a-dia do professor.  

A: As atividades melhoram as suas idéias a respeito do conceito de função 

seno? 

P: Sem dúvida. Isso é muito bom porque, quanto mais claro tiver o assunto pra 

gente, mais vontade a gente tem de ensinar esse assunto. 

P: A gente às vezes acaba não dando determinados conteúdos, muitas vezes por 

causa disso [referindo-se a falta de alicerce matemático em determinado 

tópicos]... eu nunca estudei trigonometria nenhuma no ensino médio... nunca vi 

trigonometria em hora nenhuma [referindo-se a graduação]. Se eu não busco ou, 

por exemplo, não participo de uma pesquisa, vou reproduzir o que está no livro, 

ou, se isso aqui eu não domino muito, a gente acaba deixando pra lá [não dando 

o conteúdo].  

P: Quando a gente entra na faculdade, a gente tem a ilusão, quase uma utopia, 

de que aquelas nossas dúvidas, das coisas que a gente não sabia bem no ensino 

médio, que elas seriam esclarecidas na faculdade, pelo menos eu tive esse 

sonho. 

 
 5.2 – CARLOS 
 Carlos, professor com 8 meses de experiência em turmas de ensino médio, 

graduado por uma faculdade privava do Rio de Janeiro, cursava pós-graduação lato 

senso numa universidade pública no mesmo estado. O questionário respondido por 

Carlos pode ser visto na integra nos anexos. 

 

5.2.1 – QUESTIONÁRIO 
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Comecemos a análise pela resposta da questão três, que, segundo Tall e Vinner, 

indica a imagem de conceito de Carlos sobre função seno, uma vez que é pedido: diga 

em palavras.... Nessa questão, tivemos a seguinte resposta de Carlos: 

“A função seno é a relação que associa qualquer ângulo do ciclo 

trigonométrico ao valor do seu seno, que pode ser encontrado consultando a 

tabela trigonométrica. Obs.: Como seno = cat. oposto/hipotenusa, o valor do 

seno para cada ângulo pode ser encontrado ao medir e, posteriormente, 

calcular a razão mencionada acima, em um triângulo retângulo com o ângulo a 

ser analisado” 

Ainda nessa questão, Carlos indica o seguinte gráfico para tal função: 

 

Dada a categorização realizada no estudo piloto com os grupos A, B, X, Y e Z, 

enquadramos Carlos no grupo 5 (BY), das pessoas que não estabeleceram domínio ou 

contra-domínio e estabeleceram relações entre ângulos e reais, na questão 3.  

De fato faria sentido, com o gráfico, se Carlos indicasse que a função 

relacionava o valor numérico do ângulo (quando medido em radiano) ao seno desse 

ângulo. No entanto, Carlos trata da medida angular na unidade “grau”, já que ele diz que 

os valores podem ser acessados pela tabela que estava em anexo. Essa idéia não 

corresponde à função cujo gráfico foi apresentado. É notório ainda que a sua definição 

pessoal de conceito esteja muito vinculada à trigonometria no triângulo retângulo e 

direcionada ao “como fazer as contas”, com ênfase ao procedimental. 

As questões 1.c e 1.d deixam bem claro que não se pensa na abscissa da função 

como sendo a medida de um arco, ou então, já que foi definida a função para ângulos, 

abscissa como sendo o valor numérico do ângulo em radiano. Para Carlos, a função 

relaciona medidas angulares a senos.  
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Temos na 1.d, que um número real 2/  é compreendido como um ângulo. 

Nesse caso, de fato existe uma relação do número 2/  com o ângulo 90º, já que 2/  

indica a medida do arco (quando a unidade é o raio) correspondente ao ângulo de 

º90)2/( rad . No entanto, na questão 1.e e 1.f, é dada uma interpretação diferente 

para o número real 2. É como se o 2 nesse caso correspondesse ao valor numérico na 

unidade graus e não radiano como em 1.d, uma vez que 0,035 é uma aproximação de 

sen2º.  

 

 Na questão 2, vale ressaltar como a representação determina o modo de pensar 

de Carlos, pois, se olharmos para a questão 1d, recortada acima, acreditaríamos que a 

resposta que esse professor daria, por exemplo, para )(f  seria 0º180sen)( f . No 

entanto, se não utilizarmos o símbolo “π”, o professor muda a a forma de pensar sobre 

esse objeto. Veja-se: 

35 

 Esses tipos de respostas, assim como as das questões 1.a e 1.b, indicam que 

sempre que é visto, por exemplo, o símbolo 
3
  , é pensa-se na igualdade º60

3


  e 

nunca no número real 0472,1
3


 . Isso sugere que a resposta da questão 1.d, 

possivelmente relacionada com o gráfico (gráfico que indica uma imagem de conceito 

coerente com o definição formal), não passa de uma manipulação algébrica sem 

qualquer coerência com a figura apresentada em 3.  

                                                        
35 0,055 indica o valor aproximado de sen(3,1415º) 
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 No entanto, há de se ressaltar que os cálculos apresentados nas questões 1 e 2 

têm coerência com a definição pessoal de conceito de Carlos, uma vez que esta 

menciona relação de ângulos, em graus, com seus números reais. Só que tal coerência se 

perde na questão 6, quando Carlos não marca o segundo item, mas sim o terceiro.  

 

 Perde-se a coerência também na questão 5, quando se obeserva referência ao 

domínio R.  

 

A questão 7 explicita novamente como a representação determina o modo de 

Carlos pensar. É registrado: “...em trigonometria, π = 180 º ”. Veja a resposta de Carlos 

na questão 7: 

 

Observe-se a grande divergência dessa resposta com a dada na questão anterior, 

que indicaria (corretamente) π/18 como sendo a medida de um arco. É com esse tipo de 

conflito que estamos preocupados em trabalhar. Fica bem claro, nessa questão, que o 

gráfico, assim como menção do domínio sendo R, pode ser algo memorizado.   

Na continuação da resposta da questão 7, Carlos, diferentemente dos outros, dá 

um status de unidade para radiano,  

, 

embora sua imagem de conceito sobre tal unidade pareça não fazer sentido do ponto de 

vista formal.    

 Destaquemos que Carlos manifestou retificações e dúvidas nas duas questões 

finais, o que consideramos importante para a reconstrução das imagens de conceito 
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expostas por ele.  

 

Verso: 

 

 Veja que, embora corretas as respostas, elas podem ainda assim não convergir 

entre si, uma vez que o professor acabara de responder, na questão 7, que “...em 

trigonometria,          π = 180 º ”. Na questão 9, Carlos deixa bem claro o seu 

“desconforto”, ao mencionar dúvidas conceituais.  

 

 

 5.2.2 – APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 Logo no início do encontro, ao entregar o questionário que fora respondido 

previamente, Carlos declarou: 

P: Voltei meio inseguro [nas atividades 8 e 9].  

E durante conversa, relata:  

P: Eu aceitei [participar da pesquisa], mas se fosse pra acertar essas coisas 

ficaria difícil pra mim. Quando eu fiz [referindo-se ao questionário respondido 

em casa], dá aquela vontade de pegar no livro, mas eu segui a recomendação. 

P: Dá muita vontade de pegar no livro mesmo, a gente tem aquele orgulho... [de 
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não querer errar].  

 Essas declarações traduzem a dificuldade em trabalhar com professores já 

formados, uma vez que de alguma forma a conclusão do curso de licenciatura indica 

que os mesmos estão (ou deveriam estar) preparados para lecionar na educação básica.  

 A postura de Carlos certamente ajudou bastante esta pesquisa. Durante toda a 

aplicação das atividades, Carlos pareceu ser bastante transparente, declarando as 

dúvidas, incertezas e o que para ele era novo.   

 Logo na atividade 0, discutiu-se sobre a natureza dos números ali envolvidos. 

 

A: Esses valores que você encontrou [razões], você acha que são exatos ou 

aproximados? 

P: Aproximados. 

A: Por quê? 

P: Porque eu achei um número irracional. 

 Nota-se que o professor tem algum entendimento sobre a natureza dos números, 

embora os represente com uma quantidade finita de casas decimais. Acreditamos que 

esse fato deve-se a falta de preocupação em relação a representações semióticas, postura 

que certamente interfere da incompreensão na distinção de arco e ângulo.   

Na atividade 2 (ao lado), com 

valores expressos em números com uma 

quantidade de casas decimais também 

finita, foi discutido:  

A: E esse valor que você achou agora [na 2.1], é um valor exato ou 

aproximado? 

P: Aproximado  

A: Por quê? 

P: Acredito que seja pelo mesmo motivo.  
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 Note-se que Carlos não percebeu (ou não mencionou) a limitação do software, 

em apresentar qualquer valor (racional ou irracional) com exatamente três casas 

decimais. Então, tal limitação foi exposta para que as atividades, com o uso do software, 

não favorecessem à formação de conflitos potenciais, relativos à comensurabilidade das 

grandezas ali envolvidas.  

 Até a atividade 7, o desenvolvimento do professor se deu com tranqüilidade, 

atingindo os objetivos de visualização gráfica dos objetos que estava calculando. Veja 

agora que ao término da atividade 8 o professor escreveu “π = 180º”. A parte que 

inserimos um retângulo pontilhado não tinha sido escrita inicialmente.  

 

A: Por que você escreveu π = 180º? [Referindo ao abandono da unidade] 

P: Eu tenho sempre necessidade de passar para graus. 

A: Tudo bem, isso [a igualdade] é justamente o que você queria argumentar. Só 

que você está abandonando a unidade ... a unidade radiano você não escreveu 

mais, só que aqui [em 180º] você escreveu a unidade [indicada pelo símbolo 

“º”].  

 Note-se que esse registro pode indicar um fator de conflito potencial, já que em 

outros momentos o símbolo π indicará uma constante real. Foi então acordado que 

escreveríamos a unidade sempre que desejássemos indicá-la. Desse modo, após a 

discussão, o professor inseriu o que está escrito no retângulo pontilhado.  

  A: Você já tinha fechado [entendia com clareza] por que πrad é igual a 180º? 

P: Eu sempre associava...sempre fazia direto...desde o colégio, sempre que eu 

tenho um exercício com π eu passo para graus.  

 Observa-se que o professor nunca tinha refletido sobre a identidade da afirmação 

1. Radiano tornasse uma questão puramente operacional, parece que a unidade é um 

empecilho do qual temos que nos livrar para realizar os exercícios.  

 A partir da afirmação 2 o professor começou a realizar as atividades com mais 



93 
 

cautela. A postura indicava que as atividades, para ele, já não eram tão óbvias. 

