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INTRODUÇÃO 

 

A docência, desde cedo, despertou em mim um fascínio muito grande. O professor poderá ser 

considerado um construtor de sonhos, um pai, alguém que tem a grande responsabilidade de 

educar. Todos nós mantemos boas recordações de um ou outro professor que marcou o nosso 

percurso de vida e é por isso que consideramos que mais do que uma profissão, a docência, é 

uma vocação. 

 

Sentimos, por isso que uma das nossas vocações é ser professor, designadamente professor de 

matemática. Consideramos que podemos fazer muito nesta área de ensino, contribuindo 

inclusivamente para desmistificar muitos medos associados a esta área, bem como mostrar 

como que aprender matemática além de útil, pode também ser divertido.  

 

Pensamos que o ensino da Matemática pode ser considerado um grande desafio para o 

professor, pois é uma das disciplinas, para não dizer a disciplina, com maior grau de insucesso 

e sobre a qual se ouvem muitos comentários depreciativos. 

 

Ao longo destes anos, como aluno do curso de Licenciatura em Ensino da Matemática, além 

dos conteúdos abordados nas disciplinas pedagógicas, aprendemos um vasto leque de 

conteúdos da “Matemática Superior” que nos ajudarão a melhor compreender e a criticar 

construtivamente os conteúdos abordados no ensino secundário. 

 

Como formando, para ensinar no ensino secundário, pensamos que a melhor forma de 

terminar esta etapa, Licenciatura em Ensino da Matemática, e iniciar outra, Ser Professor de 

Matemática, e realizar uma investigação retratando o quotidiano do professor e do aluno. E 

esta seria também o nosso primeiro contributo, ainda que mínimo, para o melhoramento do 

processo de ensino e de aprendizagem.  

 

Como foi dito anteriormente, a Matemática é associada a algum insucesso no processo de 

ensino e de aprendizagem, a Trigonometria não foge à regra e é, para alguns alunos, um dos 

conteúdos da Matemática que ainda é associado a alguma dificuldade. Questionamo-nos, por 

isso, será que esta dificuldade reside na dificuldade que os alunos manifestam em associar a 

trigonometria aos problemas do quotidiano? Será que os principais problemas estão 
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associados à metodologia utilizada pelos professores? A causa do insucesso, poderá ainda 

estar associada à falta de pré-requisitos? Como pudémos constatar, as questões são inúmeras e 

as respostas são difusas. 

 

Ao longo dos tempos, a Trigonometria tem desempenhado um papel de extrema importância e 

é, esta função que nos leva a questionar o porquê da aversão dos alunos em relação a este 

conteúdo. Este trabalho não tem como objectivo apresentar soluções para as dificuldades de 

aprendizagem na Matemática, mas realizar uma reflexão sobre esta problemática e dar mais 

um contributo para se tentar compreender um pouco melhor as dificuldades dos nossos 

alunos. 

 

É neste sentido que, pretendendo dar resposta à exigência do plano curricular do Curso de 

Licenciatura em Ensino de Matemática, do Instituto Superior de Educação. Este trabalho de 

fim de curso aborda um tema que nos tem vindo a preocupar de forma especial e que diz 

respeito às Dificuldades de Aprendizagem em Matemática. Dificuldades essas, aparentemente 

sempre presentes, no processo de Ensino e de Aprendizagem da Matemática e que de alguma 

forma condicionam a eficácia desse mesmo processo. 

 

Sendo este trabalho, para nós, uma primeira experiência de investigação científica, de cariz 

meramente exploratório, decidimos, por isso, restringi-lo a um tema específico do campo 

Matemática – O estudo da Função Seno. Optámos por trabalhar apenas com três turmas de 

alunos do 11º ano – Ramo Ciência e Tecnologia da Escola Secundária de Palmarejo. 

 

No desempenho das nossas funções, nós, os professores, apercebemo-nos que, muitas vezes, 

para o aluno as funções trigonométricas surgem como um conteúdo desprovido de sentido, 

talvez, porque por norma, são introduzidas sem nenhuma ligação com o quotidiano. 

 

Assim sendo, a Trigonometria que é uma das formas matemáticas do Homem compreender e 

interpretar a Natureza pode ser, para os nossos alunos, apenas um assunto abstracto e sem 

utilidade. Esta aparente visão por parte dos mesmos, acarreta um obstáculo para que possam 

compreender a verdadeira essência deste tema, sua importância e utilidade e assim contribuir 

para que o processo de Ensino e de Aprendizagem da Matemática em geral, e das Funções 

Trigonométricas (Função Seno) em particular se processe sem muitos sobressaltos. 

 



 13 

Ambicionamos ainda com este estudo analisar a metodologia proposta pelo Ministério de 

Educação e Ensino Superior de Cabo Verde para o ensino da Trigonometria no 3º ciclo do 

Ensino Secundário (11º ano), identificar constrangimentos sentidos pelos alunos e professores 

da Escola Secundária de Palmarejo no processo de ensino da função Seno, bem como realizar 

uma breve análise das possíveis causas dessas dificuldades e ainda sugerir algumas estratégias 

de remediação para a superação dessas dificuldades. 

 

Pretendemos, no capítulo I realizar, com recurso às várias investigações realizadas na área, 

uma breve abordagem das Necessidades Educativas Especiais (NEE). De um modo geral, 

podemos referir que as considerações realizadas referem-se, essencialmente, à dificuldade em 

definir Dificuldades de Aprendizagem, bem como em encontrar as suas causas. 

Culminaremos este capítulo, restringindo ao nosso tema e a suas causas. 

 

No Capítulo II, analisaremos a génese e o desenvolvimento da trigonometria, o aparecimento 

do conceito de função trigonométrica e, em particular, o da função seno. Realizaremos ainda 

um breve estudo histórico do surgimento de um conceito (funções trigonométricas) por 

considerarmos que é muito importante para quem ensina Matemática, pois evidencia as 

dificuldades do processo de construção do saber matemático. Além disso, o estudo destes 

constrangimentos vividos pelos matemáticos no passado, poderá ajudar-nos a compreender 

melhor as dificuldades dos alunos de hoje. Analisaremos ainda neste mesmo Capítulo, a 

evolução das concepções, definições e medições angulares, que irá complementar o estudo do 

desenvolvimento da trigonometria. 

 

No Capítulo III, faremos uma breve análise das directrizes metodológicas propostas pelo 

Ministério da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde para as funções trigonométricas 

(função seno). Esta análise dos documentos oficiais revela-se crucial para, de alguma forma, 

tentarmos percebermos melhor as expectativas da classe politica em relação a nós, os 

professores. Concomitantemente, poderemos ainda identificar alguns constrangimentos 

subjacentes a esta metodologia, sugerindo algumas ideias para a sua melhoria. Paralelamente, 

neste capítulo, realizaremos ainda uma breve análise aos manuais adoptados pelo Ministério 

da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde no que concerne ao tema trigonometria no 11º 

ano do ensino secundário. Ainda neste capítulo, apresentaremos algumas ideias teóricas sobre 

os obstáculos e dificuldades de ensino e aprendizagem das funções trigonométricas. 
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A seguir, no Capítulo IV, faremos uma caracterização da Escola Secundária de Palmarejo, 

falando sobre a sua história, sobre o seu corpo docente, discente e de uma forma geral sobre 

todos os intervenientes no processo de Ensino e de Aprendizagem. Ainda neste Capítulo, 

descreveremos o estudo, seu objectivo e como ela foi concebida e desenvolvida. 

Descreveremos ainda o desenho geral do nosso estudo, a sua composição por fases. 

Discorremos também os sujeitos alvos do estudo. Terminaremos este capítulo, analisando os 

dados recolhidos dos alunos através dos questionários. Para esta análise usaremos o SPSS. 

 

Finalmente, faremos um comentário geral sobre o estudo, tendo por base as nossas reflexões 

que nem sempre apoiam no referencial teórico ou nos dados sistematizados, tendo sempre em 

mente os objectivos preconizados para este trabalho. Discutiremos até que ponto este trabalho 

possa contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem da Matemática, da 

Trigonometria e em particular da função Seno. Ultimando, reflectiremos sobre o nosso 

crescimento durante a pesquisa. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Educação, Aprendizagem e Ensino 

 

Surgido no século XVI, o termo educação é designado por um processo de desenvolvimento 

e realização do potencial intelectual, físico, espiritual, estético, e afectivo existente em cada 

indivíduo. Com a finalidade, segundo Carvalho (2005, p. 7), de desenvolver no indivíduo toda 

a perfeição de que é capaz, a educação é entendida com um processo geral que envolve a 

sociedade e o homem como parte integrante da sociedade, uma vez que, de alguma forma, 

aumenta a qualidade de vida do indivíduo transformando-o num ser que se identifica com os 

problemas da mesma sociedade. 

 

Sendo assim a educação é uma acção produzida segundo as imposições da sociedade. Neste 

contexto, e de acordo com Carvalho (ibidem), é pela educação que o homem: 

• aprende a interagir com o meio ambiente, de forma a atender às suas necessidades 

e expectativas e contribuir para o aperfeiçoamento desse meio ambiente; 

• prepara-se para enfrentar as imprevisíveis mudanças que o contexto, 

inexoravelmente, sofrerá, mantendo a capacidade de adaptação e de actuação ao 

longo da sua vida.  

 

Então podemos dizer que educar um indivíduo é prepará-lo para a sua integração na sociedade 

e nas situações novas da melhor possível, e para que isso aconteça, o indivíduo deve passar 

pelo processo de aprendizagem. 

 

Na opinião de Carvalho (2005, p. 9), a aprendizagem é a assimilação e interiorização de 

conteúdos teóricos, habilidades ou capacidades determinadas. Essas habilidades e capacidades 

serão utilizadas ao longo da vida da pessoa e vão ajudá-lo no desenvolvimento da sua 

trajectória pessoal e labora. 

 

É impossível falar de aprendizagem sem se falar de educação e vice-versa. Há um vínculo 

entre as duas, pois a educação é quando se transmite um determinado conteúdo e a 

aprendizagem é quando se assimila esse conteúdo, ou seja, é um processo que ocorre dentro 

do indivíduo. 
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A aprendizagem, desenvolve-se para Goldbarg (1998, p. 8) em quatro momentos – a 

percepção, a compreensão, assimilação e a aplicação. Esta aplicação dá-se no meio ambiente 

em direcção ao sujeito, através do ensino. O ensino resume a instrumentalização necessária à 

transmissão de conhecimento, base do processo de educação. Para educar é indispensável 

construir o conhecimento e, nesse processo, segundo Goldbarg (ibidem) o ensino resume o 

seu papel de “consolidar um processo de transmissão e construção de conhecimentos, que 

permita a aprendizagem, ou seja, a possibilidade de transformação.” 

 

Neste âmbito, verificamos que o ensino é baseado no processo interpessoal em que ambos se 

empenham para favorecer e garantir o sucesso de aprendizagem. Ainda mesmo que se admita, 

que a educação possa ser decorrente do ensino, a aprendizagem continua sendo algo que se 

passa dentro da pessoa, que a modifica e que a leva mais além.  

 

O sucesso do ensino e aprendizagem depende de inúmeros factos, associados à escola, 

comunidade e sociedade. Este processo complexo exige dos professores uma elevada 

preparação científica e pedagógica, preparando-os para sinalizar problemas como as 

necessidades educativas especiais. 

 

 

 

1.2. Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

 

Todas as sociedades têm, ao longo dos tempos, recorridos a práticas reguladoras, face ao 

“diferente “ – e a criança com necessidades educativas especiais (NEE) não foi excepção. 

Miranda (1999, p. 13) 

 

Em Esparta, na Grécia antiga, a história confirma que crianças com deficiências físicas eram 

colocadas nas montanhas, enquanto que em Roma eram atirados aos rios. 

Vítimas de perseguições, julgamentos e execuções, essas pessoas eram associados à imagem 

do diabo, e a actos de feitiçaria e bruxaria, por serem física e mentalmente diferentes. 
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No início de século XIX, com a filosofia humanista, a forma de encarar estas pessoas 

começou a mudar. Segundo Correia (1996, p. 13), há uma tentativa de recuperar a criança 

diferente, com o objectivo de a ajustar à sociedade, numa perspectiva de socialização. 

 

Designados de seres diferentes, ainda no mesmo século, foram sujeitos a diversos estudos por 

parte dos médicos e de homens da ciência. 

 

De carácter social e, até legislativo, aparecem certos movimentos cujos objectivos eram o de 

salvaguardar os direitos do indivíduo à liberdade e à igualdade de oportunidades. 

 

Esses movimentos arrastaram com eles a necessidade de dar uma nova resposta educativa às 

necessidades de todos os alunos e, segundo Correia (ibidem), começou a tentar surgir um 

conjunto de conceitos baseados numa nova concepção de Educação Especial. 

 

É neste sentido que encontramos o conceito de Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

tendo como objectivo dar resposta ao progresso e democratização das sociedades, reflectindo 

a essência dos princípios da integração. 

Correia (1999, p. 48), ao referir ao conceito de NEE, afirma que: 

“Há uma necessidade educativa, quando um problema afecta a aprendizagem ao ponto de 

serem necessárias acessos especiais ao currículo, ao currículo especial adaptados, para que 

o aluno possa receber uma educação apropriada.”   

 

Ainda, segundo Correia (1991, p. 33), o conceito de NEE aplica a crianças e adolescentes com 

problemas sensoriais, físicas, intelectuais e emocionais e, também, com dificuldades de 

aprendizagem, derivadas de factores orgânicos ou ambientais. 

 

 
Figura 11 – Problemáticas associadas às NEE 

                                                 
1 Extraído de Correia (1999, p. 43) 
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As NEE dividem-se em dois grandes grupos: NEE temporais e NEE permanentes. 