Demonstrou dúvida e incompreensão na atividade 9. Em 9.1, questionou: 

P: O que significava a medida 0,9π? [indicando dúvida sobre a natureza do 

objeto] O que eu faço aqui, multiplico por 3,14? 

 O aplicador retomou a leitura “arco de 0,9 u.c”, frisando que se pedia uma 

medida de arco e deixando que o professor refletisse sobre o sentido de se multiplicar 

por 180º. O professor então fez a atividade corretamente, substituindo π pela constante 

real 3,1415.... Vê-se aqui a estranheza do professor em identificar “π” por um número 

real, quando o tema é trigonometria.    

 Na atividade 10, a justificativa, que de certa forma estava encaminhada, poderia 

tornar-se muito sintática, exigindo pouca elaboração de idéias, ou reflexão nas relações 

por parte do professor. Como o professor mostrou hesitação ao fazer atividade 10, isto 

é, ao justificar a relação dada na afirmação 2, foi perguntado:  

A: Essas justificativas fazem sentido pra você? 

P: Eu to fazendo... e refletindo [esta reflexão podia ser observada em 

hesitações]. 

 Parece que o professor não foi incentivado (nem na formação inicial) a refletir 

sobre determinadas relações, mas a sim utilizá-las. O professor mostra-se 

descobrindo/encontrando entendimentos. Após realização da atividade 11, relata 

espontaneamente: 

P: De todos até agora esse aqui foi o que mais fixou o conhecimento de tudo que 

foi feito até agora. ... essa relação aqui [exposta na afirmação 2 e utilizada na 

atividade 11] antes da atividade eu não sabia, não faria com tranqüilidade e 

nem multiplicar por 3,14 aqui para ver que esse é o arco daqui [referindo-se à 

correspondência do arco de 2,27,0   ao ângulo de º126.7,0 rad ]. 

 Nota-se aqui que, pela primeira vez, tem-se uma leitura da escrita 0,7π como 

sendo a medida do arco de medida aproximada de 2,2. Antes, para Carlos, a escrita 0,7π 

significava somente 126º. Vale destacar a colaboração espontânea do professor em 

relatar suas incompreensões e re-significação, que podem ser também de outros 

professores embora sem relatos.  

 Observe a resposta dada por Carlos em 13.1: 
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 Lembramos que não consideramos um erro tratar de seno de arcos. No entanto, 

as distinções e a consciência sobre qual objeto se está trabalhando é que tem de ficar 

bem clara. Certamente, a resposta de Carlos tem coerência, e de fato é assim que 

podemos nos referir a seno de números reais (visualizando medidas lineares). Só que a 

pergunta enfatizava “de acordo com essa definição”, que se fazia somente para ângulos. 

A resposta mostra a dificuldade de se seguir o rigor de uma dada definição. Obtêm-se 

um valor para algo que não foi definido. Note-se também que a resposta é pautada em 

como calcular, como obter o valor. Então, mais uma vez, querendo frisar a distinção 

entre ângulo e arco, assim como ressaltar a definição, o aplicador questionou: 

A: Mas aí você tá calculando seno de quem, do ângulo ou do arco? 

P: Estaria calculando seno de arco... só que na minha concepção seno é de 

ângulo, mas, se a gente tem sempre um arco associado a um ângulo, e um arco é 

uma medida comprimento... 

O professor ficou refletindo sobre a definição, enquanto olhava para a tela 3.  

P: Acho que eu fiz errado, posso refazer? 

A: Sim 

O professor refez a questão e forneceu a resposta desejada, recortada abaixo: 

 

 P: Agora eu tenho uma dúvida aqui também.  

P: Eu estou travado pela necessidade de conceber que o ângulo é em graus. 

Grau não é [unidade de medida de] comprimento. Mas se ele tiver em radiano, o 

que essa medida aqui representa [referindo-se ao 0,7π de 0,7πrad]? Por que isso 

aqui é um comprimento de arco e a gente associa o mesmo valor [do ângulo] em 

radiano. 
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A: Do mesmo modo, esse ângulo 126º corresponde ao arco de 2.2uc, o que 

muda é só a escrita.  

 O professor demonstra angústia (o que consideramos bom) ao ver que, 

numericamente, ângulo e arco são iguais. Parece que, até então, excluía-se a 

possibilidade de uma medida numérica de ângulo indicar a medida numérica de um 

arco. Notamos aqui a importância da escrita rad para distinção de quando se está 

querendo mencionar ângulo e quando se está querendo fazer menção a arco.  

 Vê-se que as idéias ainda estão se “acomodando”. É dito ao professor que o 

ângulo em graus corresponde também a um arco e, bem como o benefício de os valores 

de arco e ângulo em uma unidade serem numericamente iguais. Foi explicado que a 

seqüência de definições, mencionando seno de ângulos, foi uma opção, que não 

necessariamente é a única, mas que tem de ser consciente, observando-se os objetivos 

didáticos. 

 Em 14.1, 14.2 e 14.3, observa-se dois possíveis fatores de conflito potencial na 

representação utilizada nas respostas: na escrita “cm” (problemática número versus 

medida) e na falta de indicação do ângulo. 

 

 O próprio professor vê estranheza na escrita e questiona se deveria estar 

escrevendo uma unidade de comprimento para os valores de seno. Depois de 

esclarecido que o problema dizia respeito ao valor numérico, Carlos respondeu 

adequadamente (nesse sentido) os outros itens.  

 Após o professor responder a 14.4, como pode ser visto abaixo, foi perguntou-

se: 

 

A: Como você fez para encontrar esse valor? 

P: Eu coloquei na calculadora radiano. Aí eu fiz direto, coloquei seno de 1.  

A: Mas se você não tivesse esse recurso? 

P: A princípio eu faria regra de três.  



96 
 

A: Você sabe quanto mede 1 radiano em graus?  

P: Sei, tem em algum lugar aqui. Tá aqui [na afirmação 1], aproximadamente 

57º.  

A: Então ache o valor geometricamente [fazendo menção a tela 3]. 

O professor visualizou geometricamente, 

arrastando o ponto ate o ponto B de modo que 

formasse ângulo desejado (como na figura ao lado), 

quando espontaneamente falou: 

P: Eu poderia ter colocado o arco com medida 

1, do raio, não é? Seria mais inteligente.   

 Notamos aqui o software proporcionando visualização de relações. O professor 

acessou a resposta, que inicialmente foi puramente mecânica, de diferentes modos.  

 Embora tenha respondido, na atividade 13, que isso não seria possível, segundo 

as definições estabelecidas, em 14.6, Carlos indicou resposta para sen1,5π. Constatamos 

que facilmente se esquece a notação acordada. Consideramos que esse fato possa 

indicar um fator de conflito potencial, uma vez que determinada representação está 

sendo levada a diferentes interpretações, que não correspondem a já estabelecida.  

A: Segundo a resposta da questão anterior, é possível realizar esse cálculo?  

P: Mas eu fiz do mesmo modo que eu fiz a 14.5 

 A resposta está em torno de como fazer a conta e não sobre com que objetos 

estamos trabalhando. O professor então relê a questão anterior e entende a objeção.  

P: Eu passei direto. Isso deveria ser tão natural [perceber o erro] como achar 

um seno igual a 3.   

 Essa fala indica que o próprio professor considera que atender às premissas de 

uma dada definição é uma condição fundamental e deveria ser notada com naturalidade.  

Na questão 18, que relaciona a trigonometria no círculo e no triângulo retângulo, 

foi indagado ao professor:  

A: Você já tinha visto essa relação antes?  

P: Não. Prova desse jeito não. Na verdade, eu sempre engoli também. 
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O professor indicou com essa fala que sempre via seno definido em dois 

momentos, no círculo e no triângulo, e aceitava, essa condição mesmo sem entender 

qual seria a relação subjacente. 

Na questão 19, o professor mostrou mais entendimento e familiarização com a 

relação explorada, realizou as atividades sem dúvidas, indicando uma expansão das 

idéias, fazendo os exercícios até com certa propriedade. Na questão 20, o professor 

respondeu adequadamente ao que se pedia, explorando de forma correta a calculadora e 

o software.  

No entanto, na questão 21, o professor não atribuiu o reconhecimento da curva a 

nenhuma propriedade da função seno.  

 

A: Você reconhece por que dá uma curva que você já viu, ou é por causa de 

alguma propriedade? 

P: Por que eu já conheço a curva  

 Após a atividade 22, pediu-se ao professor que calculasse f (π/3). Foi dada a 

seguinte solução: 

 

A: Quem é esse π /3?[no parênteses de f (π /3)] 

 Ressaltando verbalmente que indicava a medida do arco, o professor escreveu: 

 

A: Se fosse pedido pra você representar esse ponto no plano cartesiano, 

escrevendo em decimais, como ficaria?  

 

 Note-se que agora Carlos entende, por aproximação, o que significa a abscissa 

dessa função, e que já consegue fazer, mostrando naturalidade, uma leitura para π /3 
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diferente de 60º, lembrando-se que inicialmente essa era a única interpretação dada por 

esse professor a tal representação.  

 

 5.2.3 – DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO APÓS AS ATIVIDADES 

 Depois da realização das atividades, o professor é convidado a refletir sobre 

algumas de suas respostas do questionário.  

A: Dadas as atividades que nós fizemos, o que você me diz do exercício 7? 

P: É, tá errado. Daria essa resposta aqui [mostrando o valor de 

aproximadamente 0,17], que indica o comprimento do arco. 

A: Você está convencido de que a resposta seria 0,17, sem sombra de dúvida? 

P: Agora sim, sem sombra de dúvida. Mas ontem sem sombra de dúvidas eu 

respondi 10 [risos].   

A: Vamos comparar algumas outras respostas. Por exemplo, compare a 

resposta da sua 3 com a sua 5.  

P: É, não tem sentido. 

A: Veja a resposta da sua 3 com a sua 6, você acha que é coerente? 

P: Isso aqui eu percebi [quando estava respondendo previamente o 

questionário]. Quando eu cheguei aqui eu ia marcar justamente essa [indicando 

segunda opção “relaciona ângulos com números reais”] que é o que eu digo na 

3. Só que eu achei que de alguma forma a última se encaixava mais. Só que eu 

não tinha certeza, eu ia marcar as duas [segunda e terceira opções].  

A: A essa altura você conseguiu re-significar essas idéias? Tem certeza agora 

da opção correta? 

P: Agora sim, a correta é essa aqui [terceira opção]. Na hora, eu já achava que 

deveria ser essa [segunda opção], mas vi que meu conceito [escrito na 3] não 

falava isso. Se você pedisse pra escrever, eu teria escrito essa [segunda opção], 

mas, com as opções, eu achei melhor a outra [terceira opção], porque na 5 eu 

respondi que o domínio é real.  

P: De certa forma, já fiquei um pouco atento porque tava achando muito fácil 

no início, mas, como era um questionário para professores, eu sabia que teria 
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mais alguma coisa [indicando que ficou mais atento, e que as respostas 

poderiam ser mais desconectadas em outra situação]. 

A: Compare a sua 5, domínio real, com a sua 1 letra c. O que você acha? 

P: É, isso aqui não existiria. Não seria possível.  

A: Se eu pedisse agora pra você calcular f(2) como você calcularia? [falando e 

observando com o professor a conta que ele fez em 1.e] 

Foi então apresentada a seguinte resposta: 

 

A: Veja isso na tela 3. 

[O professor então ajustou o ponto B até arco com medida aproximada de 2, e 

comentou:] 

P: É...o arco 2 relacionando com o seno. 

A: Você inclusive já chegou a alterar essa resposta aqui atrás.  

P: É..., mas eu não percebia dessa forma. 

P: Para mim, estava tudo embolado. Eu posso falar de seno de ângulos, em 

graus ou em radiano, mas a função é de números reais [fazendo distinção de 

número e grandeza]. 

A: Você acha que as atividades determinaram a forma de você pensar nas 

repostas [do questionário]? 

P: Sim, com certeza. 

A: Você já tinha parado pra refletir sobre essas coisas em algum momento, 

algum momento da sua formação? 

P: Não 

A: O que você achou das atividades? 

P: Achei muito interessante. Logo que eu comecei [a responder o questionário], 
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eu pensei: bom, se é uma investigação alguma coisa tem, vou ficar preparado 

[atento]. E mesmo assim eu caí [cometi erros]. Em algumas questões eu pensei: 

isso aqui tá igual, não tem por que ser diferente. Isso numa concepção inicial. 

Se fossem exercícios separados, eu erraria muito mais. Porque eu faria direto. 

Quando chegou aqui [número 2], eu já parei, pensei: “espera aí, estou vendo π 

= 3,14”, porque pra mim π era 180º e acabou. Trigonometria com π 3,14 não 

caía muito bem na minha cabeça não.  

P: Quando a gente tá falando do comprimento da circunferência, tudo bem π  

[sendo] 3,14, mas, em trigonometria, sempre foi 180º e vamos embora.  

P: Até porque eu dei aula de trigonometria este ano, e os livros escrevem só 

isso, π = 180º. Por exemplo [fazendo menção ao livro], “calcule sen(2π/3)”, 

tudo com π virando 180º. Aí de repente eu me encontro aqui com sen(3,1415...), 

já ficou uma coisa meio esquisita pra mim.  

 Essas falas de Carlos traduzem bem a problemática abordada nesta dissertação: 

como a representação semiótica interfere no modo de pensar sobre o objeto e como 

pode proporcionar diversos fatores de conflito potencial.  

 

5.3 – JOANA 

Joana, professora com experiência de dois anos em turmas de Ensino Médio, 

graduada por uma universidade pública do Rio de Janeiro, cursava pós-graduação lato 

senso numa outra universidade pública no mesmo estado. O questionário respondido 

por Joana pode ser visto na íntegra nos anexos. 

 

5.3.1 – QUESTIONÁRIO 

É importante ressaltar que, na época da entrevista, Joana estava cursando a 

disciplina “Funções” no referido curso de especialização. Uma das atividades do curso 

era a apresentação de seminários e, na época das atividades, Joana já tinha participado 

da apresentação do seminário sobre funções trigonométricas. Foi então questionado:  

A: Vocês já tinham discutido esse tipo [questionário prévio] de atividade em 

sala? 

P: Já 
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A: Já tinham discutido, por exemplo, o que significa f(2) na função seno? 

P: Não, isso não. Esta semana a gente discutiu um pouquinho [sobre 

trigonometria], mas não chegamos...[parou a fala] 

A resposta de Joana parecia vaga, o que nos fez perguntar de modo explicito 

sobre a forma como esse seminário, mais a discussão com os colegas de turma sobre o 

mesmo, mais a explanação da professora da disciplina, tinha influenciado nas respostas 

do questionário. Joana respondeu: 

P: Nós tínhamos discutido a relação do comprimento da circunferência com o 

diâmetro, porque estava gerando muita dúvida na hora da apresentação do 

trabalho. Mas foi bom e ruim, porque eu pensava de um jeito e piorou, vi que 

não entendia nada do que eu achava que entendia, e não fechou na minha 

cabeça. O que fechava antes estava errado, a questão de usar ângulo, usar 

radiano. 

A: Então essas suas respostas aqui [no questionário prévio] estão totalmente 

influenciadas pelas coisas que vocês discutiram em sala? 

P: Sim, mas ainda não estou convencida das respostas.  

As respostas de Joana no questionário aproximavam-se bastante das repostas que 

consideramos como adequadas. Embora não tenha explicitado domínio e contradomínio 

na resposta da questão 3, a professora indicou a relação dada pela função seno e ainda 

resolveu as atividades de acordo com essa dada definição, excetuando-se o 1-c, que foi 

retificado nas questões 8 e 9. 

 

Ressaltamos aqui toda a importância de reconhecimento do conflito cognitivo 

por parte da entrevistada, para posterior tratamento do assunto, a fim de atingir re-

significações.  

Dadas as discussões em sala, no curso de especialização, dado que Joana já sabia 

que existia uma problemática relativa a arcos ângulos etc., acreditamos que Joana tenha 
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sido bem cautelosa na resposta do questionário prévio.  

No entanto, observamos que, durante as atividades, as respostas de Joana 

parecem ser bem conflituosas. A entrevistada apresenta um comportamento inseguro, 

com diversas falas vagas, que não correspondem às respostas precisas dadas por ela no 

questionário prévio. Desse modo, lembramos aqui que não há como garantir o 

cumprimento das orientações feitas para realização das atividades, em que se 

mencionava o não uso de qualquer fonte para elaboração das respostas.  

 Obviamente, quando respondemos uma questão, temos por objetivo acertá-la, no 

entanto, se a questão tem o intuito de mapear o que compreendemos sobre o assunto, e a 

acertamos com o uso de outras fontes, mesmo quando isso não é o recomendado, 

certamente não conseguiremos dar suporte ao objetivo desejado. Talvez as muitas 

hesitações durante a aplicação das atividades e as respostas certas do questionário 

prévio, em que não se demonstrava domínio do assunto, revelem o receio que alguns 

professores têm de errar ou se expor, o que certamente implica num empecilho para 

discussão de idéias.  

 Desse modo, é dito à professora que: 

A: O importante para a pesquisa não é você responder certo ou errado, mas sim 

tentar entender como você concebe esse conceito. 

P: É, mas ainda tenho dúvidas, e pior é que eu dei aula disso esse ano. 

 De modo a expor a problemática, e tentar deixar a professora mais à vontade, 

explicou-se que foi feito um estudo piloto, em que ficou constatado que a maioria dos 

professores que participaram dessa pesquisa apresentou diversos conflitos e vários 

relataram dúvida após responderem o questionário. A professora comenta: 

P: E os meus alunos têm dificuldade, e agora eu me sinto culpada, por que eu 

acho que a dificuldade é por minha culpa.  

Essa fala indica um desconforto da professora relativo ao tópico de 

trigonometria. 

 

5.3.2 – APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 No início das atividades, levantamos a discussão sobre a natureza dos números, 
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com a preocupação já mencionada de não gerar um fator de conflito potencial relativo à 

comensurabilidade do círculo com seu diâmetro.  

A: Esses valores que você encontrou aí, você acha que são valores exatos ou 

aproximados? 

P: Aproximados... [hesitação]... se bem que eu acho que são... [pausa]... exatos, 

porque são pares.  

 Destaquemos que Joana se referia aos números indicados na coluna razão e que 

não há sentido em classificá-los em pares ou ímpares, veja: 

 

 É então explicado sobre a incomensurabilidade da circunferência com o 

diâmetro, e que, por uma limitação, o software apresentava a medida da circunferência e 

seu diâmetro com um número de casas decimais finitas. Assim, ressaltou-se que a razão 

encontrada era um número irracional.  

 Quando a professora lê a indicação para considerar π como sendo o valor das 

razões indicadas, fica de certa forma incomodada, visto que, para ela, as razões deram 

valores diferentes. A professora demonstra ainda ter dúvidas de que essa razão é uma 

constante. Percebemos aqui a importância dessa atividade, não só para caracterizar π, 

mas também a fim de oportunizar certas discussões, mesmo quando essas parecem 

óbvias.  

 Na atividade 1, Joana insistiu em tentar colocar o raio com medida exata igual a 

3. Explica-se, então, que o objetivo da atividade é promover uma visualização 

geométrica de raio e circunferência correspondentes, e que a obtenção de uma medida 

próxima já dava suporte aos objetivos. 

 Com auxilio do manuseio das telas, nas atividades 3 a 7, Joana respondeu de 

acordo com as respostas esperadas, embora demonstrasse certa insegurança. Ainda 

assim, a professora já demonstrava compreensão de reconhecimento geométrico de 

arco, ângulo e raio. 

 Joana demonstra também entusiasmo, o que a faz, durante manuseio de tela, 
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relatar:  

P: Nossa adorei, acho que eu vou fazer o trabalho de monografia sobre 

trigonometria [mencionou como uma possibilidade]. 

 Na atividade 7, foi necessário explicitar a Joana que os ângulos das atividades 

7.1, 7.2 e 7.3 tinham a mesma medida. Isto é, explicitar que quando o arco tem a mesma 

medida do raio, o ângulo é uma constante. 

 Durante a leitura da definição 1. foi dito a Joana: 

A: Esse ângulo que você encontrou na atividade 7 é justamente o ângulo a que 

damos o nome de radiano. 

P: Isso eu não sabia não. 

 Na afirmação 1, a professora comenta:  

P: Também não sabia que radiano tinha esse valor. Na verdade, o radiano fica 

esquecido.  

 Essa fala indica como é natural para muitos realizarem diversos cálculos com 

objetos que às vezes não são compreendidos. Parece que “rad” é só um nome que indica 

que temos que realizar a conta sobre determinado algoritmo.  