NEE temporais 

 

As NEE temporais são aquelas em que a adaptação do currículo escolar é parcial e se realiza 

de acordo com as características do aluno, num certo momento do seu percurso escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEE permanentes 

 

Nas NEE permanentes, há uma generalização e adaptação do currículo, sendo este, objecto de 

uma avaliação sistemática, dinâmica e sequencial de acordo com os progressos do aluno. De 

acordo com Correia (1999, p. 49), neste grupo, encontramos as crianças e adolescentes cujas 

alterações significativas no seu desenvolvimento foram provocadas, na sua essência, por 

problemas orgânicos, funcionais e, ainda, por défices sócioculturais e económicos graves.  

 
Figura 22 – Tipos das NEE permanentes 

 

                                                                                                                                                         
 
2 Disponível em Correia (1999, p. 50) 

NEE temporais 

Problemas ligeiros ao nível do 

desenvolvimento das funções superiores: 

desenvolvimento motor, perceptivo, 

linguístico e socioemocional 

Problemas ligeiros relacionados com a 

aprendizagem da leitura, da escrita e do 

cálculo. 
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NEE de carácter processológico 

 

Os alunos com problemas processológicos, derivados de problemas relacionados 

essencialmente com a recepção, organização e expressão de informação, são geralmente 

designados por alunos com dificuldades de aprendizagem. Correia (1999, p. 55). Embora 

definir esta categoria seja uma tarefa difícil, para Correia (1993, p. 53), ela caracteriza-se em 

geral, por uma discrepância acentuada entre o potencial estimado do indivíduo e a sua 

realização escolar que é abaixo da média numa ou mais áreas académicas. 

 

 

1.3. Dificuldades de Aprendizagem 

 

1.3.1. Definição 

 
No processo de aprendizagem, existem muitos enigmas a serem desvendados, muitos 

obstáculos a serem ultrapassados, mas certamente, alcançar a porta de entrada para este 

mistério faz com que o professor seja insistente, persistente e criativo durante o percurso do 

processo de ensino. 

 

A funcionalidade da mente humana faz parte de uma busca constante de vários estudiosos da 

educação, o conhecimento, a forma de pensar de cada indivíduo constituem mistérios 

apaixonantes para a ciência. A necessidade de compreender tudo isso fez com que diversos 

estudiosos procurassem explicações sobre os factores intervenientes na capacidade do ser 

humano em aprender determinado assunto num determinado momento.  

 

O papel do professor, que deve ser o de facilitador da aprendizagem, tem também sido alvo de 

por parte desses estudiosos, pois como intervenientes no processo de Ensino e de 

Aprendizagem, não deve ser descurado o importante papel que ele desempenha no mesmo 

processo.  

 

Segundo Silveira (2007), a prática educativa de cada professor deve ser pensada, repensada e 

voltada para o resgate de alunos que compõem uma sala de aula e muitas vezes parte de um 

grupo privilegiado com inteligência rápida e criativa. 
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O processo de aprendizagem da matemática necessita de novas mudanças, novas reflexões 

sobre a sua estruturação. A forma de organização e interacção dos responsáveis pelo sistema 

de ensino ainda parece manifestar alguns problemas, pois um número considerável de alunos 

continuam sem respostas aos seus anseios, dúvidas, conflitos e, porque não dizer, sem 

perspectivas de qualidade de vida? Muitas vezes por falta de orientação dos seus pais, dos 

seus professores e de outros agentes que interferem na sua formação. Não está se questiona 

aqui, a quem atribuir as culpas, mas sim como transformar esta situação para o bem da 

educação, dos nossos alunos e de toda a comunidade educativa. O problema existe e temos 

que encontrar a solução. Citoler (1996, p. 63) 

 

Infelizmente ainda há lacunas no trabalho direccionado às dificuldades dos alunos, quem 

sabe, sabe, quem não sabe, ou reprova ou irá reprovar no ano seguinte, é um círculo vicioso, 

aquele aluno que apresenta dificuldade de aprendizagem é deixado de lado e, muitas vezes é 

esquecido. CNE (2002, p. 42) 

 

A dedicação de mais tempo aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem é 

essencial na superação dos obstáculos existentes. Isto porque muitas vezes, os métodos e 

materiais não são adequados para a maioria dos alunos, muitas vezes não funcionam com os 

alunos que não aprendem, havendo, por isso, necessidade de muita dedicação por parte do 

professor. 

 

A necessidade de uma perspectiva histórica na área das dificuldades de aprendizagem é não 

só importante para examinar as influências que lhe deram origem como também para 

compreender, pela análise dos antecedentes, a natureza básica das dificuldades de 

aprendizagem. 

 

 

Breve Perspectiva Histórica das Necessidades de Aprendizagem 

 

Segundo Chaves (2001, p. 4), o início de uma actividade científica com repercussão imediata 

nas áreas das dificuldades de aprendizagem, foi marcado com o trabalho de Joseph Gall, no 

começo do século dezanove. Ainda segundo o mesmo autor (2000, p. 7) 

• As diferenças individuais na aprendizagem devem ser compreendidas e examinadas 

das diferentes formas como os alunos abordam as tarefas de aprendizagem. 
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• Os processos educacionais devem ser adaptados aos padrões de processamento 

eficientes e ineficientes de cada aluno. 

• Os alunos com processos de aprendizagem deficientes podem ser ajudados a aprender 

normalmente se os processos fossem melhorados 

 

As definições de dificuldades de aprendizagem são frequentemente criticadas porque quase 

sempre afirmam que os problemas neurológicos são a causa do problema. 

Para Chaves (2001, p. 5), de todas as definições existentes, a que recebe maior consenso é a 

que consta na Lei Pública Americana: 

«Dificuldade de aprendizagem específica significa uma perturbação num ou mais dos 

processos psicológicos básicos envolvidos na compreensão ou utilização da 

linguagem falada ou escrita, que pode manifestar-se por uma aptidão imperfeita de 

escutar, pensar, ler, escrever, soletrar ou fazer cálculos matemáticos. O termo inclui 

condições como deficiências perceptivas, lesão cerebral mínima, dislexia e afasia de 

desenvolvimento. O termo não engloba as crianças que têm problemas de 

aprendizagem resultantes, principalmente, de eficiência visual, auditiva ou motora, de 

deficiência mental, de perturbação emocional ou de desvantagens ambientais, 

culturais ou económicas» (Federal Register, 1997) 

 

Como podemos constatar, através da diversidade de definições, as dificuldades de 

aprendizagem envolve uma complexidade de factores, o que nos faz concordar com Ballone 

(2003), quando afirma que o objectivo de descobrir uma definição simples de dificuldades de 

aprendizagem aceitável para todos pode ser impraticável. Que a natureza dos problemas de 

dificuldades de aprendizagem é altamente individual e as soluções aplicadas aos problemas 

deve ser adaptável e flexível. As dificuldades de aprendizagem não têm uma causa simples 

mas sim uma série de causas relacionadas e parcialmente imbricadas. 

 

 

1.3.2. Causas das Dificuldades de Aprendizagem  

 

Embora as dificuldades de aprendizagem sejam a condição problemática mais frequentes no 

ensino, conhecemos relativamente pouco sobre as suas causas. Chaves (2000, p. 15)  
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Este facto pode dever-se, em grande parte, à complexidade que envolve a aprendizagem 

escolar, que implica a conjugação de um grande número de factores na sua aquisição e 

domínio. Além disso, o processo de aprendizagem tal como se realiza na escola está longe de 

ser uma entidade unitária. No que respeita ao ensino e à aprendizagem. De acordo com 

Chaves (2000, p. 21) existem quatro níveis de localização causal das dificuldades de 

aprendizagem, a saber: 

- O sujeito que aprende – as dificuldades tem a ver com as características que ele 

apresenta ao longo da aprendizagem escolar: o seu desenvolvimento sensório-motor, 

linguístico e intelectual, o seu interesse e a motivação, as experiências anteriores de 

aprendizagem e todo a sua preparação e aptidões para adquirir algo que desconhece e 

necessita de saber. 

- Os conteúdos de ensino – as dificuldades podem resultar da sua inadaptação ao 

sujeito, o que pode ser devido ao grau de dificuldade, à linguagem utilizada, à 

programação, à sequenciação ou à relação com outras disciplinas.   

- O pessoal docente – as dificuldades poderão ter a ver com inter-relações professor-

aluno, com a maneira como o professor lida com as situações problemáticas e nelas 

intervém e com a sua actividade pedagógico-didáctica. 

- O ambiente social e físico da escola – as dificuldades podem ter origem no modo e 

nível como o aluno se relaciona com os colegas e o restante pessoal da escola, nas 

características do edifício, nos meios e recursos utilizados. 

 

Outras causas mais remotas como, por exemplo, carências socio-económicas e 

culturais da sociedade em geral e do meio comunitário e familiar do aluno em 

particular acabam por se reflectir ao nível das quatro fontes acima referenciadas. 

 

 
 
1.4. As Dificuldades de Aprendizagem em Matemática 

 

A Matemática tem se apresentado, tradicionalmente, como uma das disciplinas mais temidas 

pelos estudantes. 

 

O nosso mundo está cheio de relações matemáticas e as nossas competências para uma vida 

independente dependem, grandemente, da utilização competente da Matemática. Aprendemos 
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muitas aplicações matemáticas através das nossas experiências diárias, enquanto outras têm 

de ser ensinadas formalmente, isto é, na escola. Por exemplo, a estimativa é uma prática que 

usamos no nosso quotidiano. Tempo e distância são também conceitos que usamos 

diariamente e, às vezes, alternadamente. Todos esses conceitos fazem parte dos programas de 

Matemática e, assim, ensinados na escola. 

 

Muitos alunos têm dificuldades em Matemática. Durante a idade pré-escolar e nos primeiros 

anos do Ensino Básico muitos alunos não conseguem agrupar objectos segundo o tamanho, 

classificar objectos, compreender a linguagem aritmética ou o conceito de linguagem racional. 

Também é frequente encontrarmos alunos do Ensino Secundário que cometem os mesmos 

erros que os mais novos, isto é, com dificuldades nas operações básicas. Ballone (2003) 

 

Fundamental para o desenvolvimento das capacidades relacionadas com a aritmética é a 

capacidade da criança para classificar. A classificação, segundo Chaves (2001, p. 91) refere-

se ao agrupamento de objectos de acordo com alguma característica distinta. Para classificar a 

criança tem de ser capaz de fazer discriminações entre objectos tendo por base algum aspecto 

relevante que a distingue. 

 

A aprendizagem do conceito de correspondência um a um é essencial para aprender a contar e 

a dominar a adição e a subtracção, conceito este que está na base de determinadas capacidades 

aparentemente intuitivas, Chaves (2001, p. 91). Ainda segundo Chaves (ibidem), o ensino do 

conceito de correspondência um a um deverá começar com situações em que há só dois 

objectos em cada conjunto. Gradualmente, os números a serem correspondidos são 

aumentados. Os alunos precisam de se familiarizar com a noção de sucessão ou sequência. A 

sequência refere-se à ideia de que algumas coisas, acontecimentos ou processos, precedem 

outras numa maneira ordenada. O domínio da sequência é fundamental para qualquer 

operação matemática que tenha mais que um passo ou etapa. É importante que os nossos 

alunos dominem bem este conceito antes de se iniciarem a aprendizagem da Matemática 

formal. 

 

Logo que o aluno demonstre que possui os pré-requisitos básicos para o raciocínio 

matemático, podem ser apresentados conhecimentos matemáticos de nível superior ou mais 

elevado. Para fazer isto com êxito, o professor tem de ter em consideração não só a 

capacidade intelectual geral do aluno mas também os tipos de competências matemáticas que 
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já possui. Impõe-se que o professor seja extremamente cuidadoso no estabelecimento de 

critérios de prontidão, isto é, quando é que o aluno está apto para aprender determinada 

matéria. Quer a pessoa esteja a lidar com o ensino inicial da Matemática ou com a introdução 

de um assunto mais avançado, a eficácia e a eficiência do professor são aumentadas através 

do «timing» adequado da apresentação das tarefas de ensino. 

 

 
 
1.5. Possíveis Causas das Dificuldades de Aprendizagem em Matemática 

 

Ensinar Matemática é, desde logo, travar um combate para o qual se parte em desvantagem. 

Porque mesmo antes do professor começar a leccionar a disciplina, já os alunos a 

consideram como a pior das disciplinas, um ‘terror absoluto’. CNE (2002, p.105) 

 

Concordamos com a obra citada (2002, p. 35) quando afirma que o ensino da Matemática 

desenvolve-se em torno de um triângulo cujos vértices são a Matemática, o aluno e o 

professor. Este triângulo não é estático nem existe no vazio, situando-se num determinado 

contexto social e institucional (a sociedade, a comunidade a que o aluno pertence com sua 

cultura própria, a instituição escolar), o que implica alguma dinâmica e flexibilidade, às 

circunstâncias específicas da situação de ensino e de aprendizagem. Quando um aluno revela 

dificuldades em Matemática, o professor deverá procurar descobrir as razões do problema. 

Esta avaliação inicial é, geralmente, de natureza informal e altamente subjectiva. Nessa altura, 

o professor está a tentar estabelecer hipóteses acerca das possíveis razões para a dificuldade. 

Em seguida, tentará confirmar as hipóteses iniciais usando meios mais objectivos. E, 

dependendo do que é descoberto, o professor pode corrigir, reformular ou implementar uma 

intervenção baseada naquela primeira hipótese. 

 

Apresentamos a seguir algumas das possíveis causas ou razões mais frequentes que estão 

subjacentes às dificuldades que os alunos têm na Matemática. Chaves (2001, p. 95) 

1. O ensino deficiente é provavelmente responsável por muitos casos de problemas 

ou dificuldades na Matemática mais do que qualquer outro factor. Os alunos que 

são vítimas de ensino deficiente podem, frequentemente, serem identificados pela 

sua «performance» relativamente boa em relação a conceitos aritméticos que são, 
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geralmente, adquiridos de forma incidental comparados com a sua «performance» 

em áreas que têm a ver com o ensino específico ou formal. 

2. Dificuldades no pensamento abstracto ou simbólico poderão intervir com a 

capacidade do aluno para conceber a relação entre os números que eles 

representam e as relações entre as unidades de medida. Os professores dos alunos 

com estas dificuldades sentem-se frequentemente frustrados na tentativa de levá-

los a dominar os conceitos para realçar a manipulação rotineira dos números. Isto 

pode criar uma ilusão de que o aluno domina a aritmética quando, de facto, ele 

não compreende o que está a fazer. 

3. Problemas de leitura são frequentemente responsáveis pelas dificuldades dos 

alunos que se saem bem nas provas de cálculo ou nos problemas de leitura oral, 

mas que se saem deficientemente nas situações em que têm de ser capazes de ler 

o problema para compreender qual o processo matemático para o resolver. 

4. Atitudes deficientes ou ansiedade em relação a matemática podem inibir o grau 

de realização de alguns alunos. A observação cuidadosa por parte do professor 

pode proporcionar a primeira indicação de que isto está na origem do problema. 

5. Problemas de linguagem receptiva e expressiva – há alunos que têm problemas 

na linguagem receptiva, ou seja, de compreensão do que é dito: algumas podem 

compreender apenas palavras simples, outras podem perceber frases ou seguir 

orientações. Assim, o aluno pode não relacionar os termos matemáticos com o 

seu significado ou as palavras ou expressões têm vários sentidos. Os alunos com 

dificuldades de linguagem expressiva têm vocabulário limitado, usam menos 

palavras do que os outros alunos da mesma idade (por ex., a criança tem 

dificuldade em dizer os passos na resolução de um problema ou de dizer como fez 

determinada operação). 

6. Problemas de memória – o aluno esquece facilmente os passos num algoritmo, 

não fixa o significado dos símbolos ou os passos a seguir na resolução de um 

problema; 

7. Problemas motores – os alunos não conseguem escrever os números de uma 

forma legível e correcta; 

8. Problemas de comportamento – os alunos impulsivos, não prestam atenção aos 

detalhes, respondem incorrecta e rapidamente às perguntas feitas pelo professor, 

há pouca persistência; 
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9. Problemas de raciocínio - como dificuldade nas comparações de tamanhos, 

quantidades, de compreensão de símbolos matemáticos, etc. 

 

Enfim, não devemos tratar as Dificuldades de Aprendizagem como se fossem insolúveis mas 

antes, como desafios que fazem parte do próprio processo de aprendizagem. 

 

As Dificuldades de Aprendizagem são analisadas, neste trabalho, em relação ao estudo da 

função seno, por isso, no próximo capítulo debruçaremos sobre a abordagem histórica da 

trigonometria, com o intuito de descrever o surgimento e a importância deste ramo da 

Matemática, bem como a sua utilidade nos dias de hoje. 
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CAPÍTULO II 

 
2. Trigonometria: Breve Abordagem Histórica  

 

Para considerar a génese da Trigonometria, devemos discutir qual o significado que daremos 

a Trigonometria. Se a entendermos como a ciência analítica estudada actualmente, teremos a 

sua origem no século XVII, após o desenvolvimento do simbolismo algébrico. Mas, se 

estivermos a falar da Geometria acoplada à Astronomia, as suas origens remontarão aos 

trabalhos de Hiparco, no século II a.C., embora existam traços anteriores do seu uso. Se 

estivermos, ainda, a falar literalmente de “medidas do triângulo”, a origem será no segundo ou 

terceiro milénio a. C. 

 

Limitaremos o nosso trabalho ao desenvolvimento da ideia de funções trigonométricas em ℜ  

dando, porém, um esboço das raízes desta ciência, desde as tabelas de sombras (século XV a. 

C.) até à expansão das funções trigonométricas em séries (século XVIII). 

 

Estudar a história da Trigonometria permite, também, observar o surgimento e o progresso da 

Análise e da Álgebra, campos da Matemática nela contidos de forma embrionária. 

Gostaríamos também de salientar que a Trigonometria, mais que qualquer  

ramo da Matemática, desenvolveu-se no mundo antigo a partir de necessidades práticas, 

principalmente ligadas à Astronomia, Agrimensura e Navegação, Costa (1995, p. 29). 

 

Ainda segundo Costa (1995, p. 51), os rudimentos de uma trigonometria parecem ter surgido 

no Egipto e na Babilónia, a partir de razões entre números e entre lados de triângulos 

semelhantes. No Egipto, isto pode ser observado no Papiro de Ahmes, mas conhecido como 

Papiro de Rhind3, que data aproximadamente de 1650 a. C., contendo 84 problemas, quatro 

dos quais fazem menção ao seqt de um ângulo. 

 

No Papiro de Ahmes não está claro o significado desta palavra mas, pelo contexto, pensa-se 

que o seqt de uma pirâmide regular seja equivalente, hoje, à co-tangente do ângulo VMO ˆ  (vd. 

Figura 3). Na construção das pirâmides era essencial manter uma inclinação constante das 

                                                 
3 . O Papiro Ahmes é o mais extenso documento egípcio em matemática que chegou aos nossos dias. É uma cópia de um antigo papiro do 
séc. XIX a.C. que esteve em poder do escriba Ahmes. Foi adquirido no Egipto por Henry Rhind e por isso é usualmente conhecido como 
Papiro de Rhind. 
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faces, o que levou os antigos egípcios a introduzirem o conceito de seqt, que representava a 

razão entre afastamento horizontal e elevação vertical. 

 

 

 
Figura 3 – O Seqt Egípcio 

 

Seria interessante lembrar que as pirâmides egípcias eram geralmente construídas com os 

ângulos de inclinação VMO
^

 aproximadamente constantes ( o52 ) e VAO
^

 com valor em 

torno de o42 , mas não se sabe, até hoje, o porquê dessas medidas. 

 

Além da utilização da Trigonometria nas medições das pirâmides, apareceu no Antigo Egipto 

(aproximadamente 1500 a.C.) a ideia de associar sombras projectadas por uma vara vertical a 

sequências numéricas, relacionando seus comprimentos com horas do dia (relógios de sol). 

Poderíamos dizer então, que essas ideias anunciavam a chegada, séculos depois, das funções 

tangente e co-tangente. As funções seno e co-seno, no entanto, surgiram de modestas 

necessidades de medição de alturas e distâncias. Martins (2006, p. 13) 

 

Como foi atrás citado, os primeiros vestígios de trigonometria surgiram não só no Antigo 

Egipto, mas também na Babilónia. Os Babilónios tinham grande interesse pela Astronomia, 

pelas suas ligações com os conceitos religiosos e pelas suas conexões com o calendário, as 

épocas de plantio e estações do ano.  

 

Foram os Babilónios que escolheram o sistema sexagésimal. É provável que esta escolha 

estivesse relacionada com a facilidade de dividir o círculo em seis partes iguais, usando o raio 

como corda. O uso do sistema sexagésimal por esse povo pode ser observado na escrita de 

fracções, cujos denominadores eram expressos por potências de 60, Costa (1995, p. 34). 

Parece ter existido uma relação entre o conhecimento matemático dos Antigos Egípcios e dos 

Babilónios, na medida em que quer uns, quer outros utilizavam as fracções de numerador 1. 

 

 

V 
Exemplo: 
Seja 40=OV  e 80=OM  

2
40

80
==seqt  
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2.1. A Trigonometria e as funções trigonométricas na Antiga Grécia 

 

Segundo o historiador Heródoto (490 - 420 A.C.), foram os gregos que deram o nome 

gnómon ao relógio de sol que chegou até eles através dos babilónios, mas também já havia 

sido utilizado pelos egípcios antes de 1 500 A.C. 

 

O mais antigo gnómon de que temos conhecimento e que chegou até nossos dias, está no 

museu de Berlim (Martins, 2003). Ele evidencia e reforça a hipótese de que a trigonometria 

foi uma ferramenta para observação dos fenómenos astronómicos, uma vez que a 

documentação relativa a esse período grego é praticamente inexistente. 

 

 
               Figura 44 – O Gnómon 

 

O gnómon era uma vara que se espetava no chão, formando com ele um ângulo de 90°, e o 

comprimento de sua sombra era observado, num horário determinado: meio-dia. 

 

A vara [ ]GN  era chamada pelos gregos de gnómon. Ela era erguida e a sombra [ ]AN  

observada. No solstício de verão, quando o sol está mais afastado do sul, a sombra é maior ao 

meio-dia. No solstício de Inverno ela é menor, pois o sol está mais afastado do norte.  

 

                                                 
4 Disponível em Egipto/papirus.htm acessado em 09-03-07 
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Uma observação dos limites da sombra permitia medir a duração do ano. O movimento lateral 

diário do ponto A  permitia medir a duração do dia, enquanto o movimento ao meio-dia ao 

longo de [ ]AN  dizia respeito à medição do tempo anual. 

 

Como o tamanho do gnómon era constante, ou seja, usava-se sempre a mesma vara, na mesma 

posição, o comprimento de [ ]AN  ao meio-dia variava com o ângulo Â . 

  

Para nós, isto pode significar uma colocação de [ ]AN , ou 
[ ]
[ ]GN

AN
como uma “função” do 

ângulo Â , nos dias de hoje denominada co-tangente. Porém, não temos nenhum vestígio do 

nome, no período do qual estamos a falar, apenas o seqt. 

 

Sabemos que os diversos ramos da Matemática não se formaram nem evoluíram da mesma 

maneira e ao mesmo tempo, mas sim gradualmente. O desenvolvimento da Trigonometria 

está intimamente ligado ao da Geometria. Neste campo, a Grécia produziu grandes sábios; 

entre eles Thales (625 - 546 A.C.), com seus estudos de semelhança que embaçam a 

trigonometria, e seu discípulo Pitágoras (570 - 495 A.C.). Conjectura-se que este último 

tenha feito a primeira demonstração do teorema que leva seu nome: “Em todo triângulo 

rectângulo a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma das áreas dos 

quadrados construídos sobre os catetos”. Deste teorema deriva a relação fundamental da 

trigonometria. Antunes (2007, p. 15) 

 

Por volta do ano 200 A.C. os astrónomos gregos estavam muito interessados em calcular a 

distância entre dois pontos da superfície terrestre e também o raio da Terra. Surgiu, então a 

figura de Eratóstenes de Cirene (276-196 A.C.). Deve-se a ele a mais notável medida da 

Antiguidade para a circunferência da Terra, usando semelhança de triângulos e razões 

trigonométricas, o que o levou a perceber a necessidade de relações mais sistemáticas entre 

ângulos e cordas. (vd. Anexo 1) 

 

Durante os dois séculos e meio, compreendido entre Hipócrates e Eratóstenes, a trigonometria 

andou-se aos “pulos”, levando-nos a concordar com a afirmação de Boyer (1996, p. 110) 
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“de Hipócrates a Eratóstenes, os matemáticos gregos estudaram as relações 

entre rectas e círculos e as aplicaram a uma variedade de problemas de 

astronomia, mas disso não resultou uma trigonometria sistemática”. 

 

Apareceu então, na segunda metade do século II a.C., um marco na história da trigonometria: 

Hiparco de Nicéia (180-125 a.C.). Fortemente influenciado pela Matemática da Babilónia, 

ele acreditava que a melhor base de contagem era a 60. Não se sabe exactamente quando se 

tornou comum dividir a circunferência em 360 partes, mas isto parece dever-se a Hiparco, 

assim como a atribuição do nome arco de 1 cirau a cada parte em que a circunferência ficou 

dividida. Ele dividiu cada arco de 1° em 60 partes obtendo o arco de 1 minuto. A sua 

trigonometria baseava-se numa única “função”, na qual a cada arco de circunferência de raio 

arbitrário, era associada a respectiva corda. 

 

Hiparco construiu o que foi presumivelmente a primeira tabela trigonométrica com os valores 

das cordas de uma série de ângulos de 0° a 180°, em cuja montagem utilizou interpolação 

linear. Ele observou que num dado círculo a razão do arco para a corda diminui quando o arco 

diminui de 180° para 0°. Resolveu então associar a cada corda de um arco o ângulo ao centro 

correspondente, o que representou um grande avanço na Astronomia e por isso ele recebeu o 

título de “Pai da Trigonometria”. Martins (2006, p. 44) 

 

Em linguagem moderna, esse resultado seria: 1lim
0

=
→ x

senx

x

 

 

Segundo Antunes (2007, p. 25), Hiparco foi uma figura de transição entre a astronomia 

babilónica e o grande Cláudio Ptolomeu, (Klaudius Ptolemaios) autor da mais importante 

obra da trigonometria da Antiguidade, surgida no século II d. C., em Alexandria, a “Syntaxis 

Mathemática” composta por treze volumes. Ela ficou conhecida como Almegesto, que 

significa “A maior” em árabe. Al magest, pois os tradutores árabes consideravam-na a maior 

obra existente na época em Astronomia. 

 

O Almagesto é um marco, um modelo de Astronomia que perdurou até Copérnico, no século 

XVI.  
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2.1.1. Almagesto 

 

Um estudo sugere que Ptolomeu, na verdade, sistematizou e compilou no Almagesto uma 

série de conhecimentos bastante difundidos em sua época e que a maior parte da obra é 

baseada no trabalho do astrónomo e matemático grego Hiparco, cujos livros se perderam. Isto 

aparece num comentário sobre trabalhos mais antigos, de Teon de Alexandria, que viveu dois 

séculos após e foi um dos matemáticos que pesquisaram sobre as descobertas dos gregos 

anteriores. Ele menciona que Hiparco escreveu doze livros sobre cálculo de cordas, incluindo 

uma tábua de cordas. 

 

O almagesto sobreviveu e por isso temos suas tabelas trigonométricas e também uma 

exposição dos métodos usados nas construções, o que é de grande importância para nós, visto 

que tanto daquela época se perdeu. 