 Joana realiza a atividade 8 com ajuda para compreender o que se está pedindo. 

 A afirmação 2 parece para Joana algo inédito. A professora, sob orientação, 

resolve a atividade 9, mas depois comenta: 

P: Eu estou com a impressão de que eu vou sair daqui e vou esquecer. 

 A professora falou isso quando, posteriormente, na solução de 9, relia a 

afirmação 2. Essa fala demonstrava que a afirmação era algo extremamente novo, que 

precisaria ser decorado. Lembramos que tendo em vista que de fato 2 não é uma 

proposição tão simples de assimilação, formulamos os exercícios 10 a 20 que exploram 

essa relação de modo a tentar deixá-la mais “intuitiva”. 

 Após essa fala, a professora fica explorando a tela 3, indicando compreensão da 

atividade 9, mas demonstrando ainda insegurança na afirmação 2, que é mais geral.  

 A afirmação 2, em outras palavras, assume que, quando a unidade é radiano, o 

arco e o ângulo são numericamente iguais. Note que essa relação, que se mostrava 

desconhecida da professora, é o que oferece suporte às respostas corretas dadas por ela 
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no questionário prévio. Assim, embora corretas as respostas, é constatado aqui que, a 

não ser algoritmicamente, Joana não dava um sentido adequado para seus acertos.  

 Em 11.1, a professora responde na primeira lacuna 0,7π.rad, simplesmente 

visualizando a afirmação 2 e posteriormente substitui π.rad por 180º e fornece o valor 

de 126º.  

 

 

De fato, essas eram as respostas 

corretas, veja a figura ao lado.  

 

 No entanto, observamos que a professora não estava segura na realização da 

atividade. Note o comportamento de Joana quando indagada sobre suas respostas: 

A: Esse valor [de 126º] tem a ver com o arco?  

P: Não, porque não... [parou e não terminou a frase] 

A: Você acha que esses valores se correspondem, fazem sentido? 

P: Não. 

A: Por que não? 

P: Por causa desse π. rad aí, que eu não ....[ parou e não terminou a frase] 

A: Mas quem é o arco de 0,7π? [sugerindo uma conversão para decimais] 

P: Eu tenho que colocar em decimais 

A: Como é que você faz isso? 

P: Eu multiplico [0,7] por 3,1415... 

Após a realização da conta: 

A: Veja na tela 3 se isso tem sentido. 
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P: Agora sim. É, isso faz sentido.  

 Observa-se que mesmo lendo uma proposição geral sobre a relação e 

conseguindo alcançar e responda correta, Joana só compreende a conta que está fazendo 

após realizar uma conversão de registro (0,7 π para aproximadamente 2,2) e observar a 

representação geométrica da relação. Destaquemos assim a importância dos registros de 

representação na (re)significação de determinadas imagens de conceito.  

 Após a observação geométrica, resume-se a atividade para Joana do seguinte 

modo: 

A: A déia é entender que “0,7π corresponder a 0,7 π.rad”, está dizendo que o 

arco com medida aproximada de 2,2, corresponde ao ângulo de 126º, só que a 

gente está escrevendo de formas diferentes.  

P: Coitado do aluno, é muita informação pra ele. [risos] 

 Essa fala indica o quanto a professora julga complicada a compreensão desse 

assunto. Isso denuncia não só a dificuldade da professora, mas também a importância do 

tema abordado nessa pesquisa. 

 As atividades 12 e 13 já foram realizadas com mais tranqüilidade por parte da 

professora. Ela demonstrou já estar compreendendo melhor a relação da afirmação 2, e 

respondeu a atividade 13 percebendo a sutileza da definição 2 que se fazia para ângulos.  

 

 Na atividade 14, Joana manipulou com mais desenvoltura a tela 3. No item 14.4, 

a professora efetuou a divisão 180º/3,1415..., obtendo o valor de aproximadamente 

57º18`, arrastou o ponto B na tela 3, de modo a obter o ângulo desejado e encontrou a 
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resposta 0,817. Enquanto a professora ainda olhava para tela, como a que está abaixo, 

foi perguntado: 

A: Mas se você não tivesse a 

calculadora para realizar a conta 

[180/π], teria como encontrar esse seno 

aí [na tela 3]? Teria como encontrar o 

valor do seno do ângulo de 1 radiano? 

 

Visualizando a tela, ela respondeu: 

P: Só pensando no 1, nessa medida aqui ser 1 [referindo-se ao arco]. 

 Considerando-se dois pontos, a definição de radiano e a visualização geométrica, 

certamente não temos como determinar aqui o que foi causa e o que foi conseqüência da 

resposta. Isto é, não sabemos se pensar na definição implicou fazer a observação 

geométrica, ou se fazer a observação geométrica implicou notar que, quando o raio tem 

a medida do raio, o ângulo é de 1 radiano. De qualquer maneira, há de se ressaltar que a 

professora estabeleceu essa relação, que se concretizava através da representação 

geométrica feita com o auxílio do software. 

 Na atividade 15, item 15.3, a professora comenta: 

P: Eu poderia pensar [para solução do exercício que se referia a um arco] no 

ângulo também, não é? Se eu pegar o 1,2 e multiplicar por 3,14... obtenho o 

arco, mas se multiplicar por 180º obtenho o ângulo.  

A: Geometricamente, facilita a visualização do que é o ângulo e do que é o arco 

e suas correspondências?  

P: Muito. 

A: Você falou que ia esquecer isso [relação da afirmação 2] e já está ficando 

natural, não é? 

P: É verdade 

A: Você já entendia essa reação antes? 

P: Eu fazia uma misturada. [risos]. Eu nunca achava que o π podia ser o ângulo 

medido de outra forma, sempre achava que era o arco. 
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 Na verdade, é a unidade radiano que expressa outra forma de medir o ângulo e 

não o número π. Comentou-se, então: 

A: Se a unidade de medida [angular] for o radiano, π vai indicar 180º, mas se 

observarmos o número sem a unidade também vai indicar a medida do arco 

associado. Radiano é o que faz você linearizar o ângulo porque se obtém a 

mesma medida de arco e ângulo nessa unidade.  

P: Até o livro tenta falar isso, mas não fica natural não.  

 A última fala da professora indica como é difícil compreender essa relação com 

a abordagem atual dos livros didáticos.  

 No entanto, a fala mencionada acima “Eu nunca achava que o π podia ser o 

ângulo medido de outra forma, sempre achava que era o arco”, provavelmente, se deve 

ao fato de a professora ter adquirido em algum momento a informação de que a função 

relaciona arco a valores de seno. Essa fala é paradoxal a outro momento, na seqüência, 

quando a professora comenta: 

P: Eu nunca pensava que eu pudesse multiplicar por 3,14... [usar o π como 

constante real]. Uma coisa é quando se pensa lá na circunferência [e aí usamos 

π como 3,14...] a outra e aqui na trigonometria.  

 Note que suas idéias mostravam-se completamente contraditórias, visto que ela 

mencionou que pensava, por exemplo, em 0,2π como comprimento de arco, mas só 

concebia atribuir a π a medida angular de 180º. Portanto, a sua definição pessoal de 

conceito, segundo a qual “a função relaciona arco com seno” poderia não corresponder 

às idéias relacionadas a essa função, mas sim a algo memorizado.  

 Na atividade 16, essas idéias, que antes eram conflituosas para Joana, parecem 

fazer mais sentido. 

 

 Na atividade 18, após leitura, quando a professora observou que o objetivo da 

atividade era relacionar a trigonometria do triângulo retângulo com a trigonometria do 
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círculo, comentou: 

P: A gente trabalha tudo separado. Trabalha primeiro no triângulo retângulo, 

depois joga ele fora e não usa mais.  

 Após a realização a atividade 18, foi perguntado a Joana: 

A: Você já tinha visto essa relação [trigonometria no triângulo retângulo e no 

círculo] em algum livro, em algum lugar? Que dada uma definição você justifica 

a outra? 

P: Não em trigonometria.  

A: Sempre te pareceram duas definições? 

P: Sim, sempre duas.  

A: Você, enquanto professora, já tinha parado para refletir sobre isso?  

P: Não, nunca. Sempre trabalho separado. Mas é obvio que uma tem a ver com 

a outra.  

A: Mas é óbvio só por que usa o mesmo nome, ou por algum outro motivo? 

P: Porque usa o mesmo nome. 

 Esse diálogo revela uma problemática relativa à definição do conceito de seno 

(quando tratada separadamente em dois momentos, não se discutindo uma relação), que 

pode favorecer dificuldades para a formação de conceito pessoal relativo ao objeto 

“seno”. Notemos que, de certa forma, para essa professora, os “dois” objetos (seno do 

triângulo e seno do círculo) coincidiam quase que por um acaso, simplesmente pelo fato 

de terem o mesmo nome.  

 A atividade 19 foi realizada com mais desenvoltura, ocasião em que a professora 

fez exploração das observações geométricas, respondendo adequadamente aos itens, 

mostrando compreensão da distinção entre arco e ângulo, assim como suas relações nas 

diferentes unidades. Vale ressaltar que, em um mesmo tipo de atividade, ora a 

professora acessava os valores obtidos via calculadora (usando a aritmética), ora 

acessava via computador com o uso do software (explorando visualização geométrica).  
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Exemplo: em 19.4, a professora 

atingiu a medida do ângulo em graus, 

fazendo a conta                      (2,4/π).180º. 

Já em 19.5, Joana observou que poderia 

encontrar o ângulo em graus simplesmente 

tomando aquele associado ao arco de 

medida 4 (vide figura ao lado). 

 

 

 

 

 Observamos o mesmo objeto sendo obtido não somente através de dois registros 

diferentes, mas também por dois tratamentos distintos, um com o uso da calculadora e o 

outro com o uso da geometria dinâmica. Assim, como as diferentes representações são 

as condições necessárias para compreensão do objeto, conjeturamos que diferentes 

tratamentos podem conduzir a uma melhor compreensão das relações relativas a esses 

tratamentos.  

 Uma fala também interessante da professora, quando indicou a resposta 

“2,4rad”, em 19.4, foi: 

P: A gente não costuma escrever radiano sem o π.  
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 Essa fala converge com o comentário feito em 1.4.1, em que escrevemos sobre a 

preocupação dessa escrita, já que pode favorecer a idéia de que é o número π quem traz 

consigo uma forma diferenciada de medir o ângulo, quando, na verdade, o que importa 

é a unidade radiano. Certamente π multiplicando essa unidade facilita contas, uma vez 

que π.rad é identificado por 180º. 