“Para os matemáticos o Almagesto tem interesse devido às identidades 

trigonométricas que Ptolomeu divisou para auxilia-lo a reunir dados para sua 

tabela de cordas” Martins (2003, p. 30) 

 

Dos treze livros que compõem o Almagesto, o primeiro contém as informações matemáticas 

preliminares, indispensáveis na época, para uma investigação dos fenómenos celestes, tais 

como proposições sobre a geometria, métodos de cálculo, uma tábua de cordas e explicações 

gerais sobre os diferentes corpos celestes. Os demais livros são dedicados à Astronomia, 

Costa (1995, p. 51). 

 

Ptolomeu desenvolveu o estudo da trigonometria nos capítulos dez e onze do primeiro livro 

do Almagesto.  

 

Na verdade não existe no Almagesto, nenhuma tabela contendo as funções seno e co-seno, 

mas sim a função corda do xarco  ou xcrd , embora naturalmente estes termos não apareçam. 

Martins (2003, p. 31) 

A função corda do xarco  era definida como sendo o comprimento da corda que corresponde 

a um arco de x  graus num círculo cujo raio é 60. Assim, na tabela de cordas de Ptolomeu 

existiam três colunas: a primeira listando os arcos, a segunda o comprimento da corda 

correspondente a cada arco e a terceira que dava o aumento médio de xcrd  correspondente a 
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um acréscimo de um minuto em x . Esta coluna era usada para interpolações, isto é, para 

achar o valor de xcrd  se x  estivesse entre duas entradas de colunas de arcos. 

 

Em resumo no Almagesto temos: 

• Uma tabela mais completa que a de Hiparco, com ângulos de meio em meio grau, de 

0° a 180°. 

• O uso da base 60 (com a circunferência dividida em 160 graus, o raio em 60 partes e 

fracções sexagésimas) não só para expressar ângulos e sim para qualquer tipo de 

cálculo, com excepção dos de medida de tempo, para os quais só foi introduzida a base 

60 por Teon de Alexandria ( 390± d. C.). 

• O teorema de Ptolomeu: 

Se [ ]ABCD  é um quadrilátero convexo inscrito num círculo, então a soma dos 

produtos dos lados opostos é igual ao produto das diagonais. 

 

 

 
     Figura 5 – Teorema de Ptolomeu 

 

Demonstração do teorema de Ptolomeu: 

 

Antes de iniciarmos essa demonstração convêm relembrar a seguinte definição: lados 

homólogos são os lados opostos a ângulos iguais. 

Tomemos um ponto E  sobre [ ]BC , tal que: CBDEBA ˆˆ =  
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Figura 6 – Ilustração da demonstração do Teorema de Ptolomeu 

 

É fácil ver que se EBAEBDDBA ˆˆˆ =+  e CBDCBEEBD ˆˆˆ =+  e, como CBDEBA ˆˆ =  

temos CBEDBACBEEBDEBDDBA ˆˆˆˆˆˆ =⇔+=+ . 

 

Da relação entre essa igualdade de ângulos inscritos e, de arcos correspondentes, podemos 

escrever que o arco CFAD  arco  arco =  ou DFCADF  arco  arco = . 

 

Ora 
2

 arco  arcoˆ DFAD
EBA

+
=  e 

2

 arco  arcoˆ FDCF
CBD

+
=  e, ainda como CBDEBA ˆˆ =  

resulta que:  

CFAD
FDCFDFAD

 arco arco
2

 arco  arco

2

 arco  arco
=⇔

+
=

+
. 

 

Como BCD
ABADABCF

ECBCBEAEB ˆ
2

 arco  arco

2

 arco  arcoˆˆˆ =
+

=
+

=+= . Sendo por 

construção CBDEBA ˆˆ = , concluímos que os [ ]ABE∆  e [ ]DBC∆  são semelhantes. 

Usando a noção de lados homólogos, temos que [ ]AB  é homólogo a [ ]DB , respectivamente 

ao ângulo AEB ˆ  do triângulo [ ]ABE  e do ângulo DCB ˆ  do triângulo [ ]BCD . Daí que 

podemos tirar a seguinte relação: 

( )1CDABBDAE
BD

AB

CD

AE
⋅=⋅⇔=  
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Usando os mesmos dados, e de uma forma tudo análoga, concluímos que são semelhantes os 

triângulos [ ]ABD∆   e [ ]BCE∆ , por serem iguais os ângulos EBCDBA ˆˆ =  (a que se opõem 

os lados [ ]AD  e [ ]CE ) e os ângulos CEBBAD ˆˆ =  (a que se opõem os lados [ ]BD  e [ ]BC ). 

Neste caso, podemos escrever a seguinte relação: 

    ( )2BCADBDCE
BD

BC

AD

CE
⋅=⋅⇔=  

 

Somando ordenadamente as igualdades ( )1  e ( )2 , obtemos: 

     ( )
BCADCDABBDAC

BCADCDABBDECAE

BCADCDABBDCEBDAE

⋅+⋅=⋅⇔

⋅+⋅=⋅+⇔

⋅+⋅=⋅+⋅

 

e está demonstrado o teorema de Ptolomeu 

 

A partir desse resultado, operando com as cordas dos arcos, Ptolomeu chegou a um 

equivalente das fórmulas de seno da soma e da diferença de dois arcos, isto é, ( )basen +  e 

( )basen − . Especialmente a fórmula para a corda foi usada por Ptolomeu para a construção 

da tabela trigonométrica    

• O uso explícito de um equivalente, também usando cordas, do seno do arco metade: 

2

cos1

2
2 ϕϕ −

=







sen . 

 

Em nosso entender, a mais importante contribuição do Amagesto, foi tornar evidente a 

possibilidade de uma descrição quantitativa dos fenómenos naturais pela Matemática já que 

ele desenvolveu, segundo Martins (2003, p. 37), não somente os seus modelos astronómicos, 

mas também as ferramentas matemáticas, além da Geometria elementar, necessárias para a 

Astronomia, entre elas a trigonometria. Mais do que qualquer outro livro, o Almagesto 

contribuiu para a ideia tão básica nas actividades científicas, de que uma descrição 

quantitativa matemática dos fenómenos naturais, capaz de fornecer predições confiáveis é 

possível e desejável.  
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2.2. A contribuição dos Hindus 

 

No século IV da nossa era, a Europa Ocidental entrou em crise com as invasões dos bárbaros 

germânicos e com a queda do Império Romano. O centro da cultura começou a deslocar-se 

para a Índia, que revolucionou a trigonometria com um conjunto de textos denominados 

Siddhanta, que significa sistemas de Astronomia. 

 

O que chegou até nós foi o Surya Siddhanta, que quer dizer Sistemas do Sol e é um texto 

épico, de aproximadamente 400 d.C. Os hindus defendem que seu autor foi Surya, o deus do 

Sol. Esta obra contém poucas explicações, conservando uma grande quantidade da doutrina 

popular hindu. Boyer (1996, p. 142). 

 

A importância do Surya, para nós, é que ele abriu novas perspectivas para a Trigonometria 

por não seguir o mesmo caminho de Ptolomeu, que relacionava as cordas de um círculo com 

os ângulos centrais correspondentes. Nas aplicações da “função” corda, na Astronomia, era 

necessário dobrar o arco antes de usá-lo na tábua de cordas. Naturalmente, era mais 

conveniente ter uma tábua na qual o próprio arco fosse a variável independente. No Surya, a 

relação usada era entre a metade da corda e a metade do ângulo central correspondente, 

chamada por eles de jiva. Isto possibilitou a visão de um triângulo rectângulo na 

circunferência. (vd. Figura 5) 

 

Definiam o jiva como sendo a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. 

 

 

Figura 5
5
 – O “Jiva” Hindu 

 

A metade da corda dividida pelo raio do círculo é o seno da metade do arco (ou da metade do 

ângulo central correspondente a todo o arco). 

 

                                                 
5 Disponível em Egipto/papirus.htm acessado em 09-03-07 
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Com os hindus, as principais “funções” trigonométricas foram introduzidas e os métodos de 

tabulação aperfeiçoaram-se, particularmente os de interpolação quadrática e linear. 

 

Por volta de 500 d.C., o matemático hindu Aryabhata já calculava semi cordas e usava 

também o sistema decimal, desenvolvido aproximadamente em 500 d.C.  

 

Quando os hindus introduziram os conceitos de semi corda e de seno, demonstraram algumas 

identidades, e de acordo com Martins (2006, p. 33), encontramos em Varahamihira, no ano 

505 d.C., o equivalente verbal de 1cos 22 =+sen . 

 

Após os hindus, foram os árabes e os persas a dar sua contribuição à trigonometria. 

 

 

2.3. A Trigonometria dos Árabes e Persas 

 

O Império Muçulmano ou Árabe, além da expansão económica, viveu extraordinário avanço 

nos diversos campos das artes e da ciência do fim do século VIII até o século XI, com 

destaque ao século IX. A expansão do saber muçulmano deveu-se, sobretudo, à difusão da 

língua árabe, que substituiu o grego na condição de língua internacional. O emprego do árabe 

permitiu a fixação e a preservação de obras antigas, que foram traduzidas e assim difundidas 

entre os intelectuais muçulmanos. 

 

Podemos dizer que a influência árabe começou com a fundação da Escola de Bagdad, no 

século IX, e um dos seus maiores expoentes foi o príncipe da Síria Mohamed-ben-Geber, 

conhecido como Al-Battani (aproximadamente 850 a 929 D.C.), ou Albategnius, nas 

traduções latinas, chamado o Ptolomeu de Bagdad. 

 

Os estudos de Al-Battani ficaram entre o Almagesto e Siddhanta e foi por sua influência que 

a trigonometria hindu foi adoptada pelos árabes, principalmente a partir de sua genial ideia de 

introduzir o círculo de raio unitário e com isso demonstrar que a razão jiva é válida para 

qualquer triângulo rectângulo, independentemente do valor da medida da hipotenusa. (vd. 

Figura 7) 
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Figura 7 – A ideia de raio 1 de Al Battani 

 

Se um triângulo rectângulo tem um ângulo agudo 
2

θ
então, quaisquer que sejam  

as medidas do cateto oposto e da hipotenusa, podemos afirmar que: 11CABABC ∆≈∆  

No [ ]ABC∆  temos  

 
 

 

Figura 8 – Fórmula usada para construir a tabela de Al Battani 

 
Com esta fórmula pôde-se construir uma tábua, de ¼ a 90 graus, variando de ¼ em ¼ de 

graus, ou seja uma tabela de senos, apesar deste nome não ter sido usado  

para designá-la. Al-Battani estava interessado em calcular a altitude do sol, para isso foi 

necessário usar as razões trigonométricas e construir tábuas mais precisas que as existentes na 

época.  

 

Depois de Al-Battani, digno de nota entre os matemáticos árabes foi Abü’I Wêfa que, em 

980, iniciou uma organização, uma sistematização de provas e teoremas de trigonometria, 

Boyer (1996, p. 121). 

 

Destacamos também o astrónomo Persa Nasïr ed-dên aI-TÉisï autor, em 1250, do primeiro 

trabalho no qual a trigonometria plana apareceu como uma ciência por ela própria, 

desvinculada da Astronomia. Isto seria retomado na Europa, no século XV, quando 

Regiomontanus estabeleceu a trigonometria como um ramo da Matemática. 
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Com o declínio da Escola de Bagdad, o centro das actividades intelectuais deslocou-se para o 

sul da Europa, na Península Ibérica, e com ele o estudo da trigonometria, particularmente nos 

triângulos rectângulos necessários aos estudos astronómicos. A cidade de Toledo tornou-se o 

mais importante centro da cultura, a partir de 1085, quando foi libertada pelos cristãos do 

domínio mouro. Isto ocorreu porque para ela afluíram os estudiosos ocidentais, visando a 

adquirir o saber muçulmano. O século XII na História da Matemática foi, então, um século de 

tradutores dos quais citamos Platão de Tivoli, Gerardo de Cremona, Adelardo de Bath e 

Robert de Chester. Com isso, a Europa teve acesso à matemática árabe e à herança grega que 

havia sido conservada, na medida do possível, por eles, (Martins, 2003, p. 36). 

 

 
 
2.4. A Influência do conhecimento Árabe nos Europeus 

 
Os mais importantes escritores foram os astrónomos Ibrâhïm Ibn Yahyâ Al Naqqâsh, 

(conhecido como Abû lshâq ou lbn Al-Zarqâla ou, nas traduções latinas como Arzachel, e 

que viveu em Córdoba) autor de um conjunto de tábuas trigonométricas em 1050, e Jabir Ibn 

Aflah (conhecido como Jeber Ibn Aphla, tendo vivido em Sevilha), cujos estudos 

astronómicos de 1145 se mostraram tão interessantes que, séculos mais tarde (1543), foram 

publicados em Nuremberg. 

 

O matemático europeu que mais se destacou no século XIII foi Fibonacci (1170 - 1250). Por 

ter estudado no norte da África e depois viajado pelo Oriente como mercador, ele sofreu 

grande influência dos árabes. Sua obra “Practica Geometriae”, de 1220, é uma aplicação da 

trigonometria árabe na Agrimensura. 