 Na atividade 20, a professora relacionou corretamente os itens. 

 

 Foi então perguntado: 

A: Antes de fazer as atividades você já entendia as distinções dessas relações? 

P: Tinha mais ou menos. Não, na verdade eu tinha, mas tava tudo misturado. 

Essa idéia do π valer 3,14... essa era a dificuldade. E eu sempre imaginava que 

eu não podia calcular o seno de um ângulo, na verdade seno não, [imaginava 

que nunca podia calcular] a função seno de um ângulo. Eu tenho que pensar 

quando eu estou calculando a função, eu estou pensando no ângulo, mas... na 

hora de eu representar...como vai ser o domínio dessa função? 

 A professora termina a resposta fazendo uma pergunta. A dúvida dela relaciona-

se a pensar no ângulo, a saber que a variável independente da função indica 

numericamente a medida de um arco. Tal dúvida deve-se ao fato de ainda não ser 

natural que essa medida de arco seja numericamente igual à medida do ângulo, quando 

a unidade deste é o radiano, ou, simplesmente, não conceber a função relacionando o 

arco ao seno do ângulo correspondente, como é apresentado nas atividades. Desse 

modo, mesmo já tendo demonstrando ter entendido as relações, na atividade 20, a 

professora estava confusa quanto ao modo como pensaria na função seno. Lembramos 

que, a essa altura, tal função ainda não tinha sido definida, o que aconteceu logo na 

seqüência.  

 Após a leitura da definição 3 (definição da função seno), a professora comenta: 

P: O pior de tudo era não saber essa diferença do 3,14... com 180º, onde que 

cada um entrava. Por isso eu nunca posso deixar de falar para o aluno, quando 
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converter [o ângulo de graus para radiano], escrever o radiano, que a gente 

omite... [indicando que para ela aí estava o problema]  

 Explica-se que radiano é uma unidade e não consideramos um erro omiti-la, no 

entanto, sua explicitação pode evidenciar o objeto sobre o qual estamos trabalhando.  

 P: Imagina, se eu não sei [se não entendo isso], meu aluno menos ainda.  

 A fala da professora indica não somente o modo como ela acredita no 

desenvolvimento cognitivo do seu aluno, mas mostra também como de fato ela acredita 

em uma melhor forma de pensar na função.  

 Essa fala de Joana pode servir para mostrar a relevância de uns dos objetivos 

centrais no nosso trabalho com as atividades e uma das conjeturas principais da 

dissertação: quando definimos radiano como medida angular, a escrita dessa unidade de 

medida torna explicito que estamos tratando de medidas angulares, e isso muda toda a 

forma de pensar sobre as funções trigonométricas.  

 A professora continua comentando que:  

P: Eu estava com essa dúvida. Na verdade, eu comecei a ter essa dúvida depois 

da aula passada [aula do curso de funções na especialização, quando foram 

discutidas as funções trigonométricas]. Porque, até então, era tudo tão natural, 

eu omitia tudo, tava tudo bem [indicando que mesmo não entendendo os objetos 

fazia contas com tranqüilidade].  

 Na atividade 21, notamos que a professora já reconhece a curva através das 

propriedades que a caracterizam. 

 

 A professora, entusiasmada com a manipulação da tela 6, comentou: 

P: Por que a gente não marcou [para realizar essas atividades] antes da 

apresentação do meu trabalho [sobre trigonometria no curso de função]? 

 Esse comentário indica o quanto Joana estava considerando as atividades 
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significativas.  

 Após a discussão da definição, é pedido para que Joana calcule f (4). A 

professora apresentou a seguinte solução: 

 

 Obteve-se 229,2º fazendo a conta (4x180/π), e obteve-se sen229,2º por 

visualização da tela 3. Percebemos que a professora conseguiu aplicar as idéias 

trabalhadas durante as atividades, utilizando um tratamento menos algorítmico e mais 

conceitual.  

A professora ainda comenta que: 

P: Na faculdade, a gente calcula tudo... seno de cotangentes, e vai derivar, vai 

integrar, e a gente não entende nada. Nunca que eu ia fazer uma relação do que 

eu estava calculando ali [na faculdade]. 

 Essa fala sintetiza o modo como Joana percebe as várias contas trigonométricas 

que fez em cursos de cálculo: prioridade em saber fazer em detrimento do compreender.  

  

 5.3.3 – DISCUSSÃO DO QUESTIONÁRIO APÓS AS ATIVIDADES 

 Como quase que a totalidade das respostas estavam corretas, a discussão se deu 

no sentido de tentar compreender como algumas dessas respostas foram obtidas, para 

re-significá-las à luz das atividades:  

A: Teria mais sentido pra você agora calcular f(2)? 

P: Eu nem sei mais o que eu escrevi, mas agora teria. Agora eu sei o que eu 

estou calculando.  
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 Ao mesmo tempo em que respondia o 

que está descrito acima, a professora 

manipulava o Tabulae (vide figura ao lado), e 

na seqüência explicou o que significava f (2). 

P: Em f(2), eu estou fazendo isso, 

associando esse arco [mostrava a linha 

vermelha] ao seno do ângulo 

correspondente a ele. 

 

A: Essa resposta aqui está correta, mas 

como você chegou nela [referia-se a 1.e, 

que está recortada abaixo]? Você usou as 

idéias do curso de funções? 

 

 

P: Não, eu substituí na calculadora. Eu imaginei que [a unidade] fosse o 

radiano.  

 A professora simplesmente escolheu a unidade radiano na calculadora, digitou o 

número “2” e apertou a tecla “seno”. Note que a resposta foi obtida por um 

procedimento, que, para ela, não tinha significado. Se, por exemplo, por algum erro de 

manuseio, a calculadora indicasse o número - 0,9093, essa professora não estranharia, 

mesmo sabendo que 0 < 2 < π.  

A: Você tinha calculado, mas não entendia que valor era esse? 

P: Não entendia. Achava [tinha a sensação] que tava faltando um π, alguma 

coisa aí.  

 Mostrando novamente a estranheza do uso da unidade radiano, o número π.  

A: E f(45º) tem sentido pra você?  

P: Não tem sentido. Olhando aquela definição, que eu estou relacionando o 

arco ao seno do ângulo, não tem sentido.  

A: E aqui [na 2-a], como você chegou ao 

valor 0,00009?  

P: A mesma coisa que eu fiz em f(2), usando a calculadora. 



115 
 

A: Mas aqui [na 2-a] já tinha algum sentido pra você? 

P: Não... aí [na 2-a] que fez uma confusão maior ainda [pois estava explícito 

que 3,1415 era uma aproximação de π], eu não sabia quando π era 180º e 

quando era 3,14...  

 Vemos aqui a problemática da representação novamente evidenciada.  

 Observem que essa questão apresenta uma rasura. Não sabemos agora se por 

uma simples manipulação incorreta da calculadora que posteriormente foi notada, ou se 

a professora imaginava o cálculo de uma forma diferente. De qualquer modo, vale 

ressaltar o descumprimento da orientação que pedia pela não alteração das respostas 

naquele momento.  

A: Se, recentemente, você não tivesse discutido sobre esse assunto [no curso de 

pós], seria natural aqui [questão 7] essa sua resposta [aproximadamente 0,17]? 

P: Seria, por causa do domínio.  

 Vemos que essa resposta é relacionada a outra imagem de conceito, mas 

desprovida de conexão com a relação da função, que é estabelecia por Joana em 3.   

A: Melhoraram [após as atividades] as idéias que você tinha sobre a função? 

P: Sim. O que mais me ajudou foi nessa distinção, entre arco e ângulo. Eu 

nunca sabia quando tinha o radiano [quando estava omitido na escrita]. Não 

sabia essa coisa de π ser 3,14... 

 

5.4 – ASPECTOS GERAIS DAS ATIVIDADES 
Queremos aqui chamar a atenção para alguns aspectos gerais observados nos 

participantes durante a aplicação das atividades, que, de certo modo, sintetizam os 

resultados da análise.   

 Maria Carlos Joana 

Incoerência entre respostas no 

questionário prévio.  

SIM SIM SIM 

Somente na 1-c. 

Reconhecimento de conflito    
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cognitivo no questionário 

prévio, com referência nas 

questões 8 e 9.  

NÃO SIM SIM 

Erro de interpretação de registro 

utilizado. Dúvida quando π indicava 

o número real 3,14... e quando, na 

unidade radiano,  indicava a medida 

angular de 180º.  

Na atividade 7 

do questionário 

prévio: SIM 

Durante as 

atividades: SIM 

Na atividade 7 

do questionário 

prévio: SIM 

Durante as 

atividades: SIM 

Na atividade 7 

do questionário 

prévio: NÃO 

Durante as 

atividades: SIM 

Mau uso da calculadora SIM SIM SIM 

Reconhecimento dos objetos 

via representação geométrica 

durante atividade.  

SIM SIM SIM 

Re-significação das imagens 

de conceito com 

reconhecimento de conflitos 

cognitivos. 

 

SIM 

 

SIM 

 

SIM 

 

Incoerência entre respostas no questionário prévio. Excetuando-se o 

questionário prévio respondido por Joana, os demais apresentaram um padrão de 

respostas que já tinha sido observado no estudo piloto. É importante ressaltar que, 

apesar de Joana ter apresentado a maioria das respostas corretas, as suas dúvidas, 

apresentadas durante a aplicação das atividades, eram convergentes ao padrão de 

respostas desse estudo piloto.  

Reconhecimento de conflito cognitivo no questionário prévio, com 

referência às questões 8 e 9. É importantíssimo ressaltar que nenhum dos dezesseis 

professores que participaram questionário piloto registrou percepção de conflitos (das 

questões 1 a 7) nas questões 8 ou 9. Carlos e Joana manifestaram retificações e dúvidas 

nas duas questões finais. Consideramos tal fato muito bom, pois um dos objetivos do 

questionário era que determinados fatores de conflito potencial emergissem como 

fatores de conflito cognitivo e fossem reconhecidos pelos professores. Para Tall e 



117 
 

Vinner (1981), a atualização de fatores de conflito potencial como fatores de conflito 

cognitivo é colocada como uma condição necessária para a superação dos obstáculos 

associados aos mesmos. 

 Giraldo (2004, páginas 14 e 15) menciona que:  

“fatores de conflito potencial podem jamais ser evocados, permanecendo como 

porções inativas da imagem de conceito, sem nunca serem percebidos pelo 

indivíduo ou provocando, em certos casos, uma vaga sensação de insegurança. 

Os autores [Tall e Vinner, 1981] sugerem ser esta uma séria causa de 

problemas de aprendizagem em matemática, quando o estudante tem a sensação 

de que há algo errado em algum lugar, sem conseguir identificar a origem da 

dificuldade. Tall e Vinner afirmam que, embora possam gerar obstáculos 

quando ativados, é necessário que fatores de conflito potencial se atualizem 

como fatores de conflito cognitivo, para que possam assim ser conscientemente 

entendidos e desta forma tratados.” 

Erro de interpretação de registro utilizado. Dúvida quando π indicava o 

número real 3,14... e quando, na unidade radiano,  indicava a medida angular de 

180º. Recuperemos algumas falas: 

Engraçado que a gente vê assim 















2
3f , mas parece que, na hora de pensar, 

você pára pelo seu processador aqui [referindo-se as suas organizações mentais] 

e no final das contas acaba vendo em ângulo ... a gente olha pra cá e acaba 

vendo seno de 270º. A gente acaba transformando isso no que fica mais fácil de 

visualizar [visualizar no sentido de fazer contas]. 

(Maria, páginas 81 e 82) 

Eu sempre associava... sempre fazia direto...desde o colégio, sempre que eu 

tenho um exercício com π eu passo para graus.  

Trigonometria com π [sendo] 3,14 não caia muito bem na minha cabeça, não ... 

quando a gente tá falando do comprimento da circunferência, tudo bem π  3,14, 

mas em trigonometria sempre foi 180º e vamos embora. 

(Carlos, páginas 92 e 100) 

Eu nunca pensava que eu pudesse multiplicar por 3,14... [usar o π como 
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constante real]. Uma coisa é quando se pensa lá na circunferência [e aí usamos 

π como 3,14...] a outra e aqui na trigonometria.  

Essa idéia do π valer 3,14... essa era a dificuldade. 

O pior de tudo era não saber essa diferença do 3,14... com 180º, onde que cada 

um entrava. 

(Joana, páginas 108, 111 e 112) 

 Essas falas descrevem uma das grandes problemáticas da pesquisa: 

incompreensão sobre o que se está trabalhando, sobre o que se está efetuando cálculos. 

Evidencia-se aqui a necessidade de uma preocupação com a representação semiótica, a 

fim de elucidar propriedades inerentes aos objetos. Enfatizamos a importância da 

escolha da escrita “rad” ao lado do número, quando este é uma medida angular na 

unidade radiano, por exemplo, 0,7πrad. Entendemos que matematicamente a 

apresentação da unidade é desnecessária, beirando a falta de beleza na escrita. No 

entanto, evidenciamos que, cognitivamente, a escrita “0,7πrad”, quando referida a 

ângulo, e “0,7π”, quando referida à medida de arco, associada a conversões de registros, 

elucidam a natureza dos objetos envolvidos (arco ou ângulo), favorecendo a 

compreensão da função seno. 

Mau uso da calculadora: Relativamente ao uso de diferentes recursos 

(computacionais, etc.), que possibilitam também uma variedade de tratamentos, 

destacamos o mau uso da calculadora. Todos os três participantes indicaram não 

compreender alguns cálculos que tinham efetuado com esse recurso, mesmo quando a 

resposta estava correta. Recuperemos aqui alguns momentos das atividades. 

Maria relatou que calculou f (π), encontrando o valor 0,05480, apertando a tecla 

“seno” e digitando o valor “3,1415”. O valor estava evidentemente incorreto porque a 

calculadora estava com a unidade em graus.  

Carlos não foi questionado sobre sua resposta de 2A ou de 2E, mas 

provavelmente seu resultado foi obtido da mesma forma, já que respondeu: 

“sen(3,1415) = 0,055”. 

Joana acertou, por exemplo, a resposta aproximada de f (2), fornecendo o valor 

0,9093. No entanto, relatou que encontrou o número escolhendo a unidade radiano na 

calculadora; simplesmente porque não viu o símbolo de graus, digitou o número “2” e 
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apertou a tecla “seno”. Note-se que a resposta foi obtida por um procedimento sem 

significado relacionado à compreensão da unidade.  

Há de se tomar cuidado com o uso das tecnologias computacionais, e em 

especial aqui a calculadora, que de algum modo fornece uma resposta, mesmo que esta 

não faça muito sentido ou não seja rica em significado para quem a opera. 

Reconhecimento dos objetos via representação geométrica durante 

atividade. Todos os três participantes demonstraram ampliação das imagens de 

conceito através de reconhecimentos geométrico de arcos e ângulos e suas relações via 

manipulação de software de geometria dinâmica, já que desenvolveram as atividades 

corretamente. Os professores, em especial Maria, demonstraram entusiasmo. Vejamos 

algumas falas: 

Às vezes a gente olha assim [referindo-se a escrita arco de k corresponde ao 

ângulo de krad], mas não tá vendo. Mas olhando no computador a gente entende 

melhor. 

Poder ver [referindo-se a tela do computador] é muito bom, o recurso... ajuda a 

fixar, depois fica mais fácil pra imaginar, porque [sem o recurso] não é fácil de 

imaginar, ver o círculo, ver o arco, ver o ângulo, que equivale ao arco, de ver a 

projeção do seno. 

(Maria, páginas 80 e 83) 

Embora os outros dois professores também apresentassem entusiasmo com o uso 

da geometria dinâmica, não registramos falas como as de Maria, que estão transcritas 

acima, até mesmo por que tais falas foram espontâneas. Não perguntamos a nenhum 

professor se ele achava que o recurso era indispensável para visualização do que estava 

se trabalhando.   

Confirmamos aqui algumas hipóteses de pesquisa utilizadas também na 

elaboração das atividades: que a diversidade de representações propicia imagens de 

conceitos diferenciadas possibilitando acesso (compreensão) ao objeto matemático. 

Ressaltamos que, quando isso acontece, o interesse do professor, e conseqüentemente 

do seu aluno, por tal estudo, pode ser ampliado. Veja-se: 

...quanto mais claro tiver o assunto pra gente, mais vontade a gente tem de 

ensinar esse assunto. 
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A gente às vezes acaba não dando determinados conteúdos, muitas vezes por 

causa disso [referindo-se à falta de alicerce matemático em determinado 

tópicos]... eu nunca estudei trigonometria nenhuma no ensino médio... nunca vi 

trigonometria em hora nenhuma [referindo-se a graduação]. Se eu não busco ou, 

por exemplo, não participo de uma pesquisa, vou reproduzir o que está no livro, 

ou se isso aqui eu não domino muito, a gente acaba deixando pra lá [não dando 

o conteúdo].  

(Maria, página 86) 

Imagina, se eu não sei [se não entendo as idéias sobre a discussão da função 

seno], meu aluno menos ainda. 

(Joana, página 112) 

  Re-significação das imagens de conceito com reconhecimento de conflitos 

cognitivos. De modo geral, notou-se em todos os participantes compreensão das idéias 

tratadas nas atividades, uma vez que na discussão das repostas dadas no questionário 

prévio eles identificaram seus erros, mencionando como seriam as respostas corretas. 

Aqui, reiteramos a importância atribuída por nós quanto à emergência de fatores de 

conflito potencial em fatores de conflitos cognitivos com o questionário prévio, para 

que estes pudessem posteriormente ser tratados na forma de atividades. Consideramos 

que tal prática apresentou resultados para a compreensão da função trigonométrica seno. 

Podemos ilustrar com uma fala de Joana: 

O que mais me ajudou foi nessa distinção, entre arco e ângulo. Eu nunca sabia 

quando tinha o radiano [quando estava omitido na escrita]. Não sabia essa coisa 

de π ser 3,14... 

(Joana, página 115) 

 

5.5 – LIMITAÇÕES NO AMBIENTE COMPUTACIONAL 

Na seção 4.2, destacamos os objetivos e possibilidades do uso de software de 

Geometria Dinâmica no estudo de trigonometria. Neste momento, queremos destacar as 

limitações encontradas nesse ambiente. Vale também ressaltar que, na seção anterior, 

mencionamos a problemática de um uso da calculadora desprovido de significado, que 

pode conduzir a respostas incoerentes, sem que assim sejam percebidas.  
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O uso de tecnologias computacionais está diretamente relacionado às 

possibilidades que essa ferramenta nos proporciona, dados os nossos objetivos. Desse 

modo, os benefícios (ou malefícios) obtidos com seu uso estão intimamente ligados ao 

desenvolvimento pedagógico, e não simplesmente à ferramenta.  

Em Giraldo (2004, página 45), vemos:  

“...uso de tecnologias computacionais no ensino de matemática parecem estar 

mais ligados à forma como as máquinas são usadas – o contexto pedagógico 

em que seu uso insere-se como um todo – do que com qualquer propriedade 

inerente a elas.” 

Não podemos simplesmente ignorar as especificidades e limitações do software, 

assim como não podemos ignorar as limitações do quadro com giz. Temos que observar 

as possibilidades dessas limitações estarem inseridas no contexto pedagógico. Por 

exemplo, Giraldo (2004) investiga quando certas limitações podem se converter em 

potencialidades.  

No nosso caso, as principais limitações observadas no curso das atividades 

foram:  

1. Dificuldade de precisão na marcação no software dos valores indicados nas 

atividades; 

2. Apresentação pelo software dos valores sempre com três casas decimais, sendo 

racionais ou irracionais.  

O primeiro caso, embora menos preocupante, pode gerar uma atitude de 

insatisfação nos participantes. Por exemplo, quando pedido pra verificar a medida do 

comprimento do arco de circunferência quando o raio mede 3u.c. e o ângulo 50º, os 

participantes mostraram-se inicialmente descontentes com os tipos de valores obtidos 

abaixo.  

É difícil mover o ponto A e fixá-lo 

de maneira que o computador indique o 

raio exatamente igual a 3, analogamente 

na movimentação do ponto B para obter o 

ângulo de 50º. 
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Essa medida, que foi obtida por aproximação, não nos preocupa, uma vez que o 

objetivo da atividade é que se compreendam geometricamente objetos que já foram 

calculados algebricamente e, conseqüentemente, que se compreenda geometricamente a 

distinção entre arco ângulo e raio. Portanto, depois de uma discussão, que se fez 

necessária durante a aplicação das atividades, pôde-se fazer os participantes 

compreenderem que um dos motivos para o fato de o valor obtido para a medida do arco 

ser uma aproximação é o ângulo e o raio estarem aproximados.  