 

O rei Afonso X de Castela ordenou, no ano 1250, aos estudiosos (cristãos, mouros e judeus) 

de Toledo que traduzissem os livros de Astronomia e modernizassem as tábuas 

trigonométricas árabes. Em 1254 foram concluídas as Tábuas Afonsinas, que junto com Os 

Libros del Saber de Astronomia foram considerados de grande valia, uma vez que “a cultura 

astronómica preservada na Península Ibérica foi o esteio da arte portuguesa de navegar, no 

século XV” Martins (2002, p. 36). 
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2.5. A Trigonometria na Europa a partir do século XIV 

 

Na Europa do século XIV alguns importantes passos foram dados para o desenvolvimento da 

Matemática. Pela primeira vez, as noções de quantidades variáveis e de função são expressas 

e, tanto na Escola de Filosofia Natural do Merton College de Oxford quanto na Escola de 

Paris, chega-se à conclusão de que a Matemática é o principal instrumento para o estudo dos 

fenómenos naturais.6 

 

Paralelamente ao desenvolvimento da trigonometria, que já vinha ocorrendo desde o século 

XI com a retomada do conhecimento árabe, ocorreu o desenvolvimento das funções. Neste 

campo surgiu Nicole Oresme (1323-1382) com seu “Treatise on the configuration of 

Qualities and Motions’ no qual introduziu a representação gráfica que explicita a noção de 

funcionalidade entre variáveis (no caso velocidade por tempo). O seu trabalho influenciou 

Galileu (1564-1642) e Descartes (1596-1650) nos séculos XVI e XVII. Com os estudos de 

Oresme, começou a desenvolver-se o conceito de função. 

 

No século XIV, Purbach, na Inglaterra, retomou a obra de Ptolomeu e computou uma nova 

tábua de senos, muito difundida entre os estudiosos europeus. Purbach foi o mestre de 

Regiomontanus (1 436-1475), um dos maiores matemáticos do século XV, cujo trabalho teve 

grande importância, estabelecendo a Trigonometria como uma ciência independente da 

Astronomia. 

 

Regiomontanus escreveu um “Tratado sobre triângulos”, em cinco livros, contendo uma 

trigonometria completa. A invenção posterior dos logaritmos e alguns dos teoremas 

demonstrados por Napier (1550-1617) mostram que a Trigonometria de Regiomontanus não 

diferia basicamente da que se faz hoje em dia. No “Tratado” ele calculou novas tábuas 

trigonométricas, aperfeiçoando a de senos de Purbach, e introduziu na trigonometria Europeia 

o uso das tangentes, incluindo-as nas suas tábuas. Podemos dizer que foi ele quem lançou as 

fundações para os futuros trabalhos na trigonometria plana e esférica. 

 

                                                 
6 http://www.galgani.it/matematica/storia_matematica/europa.htm 
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Copérnico (1473-1543) também contribuiu ao completar, em 1520, alguns trabalhos de 

Regiomontanus, que incluiu num capítulo do seu “De Lateribus et Angulis Triangulorum”, 

publicado separadamente pelo seu discípulo Rhaeticus, em 1542. 

 

Com o advento da imprensa, a cultura difunde-se e, a partir daí, nenhum grupo nacional 

conserva a liderança. Na Antiguidade foi a Grécia a sobrepujar os outros povos do Ocidente, 

na Idade Média o Mundo Árabe mas, do século XV em diante, com o desenvolvimento do 

Racionalismo, a actividade matemática desloca-se repetidamente para diversos países. 

 

O primeiro trabalho impresso em trigonometria provavelmente foi a “Tabua Directionum” de 

Regiomontanus, publicado em Nuremberg certamente antes de 1485, pois a segunda edição 

data deste ano, em Veneza. 

 

Neste relato histórico não poderíamos deixar de mencionar Viète (1540-1603), pois foi ele 

quem adicionou um tratamento analítico à trigonometria, em 1580. Ele construiu tabelas 

trigonométricas e foi o primeiro matemático a usar letras para representar coeficientes gerais, 

o que representou grande progresso no campo da Álgebra. 

 

Viète iniciou o desenvolvimento sistemático de cálculo de medidas de lados e ângulos nos 

triângulos planos e esféricos, aproximados até aos minutos, e com a ajuda de todas as seis 

funções trigonométricas. Além disso, foi ele que introduziu métodos gerais de resolução em 

matemática. É dele a ideia de decompor em triângulos rectângulos os triângulos oblíquos, 

para determinar todas as medidas dos seus lados e ângulos. Isto está na sua obra “Canon 

Mathematicus”. No livro “Variorum de rebus mathematicis” aparece um equivalente da lei 

das tangentes: 
( )
( ) ba

ba

BAtg

BAtg

−
+

=
−
+

, com A  e B  ângulos e a e b  os arcos respectivos. Na 

verdade, esta relação só foi publicada pelo matemático dinamarquês Thomas Fincke, no seu 

‘Geometria Rotundi” em Basel, em 1583, apesar de ser devida a Viète. 

 

A figura seguinte na trigonometria foi Pitiscus que publicou um tratado, em 1595, no qual 

corrigiu as tábuas de Rhaeticus e modernizou o tratamento do assunto. A palavra 

Trigonometria aparece pela primeira vez, como título de um livro seu. 

Outro grande expoente em trigonometria foi Oughtred. No seu trabalho, de 1657, preocupou-

se em desenvolvê-la do ponto de vista simbólico. No entanto, como o simbolismo algébrico 
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estava pouco avançado para tornar isto possível, a ideia não foi aceite até que Euler exercesse 

sua influência neste sentido, no século XVIII. 

 

John Newton (1622-1678) publicou em 1658 o tratado “Trigonometria Britannica”que, 

embora baseado nos trabalhos de Gellibrand e outros escritores, era o mais completo livro do 

tipo que havia surgido no seu tempo. Estes matemáticos  

anteciparam a tendência actual de introduzir divisões centesimais do ângulo nas tábuas 

trigonométricas. 

 

O próximo passo importante em trigonometria foi dado por John Wallis (1616- 1703) ao 

expressar fórmulas usando equações em vez de proporções, e por trabalhar com séries 

infinitas. 

 

A contribuição à trigonometria de Sir Isaac Newton (1642-1727) foi grande pois, 

paralelamente aos seus estudos de cálculo infinitesimal apoiados fortemente na geometria do 

movimento, trabalhou com séries infinitas, tendo expandido ( )xsenarc  em séries e, por 

reversão, deduzido a série para ( )xsen . Além disso, comunicou a Leibniz a fórmula geral 

para ( )nxsen  e ( )nxcos  tendo, com isso, aberto a perspectiva para o ( )xsen  e o ( )xcos  

surgirem como números e não como grandezas, Martins (2006, p. 59). 

 

Finalmente consideramos ainda importante referir, que Thomas-Fanten de Lagny foi o 

primeiro matemático a evidenciar a periodicidade das funções trigonométricas, em 1710, e a 

usar a palavra “goniometry”, em 1724, embora mais num sentido etimológico do que como 

mera medida de ângulo, como agora é o caso. 

 

 
 

2.6. A Trigonometria incorporada pela Análise Matemática 

 

A trigonometria toma a sua forma actual quando Euler (1707-1783) adopta a medida do raio 

de um círculo como unidade e define funções, aplicadas a um número e não mais a um ângulo 

como era feito até então, em 1748. A transição das razões trigonométricas para as funções 

periódicas começou com Viète no século XVI, teve novo impulso com o aparecimento do 

Cálculo Infinitesimal no século XVII e culminou com a figura de Euler, Estrada (2000, p. 21). 



 43 

 

Euler foi “o construtor de notações mais bem sucedido de todos os tempos” Boyer (1996, p. 

305). Na obra “Comentários de Petersburgo para 1734-1735” introduziu a letra grega π  

para a razão entre comprimento e diâmetro da circunferência e usou a notação ( )xf  para a 

função de x  que, embora já tivesse surgido no “Synopsis Palmariorum Matheseos” de 

William Jones, só foi difundida a partir do uso por Euler. 

 

Uma ideia genial de Euler foi criar a função conhecida como função de Euler. Ela associa a 

cada número um ponto de um círculo iC  unitário e centrado na origem do plano cartesiano. 

Seu domínio é o conjunto ℜ . 1: CE →ℜ  é uma função que, a cada ℜ∈x  , associa um ponto 

1CP∈ . ( )baP ,=  pertence a 1C  se e somente se 122 =+ ba .  

 

Como essa função faz a correspondência entre cada número x  e os pontos do círculo 1C , ao 

número zero corresponde o ponto ( )0,1=A  e, dado ℜ∈x , 0>x , mede-se, a partir desse 

ponto A , um arco de comprimento x , no sentido anti - horário. A extremidade do arco é um 

ponto ( )xEP = . Se 0<x , mede-se, a partir de A , um arco de comprimento x , no sentido 

horário, e se obtém o ponto ( )xEP =  correspondente. A função 1: CE →ℜ  consiste em 

envolver a recta ℜ  como se fosse um fio inextensível sobre o círculo 1C . 

 

Definindo-se as funções: ℜ→11 :Ch  por ( )( ) abaPh =,1  e ℜ→12 :Ch  por ( )( ) bbaPh =,2 , 

e tomando-se as compostas Ehf o1=  e Ehg o2= , podem-se definir as funções seno  e co-

seno de um número real x  e não mais de um ângulo, como era anteriormente necessário. 

 

Dado ℜ∈x , a ele se associa um ponto P , do círculo, sendo: ( ) ( )baxEP ,== . Considerando 

( )xa cos=  e ( )xsenb =  definimos:  

( ) ( )xsenxfx

f

=

ℜ→ℜ

a

:
          e           ( ) ( )xxgx

g

cos

:

=

ℜ→ℜ

a
 

 

Sendo ( )xcos  a abcissa e ( )xsen  a ordenada de ( )xEP = . 
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Figura 9 – Associação entre um n.º real e seu seno através de um ponto 
correspondente no círculo 

 

“A função de Euler 1: CE →ℜ , que possibilita encontrar ( )xsen  e ( )xcos , como função real 

de variável real x , abriu para a trigonometria as portas da Análise Matemática de inúmeras 

aplicações às Ciências Sociais” Martins (2003, p. 43) 

 

A noção de função como sendo fundamental à Analise e o tratamento analítico das funções 

trigonométricas estão no livro de Euler “Introduction in Analysin Infinitorum”, de 1748, 

considerado a obra chave da Análise Matemática. Nele o seno  deixou de ser uma grandeza e 

adquiriu o status de número, não sendo mais necessariamente visto como um segmento, mas 

também visto como um segmento, mas também como um número obtido pela ordenada de um 

ponto de um círculo unitário, ou um número definido pela série: 

( ) L+−+−=
!7!5!3

753 xxx
xxsen . Ainda foi ele quem mostrou que ( )

i

ee
xsen

ixix

2

−−
=  e 

( )
2

cos
ixix ee

x
−+

= , onde i  é uma unidade imaginária, possibilitando definir as funções seno  

e co-seno a partir dessas relações, inserindo-as no campo dos números complexos. 

 

Enfim, a trigonometria, no início uma auxiliar da Agrimensura e da Astronomia, tornou-se 

primeiramente autónoma e por fim transformou-se em uma parte da Análise Matemática, 

expressando um conjunto de relações entre números complexos, sem necessidade de recorrer 

a arcos ou ângulos. Estes, entretanto foram tão importantes na evolução dos conceitos 

trigonométricos que a eles dedicamos a próxima secção. 
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E porque estudar trigonometria implica ter noção de outros conceitos, realizaremos, de 

seguida, uma breve análise de conceitos considerados importantes nesta área. 

 

 

 

 2.7. Alguns conceitos básicos 

 

2.7.1. Ângulos 

 
Um estudo do desenvolvimento da trigonometria ficaria incompleto caso não analisasse a 

evolução das concepções, definições e medidas angulares. Nosso propósito é proceder a essa 

análise.  

 

Não sabemos exactamente quando e onde o conceito de ângulo emergiu pela primeira vez. 

Segundo Martins (2003, p. 44), pode ter surgido em tempos muito remotos, quando o homem 

observou a figura formada pelo braço, o antebraço e o cotovelo ou então pela perna, coxa e 

joelho. Apoiando-se nesta visão, ele cita o uso das palavras “braço” de um ângulo e “perna” 

de um ângulo. 

 

O conceito de ângulo foi usado pelos Babilónios para resolver problemas práticos e pelos 

Egípcios paras as mensurações das pirâmides e dos seus terrenos, constantemente inundadas 

pelo Nilo. Foi, porém, na civilização grega, quando o conceito de ângulo já estava enraizado, 

não só no plano mas também em sólidos e em superfícies curvas, que surgiram as primeiras 

tentativas de defini-lo. 

 

 

2.7.1.1. Definição 

 

A maioria das antigas definições gregas tentava abranger todos os tipos de ângulos. Algumas 

dessas definições estão em “Os Treze Livros dos Elementos de Euclides”. 

“Um ângulo plano é a inclinação de uma em relação à outra de duas linhas no plano 

que se encontram e que não estão numa mesma recta ”. “Quando as linhas contendo o 

ângulo estão em linha recta, ele é chamado rectilíneo ” Martins (2003, p. 47) 
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Os gregos discutiam se o ângulo seria uma quantidade, uma qualidade ou uma relação. Para 

Proclus7, ângulo englobaria as três, pois “necessita da quantidade envolvida na magnitude, da 

qualidade, que é dada por suas formas e, por último, da relação que subsiste entre as rectas 

ou planos que o limitam ”, Martins (2003, p. 52). 

 

Eles preocuparam-se em definir e também em classificar ângulos, sendo das mais antigas a 

definição e classificação de Proclus. Para ele, ângulo era definido como: “linha 

circunferência”, quando formado por uma linha recta e um arco de círculo, e como “linha 

convexa”, quando formado por uma linha recta e um arco circular com convexidade 

externa”, Martins (2003, p. 57). 

 

Não há uma definição universalmente aceite para ângulo, mas existem diversas definições em 

uso. Em 1893 o alemão Schotten classificou o ângulo em três categorias, representando as 

visões de ângulo como: 

A diferença de direcções entre duas linhas rectas. 

1. A rotação necessária para trazer um de seus lados desde sua posição inicial, até ao 

outro lado, permanecendo no mesmo plano. 

2. A porção do plano entre duas semi-rectas com origem num mesmo ponto. 

 

A definição de Euclides encontra-se no grupo 1. Exemplo típico de abordagem estática, não 

inclui nem o ângulo nulo nem o ângulo de o180 . As transformações geométricas são um 

exemplo de abordagem dinâmica. Nelas, as isometrias são um conceito central e permitem 

comparações de ângulos.    

 

O grupo 2 da classificação das definições baseia-se na ideia de rotação de uma linha recta ou 

semi-recta num plano, em torno de um ponto. Pode ser um conveniente método de introdução 

de ângulo. Porém, por ela introduz-se primeiro a noção de ângulo e só depois a de ângulos de 

medidas iguais, já que não inclui concepções.   

 

O grupo 3 de definições não corresponde inteiramente à concepção actual de ângulo, podendo 

ser o sector angular. Tal problema, no entanto, pode ser minimizado considerando um ângulo 

                                                 
7 Geómetra que viveu no século V, em Alexandria, e escreveu comentários sobre os Elementos. Grande parte do que sabemos hoje sobre a 
geometria anterior a Euclides se deve a Proclus 



 47 

como “junção de medidas com origem no vértice e incluídos no sector angular” Martins 

(2003, p. 60). 

 

 

2.7.1.2. Medidas de ângulos 

 

Lidar com ângulos significa lidar com suas medidas. As unidades de medida são o grau, o 

grado e o radiano. 

 

Não se sabe porquê da escolha, pelos Babilónios, do sistema sexagésimal como sistema de 

medidas e do grau para unidade de medida do ângulo. Muitas vezes o grau é a única unidade 

de medida introduzida no ensino secundário. 

 

Analisando a origem do radiano, esta contrasta com o grau. Ele surgiu num trabalho do físico 

Thompson em 1873. Thompson e o matemático Thomas Muir acharam necessário uma nova 

unidade angular, e escolheram o nome radian, que é uma combinação de radial angle. O 

radiano foi adoptado na busca da simplificação de certas fórmulas matemáticas, como as 

derivadas e integrais de funções trigonométricas, e físicas, como as expressões para 

velocidade e aceleração em movimentos curvilíneos. Costa (2007, p. 13) 

 

 
 
2.7.2 Nomenclatura e Simbologia de seno e co-seno 

 

O nome para a função, hoje chamada de seno foi primeiro encontrado nos trabalhos de 

Aryabhata (510 d. C.) como jiva, palavra que significa corda. O jiva aparece nas obras de 

Brahmagupta como Kramajya, isto é seno recto, para distinguir de seno reverso8. Os árabes o 

chamavam Karaja e assim aparece na escola de Bagdad, no século IX, e nos escritos de Ibn 

Al-Zarqâla, no século XI. 

 

No século XII, quando se iniciaram as traduções do árabe para o latim, foi encontrada a 

palavra jiva copiada do sânscrito como jiba. Os árabes tinham por hábito apenas escrever as 

                                                 
8 O seno, quando rodado 90

o
 e limitado pelo arco, tornava-se seno reverso (versin), utkramajya. E então: ( ) ( )xx cos1versin −= . Esta função 

é ainda hoje usada por agrimensores. 
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consoantes de uma palavra, deixando para o leitor acrescentar as vogais e por isso, o 

matemático inglês Robert de Chester encontrou a palavra jb e acrescentou as vogais jaib e a 

traduziu para o latim como sinus (em português seno). Segundo Martins (2003, p. 31), foi 

Gerardo de Cremona, em 1150, que traduziu jayb para sinus. 

 

O termo seno não foi uniformemente aceite após o seu surgimento. Rhaeticus, em 1560, usou 

perpendiculum, e para o90seno era comum o uso de sinus totus e sinus perfectus. 

 

No que se refere à simbologia, foi A. Girard, em 1626, o primeiro a utilizar abreviação. 

Representava o seno de um ângulo A  por A  e o co-seno de A  por a . Dois anos antes, sin 

aparece em desenhos não publicados de Gunter. O primeiro a usar o símbolo sin para seno em 

um livro foi Hérigone, em 1634. Cavalieri, em 1643 sugeriu Si e em 1647 Oughtrad usou o 

símbolo S, que foi adoptado por vários ingleses do século XVII. Em 1654, Seth Ward usou s 

para seno e S’ para o sinus complementi, ou seja o co-seno. 

 

Quanto ao co-seno, inicialmente não teve utilidade, pois os gregos usavam a corda como 

função de um arco, não tendo interesse pela corda de seu complemento. Quando o triângulo 

rectângulo foi tomado como base, tornou-se conveniente falar no seno do complemento do 

ângulo. Foi então que passou a ser usado o nome kotijya por Aryabhata, em 510 D. C. 

Naturalmente, tendo o ( )ϕ−o90sen , muitos não sentiam a necessidade do co-seno, isto 

aconteceu, por exemplo, com os árabes. 

 

Paulatinamente o nome foi desenvolvido. Plato de Tivoli, em 1120 usou “chorda srsidui” 

para falar de seno do complemento do ângulo. Regiomontanus, em 1463, usou “sinus rectus 

complementi”. Rhaeticus, em 1551, preferiu “basis” e Viète, em 1579, usou “sinus residuae”. 

Temos ainda Magini, em 1620 que usou “sinus secundus” enquanto Edmund Gunter, em 

1620, sugerir “co.sinus”, termo modificado por John Newton, em 1658 para “cosinus”, 

palavra que foi recebida muito bem. 

 

Em relação à simbologia, Cavalieri, em 1643 usou a abreviação “Si.2”; Oughtred “s co arc”; 

Scarburgh “c.s.”; Wallis e Jonas Moore, em 1674 “cos”, que foi o símbolo adoptado pelos 

escritores futuros que se lhe seguiram. 
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2.7.3. Conceitos Trigonométricos 

 

Na Grécia antiga, o conceito de função não foi desenvolvido. Apenas Aristóteles apresentou 

ideias sobre variações de funções e quantidades variáveis. Arquimedes e Apolónio 

representavam as cónicas por meio de “Symptoms”, na linguagem das proporções ou da 

álgebra geométrica. O “Symptom” de uma curva era a condição para que um ponto 

pertencesse a ela, estabelecendo uma dependência funcional, Martins (2003, p. 32). 

 

A Matemática da Antiguidade Clássica não criou a noção geral de quantidade variável ou de 

função e, segundo Martins (ibidem), os métodos quantitativos de pesquisa, usados em 

Astronomia, tinham como objectivo representar, em tabelas, relações entre conjuntos 

discretos de quantidades dadas, mas sem a preocupação de generalização. 

 

 

2.2.3.1. Triângulo Rectângulo 

 

É um triângulo que possui um ângulo recto, isto é, um dos seus ângulos mede 90 graus, daí o 

nome de triângulo rectângulo. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 

graus, então a soma dos outros dois ângulos é 90 graus. 

Se a soma de dois ângulos é 90 graus, estes ângulos são denominados de ângulos 

complementares, portanto podemos dizer que um triângulo rectângulo possui dois ângulos 

complementares. 

 

Os lados de um triângulo rectângulo recebem nomes especiais. Estes nomes são dados de 

acordo com a aposição em relação ao ângulo recto. O lado oposto ao ângulo recto é a 

hipotenusa. Os lados que formam o ângulo recto (adjacentes a ele) são os catetos. 

Termo Origem da palavra 

Cateto 
Cathetós: 

(perpendicular) 

Hipotenusa 
Hypoteinusa: 

Hypó (por baixo) + teino (eu estendo) 

Tabela 19 – Origem da palavra Trigonometria 

                                                 
9 http://www.pessoal.sercomtel.com.br/matematica/trigonom/trigon1/mod114.htm 
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Os catetos recebem nomes especiais de acordo com a sua posição em relação ao ângulo sob 

análise. Se estivermos operando com o ângulo ACB , então o lado oposto, representado por 

c , é o cateto oposto ao ângulo ACB  e o lado adjacente ao ângulo ACB , indicado por b , é o 

cateto adjacente ao ângulo ACB . 

 

Ângulo Cateto Oposto Cateto Adjacente Triângulo 

ACB  
 

c  
b  

ABC  
 

b  
c  

 

Tabela 2 – Relação entre lados e ângulos num triângulo rectângulo 

 

Em qualquer triângulo rectângulo vale o Teorema de Pitágoras, 222 cba += , ou seja “o 

quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos”  

 

Demonstração do Teorema de Pitágoras 

Seja o triângulo [ ]ABC  rectângulo em A . Chamemos a hipotenusa de a , e os catetos de b  e 

c  respectivamente lados opostos aos ângulos B̂  e Ĉ . 

 
Figura 10 – 1ª ilustração da demonstração do Teorema de Pitágoras 

 

Consideremos a altura do triângulo relativamente ao vértice A . Chamemos esta altura de h  e 

D  o ponto de intersecção de h  com [ ]BC . 

 

De acordo com a figura acima [ ]AB  divide o triângulo [ ]ABC  em dois triângulos rectângulos: 

[ ]ADC∆  e [ ]ADB∆ . Ainda de acordo com a figura, temos que mna += . 
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Figura 11 – 2ª ilustração da demonstração do Teorema de Pitágoras 

 

Os triângulos [ ]ABC , [ ]ADC  e [ ]ADB  são semelhantes, logo podemos escrever: 

Triângulo Hipotenusa Cateto maior Cateto menor 

[ ]ABC  a  b  c  

[ ]ADC  b  n  h  

[ ]ADB  c  h  m  

Tabela 3 – Ilustração para provar o teorema de Pitágoras 

De acordo com o quadro acima, temos:

m

h

h

n

c

b
m

c

h

b

c

a
h

c

n

b

b

a

==

==

==

 

De onde: 

n

b

b

a
=  equivale dizer que nab ⋅=2  (1) 

m

c

c

a
=  equivale dizer que mac ⋅=2  (2) 

m

h

h

n
=  equivale dizer que mnh ⋅=2  (3) 

 

Somando (1) e (2), temos: ( ) 222 aaamnamanacb =⋅=+=⋅+⋅=+  no triângulo [ ]ABC . 

Se subtrairmos (3) de (2), temos: ( )namhcmnmahc −+=⇔⋅−⋅=− 2222  

222 mhc +=⇔  no triângulo [ ]ADB . Se ainda subtrairmos (3) de (1), chegamos também a 

conclusão que 222 nhb +=  [ ]ADC , concluindo neste caso que o teorema de Pitágoras é 

válido para qualquer triângulo rectângulo. 
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Dado um círculo trigonométrico contendo o ponto )0,1(aA  e um número real x , existe 

sempre um arco orientado AM , sobre este círculo. 

 

No plano cartesiano consideremos um círculo trigonométrico de centro em )0,0(  e raio 

unitário. Seja ),( '' yxM =  um ponto deste círculo localizado no primeiro quadrante. Este 

ponto determina o arco AM  que corresponde ao ângulo a . A projecção ortogonal do ponto 

M  sobre o eixo OX  determina um ponto )0,( 'xC =  e a projecção ortogonal do ponto 

M sobre o eixo OY  determina outro ponto ),0( 'yB = . 

 

 

 

2.2.3.2. Seno 

 

Medida algébrica correspondente a x  radianos. 

A medida do segmento [ ]OB  coincide com a ordenada 'y  do ponto M  e é definida como 

seno do ângulo ϕ .    ( ) 'ysen =ϕ  

 

 
    Figura 12 – Representação geométrica do Seno de um ângulo 

 

 

 

2.2.3.3. Co-seno 

 

O Co-seno do ângulo ϕ , coincide com a abcissa 'x  do ponto M . ( ) 'cos x=ϕ  

 

 

     ϕ  ϕ  ϕ  
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Figura 13 – Representação geométrica do Co-seno de um ângulo 

 

 

2.2.3.4. Tangente 

 

Seja a recta t  tangente ao círculo trigonométrico no ponto ( )0,1aA . Tal recta é 

perpendicular ao eixo OX . A recta que passa pelo ponto M  e pelo centro do círculo 

intersecta a recta tangente t  no ponto ( )',1 tT a . A ordenada do ponto T  é definida como 

tangente do ângulo ϕ . ( ) 'ttg =ϕ . 

 

 
Figura 14 – Representação geométrica do Tangente de um ângulo 

 

Após fazer uma breve história da Trigonometria, desde o seu surgimento passando pela sua 

importância ao longo dos tempos e também de relacionar todos os conceitos que normalmente 

estão subjacentes ao tema, passaremos no capítulo a seguir a fazer uma análise da 

metodologia proposta pelo Ministério da Educação e Ensino Superior de Cabo Verde.  

 

 

 

 

ϕ  

          ϕ  

ϕ  
ϕ  
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CAPÍTULO III 

 
3. Análise da Metodologia proposta Oficialmente 

 
3.1. Identificação de alguns “constrangimentos”  

 

3.1.1. Análise da proposta Oficial de Cabo Verde 

 

Antes de tecer comentários, no que concerne a este tópico, gostaríamos de salientar que o 

programa de Matemática do 11º ano de Escolaridade parece necessitar de uma profunda 

reestruturação e readaptação pois ainda está, desfasado da nossa realidade. Vejamos, por 

exemplo, na secção “Orientações Metodológicas”que refere: “É necessário começar por rever 

os conhecimentos de trigonometria, adquiridos no 9º ano10, com base na resolução de 

triângulos aplicada a uma situação prática”. Isto, demonstra uma certa preocupação em 

consciencializar os docentes para a revisão destes conceitos, que deve ter um carácter prático. 

No entanto, não está especificado que essa revisão é feita no triângulo rectângulo. 

 

Consideramos ainda que no 2º ciclo, a Trigonometria do Triângulo Rectângulo, a nosso ver, 

não pode prescindir do concreto, e do prático. 