O segundo caso, em nosso entender, muito mais 

preocupante, está relacionado à compreensão (ou 

incompreensão) da natureza das medidas indicadas. Por 

exemplo, a tela ao lado indica a medida da circunferência e 

do raio com aproximação de três casas decimais. Isso pode 

favorecer um fator de conflito potencial, sugerindo a 

comensurabilidade da circunferência com seu raio.  
 

O software não destaca em nenhum momento que os valores indicados são 

medidas aproximadas. Não só nessa atividade, como também em algumas outras36, nos 

deparamos com limitações que foram trabalhadas pelo pesquisador durante a aplicação 

das atividades. 

Depois de algumas atividades, perguntávamos se a medida obtida era exata ou 

aproximada, quando a resposta dizia que era aproximada, perguntamos o porquê. Dessa 

forma, discutimos a aproximação pela dificuldade de marcação dos valores no software, 

assim como a aproximação dos valores por racionais pelo programa. Talvez essa seja 

uma boa maneira de trabalhar com esses possíveis entraves: levantando a discussão das 

limitações de certa forma “camufladas”. 

Desse modo, nossa questão de investigação com as atividades não foi discutir se 

o uso do software de geometria dinâmica é benéfico ao ensino, mas sim discutir se a 

abordagem pedagógica, dada com a seqüência de atividades, bem como a interação do 

                                                        
36 Ver atividades 9, 11, 12 e 19, em que se pede para escrever um arco com medida irracional na forma 
decimal. Em geral, pode-se esperar que (erradamente) esses valores sejam expressões com um número de 
casas decimais finitas e, em algum momento, parecer que estamos trabalhando somente com números 
racionais.  
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pesquisador com o professor, pode favorecer a compreensão e re-significação de 

determinados conceitos. 

Logo, não acreditemos, por exemplo, que os livros didáticos tenham que mudar 

toda a sua exposição de conteúdos trigonométricos. Sequer temos a pretensão de sugerir 

que os problemas de aprendizagem em trigonometria se resolverão com o uso 

tecnologias computacionais; pelo contrário, o mau uso poderia trazer mais malefícios 

que benefícios. Acreditamos, sim, que, se bem utilizada e conciliada com outras 

abordagens (quadro e giz, calculadora, livro, etc.), tais tecnologias podem favorecer um 

bom desenvolvimento cognitivo, contanto que em cada uma dessas abordagens fiquem 

claras suas limitações e potencialidades, quando observados os objetivos. 
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6. CONCLUSÃO 
 

6.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Resumidamente, nossos resultados sugerem que, como conjeturado inicialmente, 

a apresentação, com os tipos de representação utilizados de forma geral na escola, 

favorece diversos fatores de conflito potencial relativos ao conceito de seno. Tal 

conclusão se apóia nos resultados obtidos no questionário piloto, no livro analisado e, 

principalmente, nos relatos dos professores que participaram das atividades. De fato, os 

participantes mencionam em diversos momentos que não compreendiam escritas 

envolvendo o número “π” e a unidade “radiano”.  

 Um problema que se mostrou latente se relaciona ao fato de que, na 

representação, omite-se a unidade radiano, antes que essa seja de fato compreendida. 

Assim, embora se tenha um razoável tratamento em registros monofuncionais (razoável 

manipulação algorítmica), a interpretação sobre com que objetos se está operando fica 

de lado. Alem disso, em geral, mostrou-se de difícil compreensão, principalmente no 

que se refere à distinção entre arco e ângulo, o que constatamos implicar no 

desenvolvimento de fatores de conflitos potenciais quanto à função seno.  

 Desse modo, dados os resultados obtidos com a aplicação das atividades, 

concluímos que uma representação que evidencie a unidade radiano assim como a 

conversão de registros favoreça um melhor entendimento sobre os objetos sobre os 

quais se está operando, explicitando propriedades inerentes aos mesmos. 

 No primeiro capítulo, levantamos a possibilidade de apresentação do radiano 

como medida linear ou angular. Consideramos, para as atividades propostas com os 

professores, radiano como uma unidade de medida angular, a fim de que pudéssemos 

continuar tratando de seno de medidas angulares de modo a relacionar a trigonometria 

no círculo com a trigonometria no triângulo retângulo. Consideramos que tal opção 

surtiu efeito, uma vez que os professores conseguiram fazer essa relação – pela primeira 

vez, conforme relatado por eles na pesquisa. Assim, concluímos que essa forma de 

apresentação do conceito de radiano pode ser uma boa estratégia pedagógica para 

abordagens na educação básica.  

 Ousamos nesse trabalho com a escrita “rad” ao lado do número quando este é 
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uma medida angular na unidade radiano – por exemplo, 0,7πrad. Entendemos que, 

matematicamente, a apresentação da unidade é desnecessária, beirando a “falta de 

beleza” na escrita. No entanto, concluímos que, cognitivamente, as escritas “0,7πrad”, 

quando referidas a ângulo, e “0,7π”, quando referidas à medida de arco, associadas a 

conversões de registros, elucidam a natureza dos objetos envolvidos (arco ou ângulo), 

favorecendo a compreensão da função seno. 

 Mais particularmente quanto às conversões de registros propostas, que foram 

também apoiadas no uso do computador, lembramos que, como sugerido por Duval, a 

conversão não desempenha um papel importante na construção (na escrita) de 

demonstrações, pois estas são levadas em geral  em um único registro. Entretanto, do 

ponto de vista cognitivo, acontece o contrário, pois a conversão é o que leva à 

compreensão do que está por trás. Além disso, a compreensão da Matemática está 

intimamente ligada ao fato de se dispor de pelo menos dois registros de representação. 

 Desse modo, não se tem por objetivo das atividades a reorganização de 

apresentação dos conceitos e teoremas do ponto de vista Matemático por acreditar que 

todas as formas apresentadas até hoje apresentam incoerências. Tem-se sim por objetivo 

observar uma possibilidade de uma apresentação, lembrando que a escolha da conversão 

de registros num tratamento tem por intuito a melhor estratégia pedagógica.  

 Possivelmente, a maior contribuição desse trabalho esteja em advertir/denunciar 

uma problemática que pode estar no dia-a-dia da maioria dos professores do ensino 

médio e iniciar determinada discussão sobre as possibilidades de apresentação de um 

conteúdo, observados seus objetivos pedagógicos.  

 

6.2 – TRABALHOS FUTUROS  

 Listamos aqui alguns desdobramentos possíveis do trabalho de modo que este 

possa ser tomado como ponto de partida em futuras investigações, podendo assim 

contribuir para outras pesquisas em ensino de matemática.  

 Observar de que modo a formação do professor pode influenciar os resultados 

aqui obtidos e propor soluções para essa formação de modo que estes resultados 

sejam evitados; 
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 Trabalhar na busca de aprofundar discussões sobre a relação entre os dois 

referenciais teóricos aqui utilizados: Imagem de Conceito e Representação 

Semiótica, na intenção de investigar o quão complementares estes podem ser; 

 Fazer uma análise mais abrangente de livros didáticos, observando pelo menos 

aqueles aprovados pelo PNLEM, e testando, por exemplo, como determinadas 

atividades encontradas nos mesmos podem influenciar a imagem de conceito de 

professores e alunos;  

 Discutir com mais profundidade as implicações do uso de determinadas 

tecnologias computacionais (calculadora, computador, etc.) no ensino e 

aprendizagem de trigonometria; 

 Trabalhar em um desdobramento das atividades aplicadas neste trabalho a fim de 

que estas possam ser acessíveis a alunos da educação básica para apresentação 

do conteúdo de trigonometria. Isso inclui trabalhar num desenvolvimento de 

rotinas no uso de softwares de Geometria Dinâmica, além das que foram 

propostas nesta dissertação, o que se mostra ainda muito escasso na literatura.    
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO DA PESQUISA  

PILOTO E PRINCIPAL 

 

Questionário – Fascículo 1 

 

Número: _______                                                     Data: _____/____/____  

 

Responda sim ou não. 

Trabalha em turmas do ensino médio?  (_____)    (Caso sim, quanto tempo?            ) 

Trabalho em turmas do ensino fundamental? (_____) (Caso sim, quanto tempo?            ) 

 

Considerando seus conhecimentos sobre razão trigonométrica seno e a função 

trigonométrica seno, responda as questões que se seguem, quando possível. Quando não 

for possível responder indique se não é possível para você ou se não é possível 

matematicamente. Utilize calculadora ou tabela se necessário.  

 

1) Calcule:  

a)  º30sen      b) 







3
sen   

c)  º45f      d) 







2
f  

e)  2f      f)  2sen  

 

2) Sabendo que ...1415,3 , determine os valores aproximados de: 

 

a) )1415,3(sen     b)  1415,3f   

 

 

3)  Diga, em palavras, o que é a função seno e esboce o gráfico dessa função. 
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Questionário – Fascículo 2 (Continuação) 

 

 

Número:   ______                                                            Data: _____/____/____  

 

4) Qual é a imagem da função seno?  

 

5) Qual é o domínio da função seno?  

 

6) Marque a(s) alternativa(s) que corresponde(s) a função seno. 

(     ) Relaciona um  arco com o seu ângulo correspondente.   

(     ) Relaciona um ângulo com seu seno. 

(     ) Relaciona um arco com o seno do seu ângulo correspondente.  

 

7) Um aluno ao trabalhar com uma função trigonométrica que tinha a lei de 

formação  xsenxf 9)(   fez o seguinte cálculo: 1
218














  senf . No entanto, esse 

aluno ficou com dúvida de como marcar esse ponto no plano cartesiano e fez a seguinte 

pergunta ao professor: “Como obtenho a abscissa dessa ponto. Ela é dada por 

aproximadamente 17,0
18
1415,3

  ou por 10
18

180
 ?” Qual a resposta que você daria a 

esse aluno? 

 

8) Após responder os exercícios 3, 4 e 5 você considera que houve alguma 

contradição das respostas desses com as dos exercícios 1 e 2? Se sim, em quais 

aspectos? 

 

9) Refletindo no exercício 6 refaça, se julgar necessário e possível, os exercícios 

1 e 2? 
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ANEXO 2 – ATIVIDADES  

ATIVIDADE 0 – Na tela 1, mova livremente o ponto P. Em cada caso, quando 
fixado P, indique a medida do comprimento da circunferência, a medida do diâmetro e 
calcule (com o auxilio da calculadora) a razão do comprimento da circunferência pelo 
diâmetro.  