 

Fazendo uma extensão, como está aliás nas “Orientações Metodológicas”, da revisão acima, 

somos de opinião que, a resolução de triângulos (não rectângulos) deve constar logo após a 

referida revisão. A proposta não vai neste sentido, visto que sugere a introdução da resolução 

de triângulos não rectângulos logo após as Equações Trigonométricas e antes da Funções 

Trigonométricas. Ora como o aluno já aprendeu a resolver triângulos rectângulos, essa 

generalização dar-lhes-ia uma maior visão e oportunidade de raciocinar sobre um exercício 

que envolve a resolução de triângulos, sejam eles rectângulos ou não. 

 

A seguir e, tendo como objectivos representar um ângulo num referencial e relacionar 

medidas em graus e radianos do mesmo ângulo, é apresentado nas “Orientações 

Metodológicas” o seguinte trecho: “Dá-se a definição de ângulo passando de imediato aos 

ângulos representados num referencial e à generalização de ângulo, partindo de um 

                                                 
10 Este conhecimento é iniciado no 10º ano com Trigonometria do Triângulo Rectângulo 
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problema real …Através da calculadora, os alunos apercebem-se da diferença entre 

trabalhar com graus e radianos. ” 

 

Concordamos que devemos provocar no estudante uma mudança do ponto de vista em relação 

aos ângulos (do quadro geométrico para o trigonométrico). Convém notar que a grande 

diferença do estatuto do ângulo geométrico para o trigonométrico, é que o último pode incluir 

mais de uma volta, enquanto que o primeiro não é maior que 360 graus. 

 

Mas se nos virarmos para o nosso quotidiano, onde as nossas escolas estão longe de estarem 

equipadas com os meios necessários para despertar uma maior curiosidade nos alunos, como é 

que conseguiremos que todos os nossos alunos se apercebam, das diferenças entre trabalhar 

com graus e radianos, usando a calculadora cientifica (gráfica). A proposta, neste sentido, 

parece esquecer, ou não saber, qual é a realidade do nosso sistema de ensino em termos das 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

De seguida e como já aprenderam a converter medidas do sistema sexagésimal para o circular 

e vice-versa, porque não, em vez de deixar “valores em 
6

π
,
4

π
 e 

3

π
radianos”11 para depois de 

serem estudados as variações no círculo trigonométrico, introduzi-los já, convertendo do 

sistema sexagésimal ( 30 , 45  e 60  graus) para o circular. Isto serviria como introdução aos 

conteúdos seguintes que são as razões trigonométricas no círculo trigonométrico. 

 

Como no círculo trigonométrico há uma redefinição das razões trigonométricas convém que 

os alunos entendem bem essa redefinição. 

 

Em relação às funções trigonométricas, sugere-se nas “Orientações Metodológicas” que a 

utilização das calculadoras gráficas é um bom recurso para economizar tempo. Todavia, 

atendendo à realidade socio-económica de grande parte das famílias, cabo-verdianas, 

constatamos que muitos dos nossos alunos não dispõe deste instrumento. Caso as escolas o 

disponibilizassem, este obstáculo estaria ultrapassado, mas não é esse o caso. Isto demonstra 

que é necessário repensar a melhor forma para evitar os problemas associados à realização de 

um exercício tendo ou não uma calculadora gráfica.  

 
                                                 
11 Proposta Oficial de Cabo Verde 
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O programa sugere ainda que a construção do gráfico da função ponto por ponto será um 

processo alternativo. Nas escolas, e com as condições que estas dispõem, isto não é um 

processo alternativo, mas sim uma imposição. Pensamos, que elaborar um gráfico de uma 

função trigonométrica ponto por ponto é um processo moroso e rotineiro, além de 

considerarmos que, na realidade, um objectivo pertinente seria a análise do gráfico dessa 

função e não a sua construção. 

 

Concordamos quando a proposta sugere uma menor manipulação das fórmulas, estará a ajudar 

na motivação dos alunos, uma vez que se colocam questões que tenham mais a ver com a 

aquisição de conceitos, evitando os cálculos complexos.  

 

Pensamos que a ideia da proposta não é impor a cada escola os conteúdos, mas estabelecer o 

mínimo a ser cumprido. Porém, consideramos que em relação à Trigonometria, parece não 

estar claro o que deve ser ensinado. 

 

Em relação aos conteúdos o Programa sugere o seguinte: 

Em relação aos conteúdos o Programa sugere o seguinte: 

• Ângulos. Arcos 

- Ângulos orientados; 

- Expressão geral das amplitudes dos ângulos com os mesmos lados e dos arcos 

com os extremos coincidentes; 

• Razões trigonométricas 

- Variação no círculo trigonométrico; 

- Valores em 
6

π
, 

4

π
 e 

3

π
 radianos;  

- Relação entre as funções de a  e de a±
2

π
 , a±π , a− ; 

• Expressão geral das amplitudes dos ângulos com o mesmo seno, co-seno e tangente 

• Resolução de triângulos 

• Funções trigonométricas  

 

Enquadrado no processo de ensino e de aprendizagem da Trigonometria no 11º ano de 

escolaridade o MEES propôs alguns manuais com o intuito de facilitar o mesmo processo. 
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Sendo assim, seguidamente debruçaremos sobre os mesmos manuais com o intuito de fazer 

uma breve análise aos manuais propostos mas que retratem o tema Trigonometria.  

 

 

3.1.2. Análise dos Manuais propostos pelo MEES 

 

Nesta etapa debruçaremos sobre os Manuais propostos pelo Ministério da Educação e Ensino 

Superior no que diz respeito à trigonometria. 

 

Os manuais sugeridos são os seguintes: 

1. Neves, Mª. A. F. (2002). Matemática 11º ano – Parte 1: Geometria 2. Porto: Porto 

Editora. 

2.  Neves, Mª. A. F. (2002). Matemática 11º ano – Parte 2: Funções 2. Porto: Porto 

Editora. 

3. Neves, Mª. A. F. (2002). Matemática 11º ano – Parte 3: Sucessões. Porto: Porto 

Editora. 

 

Em relação ao conteúdo Trigonometria, verificamos que apenas o primeiro livro aborda este 

tema. Sendo assim, restringir-nos-emos somente a ele. 

 

Para proceder a esta análise estabelecemos os seguintes critérios: 

1) Na parte teórica observamos 

� Qual a forma de introdução dos conceitos; 

� Se forma retomados os pré-requisitos do assunto; 

� Se houve ou não uma preocupação em relação à história e qual foi a sua 

importância dada à história no texto; 

� Se houve preocupação em dar sentido à função seno 

� Se a abordagem pode desenvolver concepções erróneas nos alunos. 

 

2) Em relação aos exercícios observamos: 

� Se são contextualizadas, estabelecendo uma ligação com a vida prática; 

� Se apresentam um único tipo de solução ou várias; 

� Se é dada autonomia aos alunos; 

� Se os problemas são abertos ou fechados; 
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A sequência de apresentação dos conteúdos é a seguinte: 

Iniciam definindo medida de um ângulo, passando posteriormente para a generalização na 

noção de ângulo, tendo como objectivo converter unidades de medida de ângulos. Apesar do 

sistema centesimal não ser usado na Matemática, ele também não é referenciado no livro 

proposto, logo os alunos que o consultem não ficam com a noção da sua existência. A 

conversão entre os diferentes sistemas de medidas de ângulos, proposta pelos exercícios é 

feita apenas entre os sistema circular e sexagésimal. 

 

Seguem introduzindo as razões trigonométricas para ângulos agudos. Essas razões são 

estabelecidas com base na semelhança de triângulos. Reproduzimos a forma dessa introdução 

na figura seguinte: 

Na figura seguinte [ ]ADE  é um triângulo rectângulo em D  e α  é um dos seus 

ângulos agudos: 

 
         Figura 15 – Razões trigonométricas num triângulo rectângulo 

 

( )αsen
AE

DE

AF

CF

AG

BG
===     (seno de α ) 

( )αcos===
AE

AD

AF

AC

AG

AB
    (co-seno de α ) 

( )αtan===
AD

ED

AC

CF

AB

GB
     (tangente de α ) 

===
ED

AD

CF

AC

GB

AB
cotg ( )α     (co-tangente de α ) 

 

Como nota, chamam à atenção sobre as duas abreviaturas para a tangente, visto que nas 

calculadoras, a abreviatura para a tangente é tan. Generalizam, usando as deduções acima, 

para as razões trigonométricas de qualquer triângulo rectângulo. Definem, ainda, as outras 

razões trigonométricas, secante e co-secante usando a semelhança de triângulos. 

α  
   A                  B               C                   D 

G 

F 

E 
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Seguem deduzindo a fórmula fundamental da trigonometria ( )1cos22 =+ ααsen  e as 

fórmulas secundárias. 

 

As razões trigonométricas dos ângulos de 30, 45 e 60 graus são apresentados a seguir. Os 

resultados dessas razões são apresentados de uma forma concreta, não levando em conta a 

forma geral de como se obteve esses resultados. Pensamos que essa generalização seria 

importante para os alunos, porque proporciona um maior entendimento desses resultados, não 

se restringindo simplesmente ao produto final e descurando o processo para atingir esse 

resultado. 

 

Seguidamente passam para a resolução de triângulos. A resolução desses triângulos restringe-

se, na sua quase totalidade, aos triângulos rectângulos. A única menção da resolução dos 

triângulos não rectângulos está nos “Exercícios Propostos” onde propõem o seguinte 

exercício para demonstrar o teorema dos Senos: “Mostre que para qualquer triângulo [ ]ABC  

se tem: 
Csen

c

Bsen

b

Asen

a

ˆˆˆ
== ”. O teorema dos Co-senos não é referido na parte teórica e 

nem nos exercícios resolvidos. 

 

Terminado a resolução de triângulos, fazem uma redefinição das razões trigonométricas, isto 

é, passa-se do triângulo rectângulo para o círculo trigonométrico. Chamam a atenção que, 

apesar dessas razões serem estudadas para ângulos agudos, estas são as mesmas para qualquer 

ângulo. 

 

As funções trigonométricas são introduzidas primeiro pela função seno, depois a função co-

seno e por fim a tangente. A passagem do seno do círculo para o referencial, a nosso ver, é 

bem conseguida e ilustrada pois para cada quadrante do círculo é usada uma cor que se 

conserva quando estendido para o referencial. Esta forma proporciona ao leitor um maior 

entendimento dessa passagem, e do gráfico da função seno. Este aspecto particular é 

introduzido da seguinte forma: 

 

Se num referencial considerarmos θ , x  abcissa e y  a ordenada obtêm-se o gráfico 

da função xseny =  



 60 

 
Figura 16 – Passagem do círculo para a recta da função Seno 

 

De seguida as características da função seno são estudadas graficamente. O estudo é análogo 

para a função co-seno. 

 

Apesar de ser bem conseguida essa passagem, pensamos que seria conveniente apresentar, ou 

referir que esse gráfico também “ocorre” para a esquerda, e assim tentar evitar a formação de 

uma concepção errónea no aluno, de que o domínio da função xsen  é +ℜ0 .  

 

Relacionando as funções trigonométricas com os valores 
6

π
, 

4

π
 e 

3

π
 radianos, as autoras do 

manual defendem o seguinte nas “Indicações Metodológicas””Embora se refira estes valores 

por se considerar que é importante que os alunos conheçam alguns valores exactos das 

funções trigonométricas, nomeadamente para que mais tarde possa confirmar pontos do 

traçado de gráficos de funções trigonométricos, não devem os alunos trabalhar 

preferencialmente com eles pois possuem a calculadora.”  

 

Algumas páginas à frente passam para a redução ao primeiro quadrante. Para isso utilizam o 

círculo e a calculadora gráfica como uma forma de ilustrar esse processo. Recorrem 

sistematicamente a calculadora para ilustrar as relações entre os ângulos dos diversos 

quadrantes. 

 

Feita a descrição de como o livro analisa e aborda a Trigonometria, registamos as nossas 

observações gerais: 

a) As funções trigonométricas são estudadas utilizando uma contextualização aceitável; 

b) O tratamento dos pré-requisitos tais como o conceito de função, os gráficos de 

funções não é mencionado; 



 61 

c) Outros pré-requisitos, nomeadamente unidades de medidas, trigonometria do 

triângulo rectângulo e o conceito de semelhança de triângulos são lembrados e 

mencionados; 

d) Quanto à História da Matemática, ela aparece no início. Essa abordagem histórica, 

para nós, foi bem estruturada e elaborada pois além de proporcionar aos alunos uma 

visão da história da mesma, mostra a sua aplicabilidade desde o seu 

desenvolvimento até a sua importância nos dias de hoje; 

e) Em relação aos exercícios, nos da conversão das unidades de medidas não há 

nenhuma ligação com a vida prática. Já em relação às razões trigonométricas no 

triângulo rectângulo e as funções trigonométricas vê-se uma relação com a vida 

pratica.  

f) O livro reflecte a preocupação em mostrar aos leitores a mudança do ponto de vista 

do geométrico para o trigonométrico. 

 

 

3.2. Constrangimentos e Dificuldades no processo de ensino e aprendizagem 

Trigonometria 

 

Existe a ideia generalizada dos docentes de Matemática, resultante da sua prática profissional, 

de que quando leccionam Trigonometria, nos diferentes níveis de ensino, os alunos 

demonstram dificuldades na sua aprendizagem. Os antigos alunos chegam mesmo a referir 

este assunto como algo bastante complicado, até mesmo traumático e que pode contribuir para 

uma postura negativa relativamente a esta disciplina, Antunes (2007). 

 

Não nos parece que exista uma razão de fundo, relativa ao conteúdo, que possa justificar tal 

atitude de pânico por parte dos alunos. A trigonometria sugere a resolução de problemas 

históricos perfeitamente actuais, permite estabelecer as tão desejáveis ligações com outras 

disciplinas, como ainda pode ajudar a encontrar uma grande variedade de desafios do 

quotidiano cuja base matemática é simples e, em muitos casos, única. 