0.1) Circunferência ___________ Diâmetro__________  Razão________ 

0.2) Circunferência ___________ Diâmetro__________  Razão________ 

0.2) Circunferência ___________ Diâmetro__________  Razão________ 

Consideremos agora  para indicar a medida da razão encontrada no exercício 
anterior.  

 
 
ATIVIDADE 1 – Considerando, pelas idéias do exercício anterior, que o 

comprimento da circunferência é dado por C = 2r, calcule, com o auxilio da 
calculadora, o comprimento aproximado de uma circunferência de raio igual a: 
1.1) r = 3   Resposta ____________ 

1.2) r = 5,4   Resposta ____________ 

 
 

ATIVIDADE 2 – Utilizando a tela 1 do tabulae (arrastando o ponto P 
horizontalmente) determine o valor aproximado do comprimento de uma circunferência 
que tem raio com medida: 

2.1) r = 2   Resposta ____________ 

2.2) r = 4,3.     Resposta ____________  

2.3) r = 3.    Resposta ____________  

Qual é a relação dos exercícios 1.1 e 2.3? 
 

 
ATIVIDADE 3 – Sabendo que o comprimento de um arco de circunferência é 

dado por 
º180
.. rA 

  (onde  é a medida do ângulo correspondente em graus) calcule, 

com o auxilio da calculadora, o comprimento de um arco: 

3.1) De raio igual a 5 e ângulo igual a 30º   Resposta ____________ 
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3.2) De raio igual a 2 e ângulo igual a 70º   Resposta ____________ 

 

 
ATIVIDADE 4 - Utilizando o tabulae (tela 2), confira suas respostas da 

atividade 3. Arraste o ponto A (horizontalmente), para determinar o raio, e B (sobre a 
circuferencia), para determinar o ângulo, e verifique a medida do arco AB. Registre os 
valores aproximados.  
4.1) Raio ____________  Ângulo__________  Arco________ 

4.2) Raio ____________  Ângulo__________  Arco________ 

 
 

ATIVIDADE 5 – Prove a relação 
º180
.. rA 

 . (Dica: use proporcionalidade, 2r 

está para 360º assim como  está pata A). 

 

 
ATIVIDADE 6 – Em uma circunferência de raio igual a 7, utilizando a tela 2, 

dê o valor aproximado do: 
6.1) Ângulo correspondente ao arco de comprimento 9.  Resposta __________ 

6.2) Arco correspondente ao ângulo de 45º     Resposta __________ 

 
 

ATIVIDADE 7 – Utilize a tela 2 para determinar o valor aproximado do ângulo 
quando: 

7.1) O raio é igual a 3 e o arco mede 3.    Resposta __________ 

7.2) O raio é igual a 5 e o arco mede 5.    Resposta __________ 

7.3) O raio é igual a 4,3 e o arco mede 4,3.    Resposta __________ 

 

 
 DEFINIÇÃO 1 – O ângulo correspondente a um arco, cuja medida é igual ao 
raio da circunferência, é chamado de radiano. Denota-se rad. 
  

 
AFIRMAÇÃO 1 - O valor do radiano, em qualquer circunferência é igual à:  



132 
 

1 '18º57º180



rad  

 Se necessário reveja o exercício 7 para perceber que isso de fato acontece.  

 Obs.: Também podemos escrever 180º = rad. 
 

 ATIVIDADE 8 – Prove a afirmação 1, utilizando 
º180
.. rA 

 . (Dica: nesse caso 

A = r e  = 1rad ). 
 

 
 AFIRMAÇÃO 2 - Em uma circunferência de raio unitário (r = 1), o arco de k 
corresponde ao ângulo de k.rad.  
 

 

 ATIVIDADE 9 -  O arco de 0,9 u.c.37 corresponde ao ângulo de 0,9.rad. 
Verifique essa afirmação utilizando a calculadora e o tabulae da seguinte forma: 

9.1) Escreva 0,9 na forma decimal.   Anote o valor __________ 

9.2) Escreva 0,9rad em graus.    Anote o valor __________ 

9.3) Utilize a tela 3 para verificar se os valores anotados de fato se correspondem.  

  

 ATIVIDADE 10 – Prove a afirmação 2. (Dica: utilize 
º180
.. rA 

 , nesse caso     

r = 1 e  = k.rad). 
 

 

 ATIVIDADE 11 – Qual é o ângulo que corresponde ao arco de 0,7? 

11.1) Resposta em radiano___________  b) Resposta em graus __________ 

                (Utilize a calculadora ) 

11.2) Verifique (use tela 3) se os valores encontrados de arco e ângulo se correspondem.  

 

 
 ATIVIDADE 12 – Dê pares (um par diferente para cada item) de arcos e 

                                                        
37 U.c.: Unidade de comprimento 
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ângulos correspondentes, respondendo em:  

12.1) Decimal e graus (use tela 3)      Arco:______  Ângulo: ______ 

12.2) Em unidades de  e em radiano   Arco:______  Ângulo: ______ 

12.3) Em unidades de  e em graus    Arco:______  Ângulo: ______ 

 
 

 DEFINIÇÃO 2 – Seno de um ângulo é dado pelo valor numérico (considerando 
a orientação, sinal) da medida da projeção do extremo do arco associado ao ângulo, no 
eixo vertical que passa pelo centro da circunferência de raio unitário.    

 
 
 ATIVIDADE 13 – Marque V ou F e justifique a sua resposta.   

13.1) Segundo essa definição poderia se calcular seno de uma medida de comprimento, 
como por exemplo  ou 2 .   (   ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13.2) Segundo essa definição poderia se calcular seno de um ângulo, como por exemplo 
rad ou 36º.   (   ) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  
 

 ATIVIDADE 14 - Use a tela 3 para determinar aproximadamente os valores 
abaixo pedidos. Use também a calculadora nas questões que tiverem que passar para 
graus os ângulos em radiano.  
 

14.1) sen 33º.    Resposta: _____________  

14.2) sen 67º.    Resposta: _____________  

14.3) sen 125º.   Resposta: _____________ 

14.4) sen 1rad    Resposta: _____________ 

14.5) sen rad    Resposta: _____________ 

14.6) sen 1,5    Resposta: _____________ 

14.7) sen 0,7 rad   Resposta: _____________ 
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14.8) sen 
3
2
rad   Resposta: _____________ 

 

 

 ATIVIDADE 15 – Use o tabulae para indicar o valor aproximado do seno do 
ângulo correspondente ao arco de: (utilize a calculadora para transformar os número 
escritos em multiplos de  para números decimais) 

15.1) 0,77    Resposta: _____________ 

15.2) 2,3    Resposta: _____________ 

15.3) 1,2    Resposta: _____________ 

15.4) 0,7    Resposta: _____________ 

15.5) 
3
2
    Resposta: _____________ 

  

 
 ATIVIDADE 16 – Qual é a relação das respostas das questões 14.7 e 14.8 com 
as questões 15.4 e 15.5, respectivamente. Tente justificar a relação encontrada.  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 

 ATIVIDADE 17 – Observe o triângulo OMN na tela 4 e mova livremente os 
pontos M e B, de modo que o ângulo agudo Ô esteja entre 0º e 90º. Registre os 
seguintes dados. 
 

Medida do ângulo agudo Ô  Resposta: _____________ 

seno de Ô    Resposta: _____________ 

Comprimento de MN   Resposta: _____________ 

Comprimento de ON   Resposta: _____________ 

Calcular o quociente 
ON
MN    Resposta: _____________ 
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 ATIVIDADE 18 – Mostre que em um triângulo retângulo, seno de um ângulo 
agudo é dado pela razão do cateto oposto pela hipotenusa. Isto é,  

hipotenusa
 a oposto catetosen ÔÔ   

(Use a tela 5 e observe que os triângulos OMN e OCB são semelhantes e ainda que     
BC =  senÔ ) . 
 

  
 ATIVIDADE 19 – Utilizando a calculadora e a tela 3, determine 
aproximadamente o ângulo e o seno do ângulo correspondente aos arcos dados em cada 
caso: 

 

19.1) 0,35  
Ângulo correspondente em radiano:_____________ 

Ângulo correspondente em graus: ______________ 

Seno do ângulo correspondente ao arco dado: _________ 

 

19.2) 1,7 
Ângulo correspondente em radiano:_____________ 

Ângulo correspondente em graus: ______________ 

Seno do ângulo correspondente ao arco dado: _________ 

 

19.3) 1,8 

Ângulo correspondente em radiano:_____________ 

Ângulo correspondente em graus: ______________ 

Seno do ângulo correspondente ao arco dado: _________ 

 

19.4) 2,4     (Dica: 


59,155  ) 

Ângulo correspondente em radiano:_____________ 

Ângulo correspondente em graus: ______________ 

Seno do ângulo correspondente ao arco dado: _________ 
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19.5) 4 
Ângulo correspondente em radiano:_____________ 

Ângulo correspondente em graus: ______________ 

Seno do ângulo correspondente ao arco dado: _________ 

 
 

  ATIVIDADE 20 – Relacione cada função com a alternativa que descreve a 
“relação” do valor com sua imagem.  (Uso o tabulae ou a calculadora se necessário) 

(     ) Relaciona um  arco com o seu ângulo correspondente.   
(     ) Relaciona um ângulo com seu seno. 

(     ) Relaciona um arco com o seno do seu ângulo correspondente.  

 

A) 

 

B) 

 

                                  C) 

 

  

 
 DEFINIÇÃO 3 – Função seno associa o valor do comprimento do arco ao valor 
do seno do ângulo associado a esse arco. Assim temos que a função seno é dado 
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:f  ,
xradx

RR  )sen()( xradxf   

 

 Observe que xrad é o ângulo associado ao arco x.  

  
 

 ATIVIDADE 21 – Na tela 6, mova o ponto B sobre a circunferência. O ponto L 
descreve um “desenho”, enquanto você move o ponto B. Você reconhece esse desenho? 
Se reconhece, por que acredita ser o que você reconheceu? 

 

 
ATIVIDADE 22 – Ainda na tela 6, observe o lugar geométrico formado pelo 

ponto L fazendo uso da ferramenta “Criar Locus”. Clique no ícone .  Escolha 
inicialmente o ponto L como “ponto imagem” e depois o ponto B como diretor. Será 
então feito o gráfico formado pelo ponto L quando o ponto B se move.  
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ANEXO 3 – TELAS DAS ATIVIDADES 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO MARIA 
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ANEXO 5 – QUESTIONÁRIO CARLOS 
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Verso 
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ANEXO 6 – QUESTIONÁRIO JOANA 
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