Os conceitos são a essência do conhecimento matemático e os alunos só podem dar 

significado à Matemática se compreenderem os conceitos e significados ou as interpretações 

destes, Antunes (2006). 
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Constatamos, na História da Matemática, que o conceito de função mudou, tanto na forma 

quanto no conteúdo. Isto é, ao longo do tempo, foram mudando tanto a definição 

propriamente dita, quanto os conceitos e elementos aos quais ela se refere. 

 

Na antiguidade encontramos as primeiras ideias de funcionalidade, pelo uso de tabelas 

sexagésimais, de quadrados e raízes quadradas. No fim da Idade Média, os movimentos eram 

estudados de modo qualitativo, dando uma descrição do sentido de variação como sendo 

directamente ou inversamente proporcional, mas em chegar as relações precisas. Estudavam-

se de forma quantitativa apenas certos valores isolados do fenómeno, que tendiam a disfarçar 

o aspecto de variação contínua. 

 

Foi por representações gráficas para os estudos qualitativos e quantitativos do movimento que 

se estabeleceu a noção de variável dependente. Segundo Martins (2006, p. 40) isto começou 

com Oresme (1323-1382). Depois Galileu (1564-1642) procurando o porquê da ocorrência do 

movimento, introduziu o numérico nas representações gráficas. Mais tarde, Descartes (1596-

1650) definiu bem a noção de variável dependente. 

 

A seguir dedicamo-nos ao levantamento de algumas questões, que para nós parece constituir 

constrangimentos de ensino e de aprendizagem no estudo das funções trigonométricas. 

 

 

 

3.2.1. Constrangimentos ligados ao conceito de função 

 

As funções trigonométricas são funções particulares, assim sendo, o conhecimento de funções 

que o aluno tem, já estudadas anteriormente, pode ser um constrangimento à aprendizagem 

das funções trigonométricas. Estas envolvem uma redefinição do conceito de seno, visto que 

agora é válido para qualquer número real e não apenas para ângulos agudos, como era do 

conhecimento anterior (10º ano) do aluno.  
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3.2.2. Constrangimentos relacionados com a articulação dos diversos registros de 

representações 

 

Sabemos que uma função pode ser abordada sob diferentes registros de representação, ou seja 

o mesmo objecto matemático tem vários significados. Apresentamos na próxima figura, a 

título de exemplo, a função seno que pode ser representada, entre outras, das seguintes 

formas: 

1) Por meio do registro algébrico 

( ) ( )xsenxf

f

→

ℜ→ℜ:

 

 

2) Por meio de uma tabela com alguns valores da função calculada 

x  y  

0  0  

2
π

 
1 

π  0  

2
3π

 
1−  

π2  0  

Tabela 4 – Representação da função Seno 

 
3) Por meio de um registro gráfico 

 
Figura 17 – Representação gráfica da função Seno 
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4) Por meio da representação no círculo trigonométrico, associado a cada número real um 

arco do ciclo e a ordenada da extremidade desse arco. 

 
Figura 18 – Representação da função Seno no círculo trigonométrico 

 

Enfatizamos que, quanto às funções trigonométricas, temos um registro suplementar, o último 

citado, que é fundamental para a sua compreensão. É por meio deste registro que, para nós, 

fica clara a ligação existente entre os números reais representados na recta (domínio da 

função) e os pontos do círculo trigonométrico. 

 

Entre as representações, a tabela é, provavelmente a que mais dificulta uma visão global da 

função, já que o domínio não é explicitado. Nela temos apenas a colocação de alguns valores 

(no caso de alguns pares ordenados), cabendo ao aluno levar estes pontos para o gráfico e 

“ligá-los”. Desta forma será necessário fazer a passagem do discreto, que está na tabela, para 

o contínuo, no gráfico. 

 

 

3.2.3. Constrangimentos ligados à geometria analítica 

 

Um ponto P  é localizado no ciclo trigonométrico pelas suas coordenadas cartesianas 

( )xsenxP ,cos  em que x  é um número real. Apesar desta representação “estar ligada” ao 

ângulo ao centro correspondente a x , ela tem a vantagem de dispensar o conhecimento da 

medida deste ângulo, basta as projecções do seno e co-seno. Lidar com isso exige uma 



 65 

desenvoltura no quadro da geometria analítica12 que o aluno não possui, constituindo, na 

nossa perspectiva, uma dificuldade de aprendizagem. 

 

Quando se trata de função o aluno, está acostumado a “ver” cada um dos seus pontos pelas 

coordenadas cartesianas. Por exemplo, numa função linear como ( ) xxf 4=  temos pontos do 

tipo ( )xxP 4,=  e o aluno pode formar um esquema no qual sempre em um ponto ( )yxP ,  o y  

é igual a ( )xf . Porém, ele deve distinguir os pontos P  do sistema de coordenadas 

( )xsenxP ,cos , onde xsen  não é ( )xf cos  dos pontos P  pertencentes as funções. Na 

verdade, estudaremos duas funções: numa delas os pontos do gráfico são da forma ( )xsenxP ,  

e na outra ( )xxP cos, . 

 

 

3.2.4. Dificuldades ligadas às mensurações 

 

Esse item, para nós, poderá conduzir a uma dicotomia. 

 

No sistema educativo Cabo-verdiano, os alunos trabalham com graus. Parece-nos, por isso, 

que a introdução de uma nova unidade de medida, pode por um lado constituir um meio 

facilitador de aprendizagem, pois habitualmente vem ligado ao círculo trigonométrico e 

acompanhado do irracional π . 

 

A aprendizagem anterior da medida de ângulo pode, em nosso entender, por outro lado tornar-

se um constrangimento à introdução do radiano, pois a única unidade é o grau. O aluno, para 

quem o ângulo é algo sempre medido em graus, pode não entender o porquê da necessidade 

de se trabalhar com outra unidade. 

 

 

3.2.5. Dificuldades ligadas à concepção de ângulo 

 

A concepção de ângulo geométrico precisa ser modificada para que se possa entender o 

ângulo e arco trigonométrico. É necessário que o aluno veja o ângulo sempre numa 

                                                 
12 Podiam ter alguma noção no 12º ano, mas as cónicas foram retirados do programa 
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circunferência, ou seja, o ângulo ao centro e, ainda, que perceba a necessidade do ângulo ser 

orientado e a possibilidade dele incluir “voltas”. 

 

O conhecimento que o aluno tem sobre ângulos e a maneira de lidar com eles na 

trigonometria do triângulo rectângulo pode constituir um constrangimento à sua 

aprendizagem. 

 

Terminado este capítulo em que analisámos a Proposta Oficial, descrevemos como o conteúdo 

é tratado no livro proposto pelo Ministério da Educação e Ensino Superior, e identificamos os 

constrangimentos e dificuldades de ensino e aprendizagem da Trigonometria, passamos a 

caracterização da Escola Secundária de Palmarejo no capítulo seguinte.  
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CAPÍTULO IV 

 
4.1.1. Caracterização da Escola 

 

Breve historial da Escola Secundária de Palmarejo 

 

A escola começou em actividade no início do ano lectivo de 2002/03, aproximadamente com 

1500 alunos. No ano do seu arranque funcionou somente no primeiro e segundo piso, pois não 

estava totalmente construída, sendo que a sua conclusão só se deu mais tarde. Com um 

excelente espaço físico e apesar de não estar totalmente equipada para responder as 

necessidades dos alunos, ela tem vindo a tornar-se num óptimo estabelecimento de ensino.   

 

Palmarejo, é um bairro residencial novo, que foi objecto de um plano urbanístico de 

desenvolvimento da cidade da Praia. Pode constatar-se a cada dia a construção de novos 

prédios alguns com acabamento alto standing. É um bairro que se está a desenvolver a um 

ritmo acelerado, justificando por isso a abertura de uma farmácia e de uma esquadra policial.   

 

Distribuídos por três pisos, em termos físicos, a escola é constituída por trinta salas de aulas, 

duas salas de informática, três laboratórios, uma sala dos professores, catorze casas de banhos, 

uma biblioteca, uma sala e actos, uma cantina escolar, uma placa desportiva, um pavilhão 

desportivo, uma secretaria e pelo bloco das funções administrativas.   

 

No 3º piso, além das convencionais salas de aulas, que possuem óptimos quadros estando 

também bem equipadas no que concerne a cadeiras e carteiras, encontramos duas salas de 

informáticas.  

 

No 2º piso encontramos a sala de actos, equipada com carteiras e óptimos meios audiovisuais 

destinados a conferências e outros eventos onde há a necessidade de se reunir um número 

considerável de pessoas, visto que a sua capacidade é de 130 pessoas. Ao lado deste, os 

alunos e os docentes têm ao dispor deles uma biblioteca que se encontra em razoáveis 

condições, tanto física como em termos de manuais. A esses livros os alunos só podem ter 

acesso mediante a apresentação do cartão de estudante. A sala está sempre ocupada com um 

número razoável de alunos o que demonstra um certo interesse dos discentes em irem em 

busca de informação, não deixando que esta somente venha a eles através do docente. Neste 
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piso situa-se a cantina escolar onde a parte de venda está dividida em duas alas: um dos 

professores, um dos alunos. Ambas estão equipadas com mesas e cadeiras. Não cabe a mim 

questionar, mas não entendo o porquê dessa separação entre professores e alunos. Convém 

realçar que na cantina não é oferecida uma refeição quente vendendo somente aperitivos tais 

como: pastéis, bolos, pizzas, água, refrigerantes, etc.    

 

Juntamente com a sala dos professores, com condições aceitáveis para os momentos de 

confraternização, troca de ideias entre os docentes nos intervalos entre cada aula, temos no 1º 

piso três laboratórios: Biologia, Física e Química. Esses laboratórios carecem de materiais 

para que os alunos possam tirar o máximo proveito deles. Encontramos ainda um bloco para 

as funções administrativas. Neste piso além da secretaria, temos a sala da directora da escola, 

duas salas destinados aos subdirectores e uma sala onde é possível reunir-se poucas pessoas. 

Das catorze casas de banhos, que a escola possui o bloco para as funções administrativas 

possui duas. 

 

A secretaria é equipada com duas máquinas fotocopiadoras, para responder às necessidades 

lectivas dos docentes e da direcção. Destinados aos alunos, está um outra máquina 

fotocopiadora colocada por uma casa comercial do Palmarejo, devendo estes pagar pelos 

serviços. 

 

Em frente ao pavilhão desportivo temos um bom espaço calcetado. Para a educação física, os 

alunos dispõem de um óptimo pavilhão e de uma placa desportiva.    

 

Palmarejo é uma zona de classe média. Os alunos são provenientes de várias zonas da cidade 

da Praia e do interior. Muitos são originários de famílias pobres e com um nível financeiro 

baixo o que, dificulta nas actividades escolares. Como forma de transporte para a escola, os 

alunos utilizam o autocarro. 

 

A escola possui em termos de segurança, quatro porteiros: dois no período diurno e dois no 

período nocturno. Às vezes no período diurno, a escola é visitada por alguns agentes policiais 

ajudando assim a manter um pouco de segurança. 
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Caracterização do corpo docente 

 

A Escola Secundária de Palmarejo, tem a seu dispor um efectivo de 98 professores onde, entre 

estes o grau académico máximo é a licenciatura. Os professores do sexo masculino 

representam 56% do efectivo enquanto que 44% são do sexo feminino. 

 

Em termos de formação dos 98 professores, 43% destes são licenciados, 38% tem um curso 

superior sem licenciatura, 16% estão em fase de formação, 2% possuem outras formações 

enquanto que 1% têm o 12º ano ou Ano Zero. 

 

Em termos de Licenciados, os homens representam 62% enquanto que as mulheres 

representam 38%. Mas falando de professores com um curso superior sem Formação, as 

mulheres representam 54% enquanto que os homens representam 46%. Em relação aos 

professores que são ao mesmo tempo alunos, 60% são do sexo masculino e 40% são do sexo 

feminino.  

 

 

Caracterização do corpo discente 

 

À seu cargo, a escola têm 2194 alunos, distribuídos quase equitativamente pelos sexos, pois 

1123 são do masculino e 1074 do sexo feminino.  

 

Analisando estes dados por ano de estudo, constatamos que é no 7º ano que temos a maior 

parte alunos (cerca de 533) representando 24% do corpo discente da escola. No 8º ano, esta 

percentagem desce para 15% (cerca de 337 alunos). Em termos de percentagem, no 9º ano, 

encontramos cerca de 22% dos alunos (471 alunos), enquanto que no 10º ano temos uma 

percentagem de 19% (418 alunos). No 11º ano, contamos com cerca de 11% (231 alunos). 

Enquanto que no 12º ano existem apenas cerca de 9% dos alunos (são 204 alunos).  

 

Se analisarmos em termos do sexo, constatamos que a maior parte das raparigas (24%) estão 

no 7º ano, seguindo o 9º ano com uma percentagem de 23%. Logo depois temos o 10º ano 

com 18% e o 8º ano com 16%. Finalizando com o 3º ciclo, temos o 11º ano com 11% e o 12º 

ano com 8% dos alunos.  
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Em relação ao sexo masculino, o 7º ano detém a maior percentagem dos alunos (25%). Nos 9º 

e 10º anos de escolaridade, contam com uma percentagem de 20%.  

Em relação aos alunos do 8º ano, existe uma percentagem de cerca de 14% e de 11% no 12º 

ano. No último lugar, temos o 11º ano com cerca de 10% do total dos alunos. 

 

Constatamos que em termos dos ciclos, que o efectivo de alunos do 1º para o 2º ano de cada 

ciclo decresce. Este número é mais focado no 1º ciclo, onde no 7º ano conta com 533 alunos, 

enquanto que no 8º ano esse número é de 337 alunos.   

 

Se compararmos o número de alunos (2194) com o número de professores (98), podemos ver 

que, em média, cada professor deveria ter a seu cargo 23 alunos, o que é um número 

excepcional para se trabalhar, beneficiando com isto o processo de ensino e de aprendizagem. 

Mas em compensação se cruzarmos o número de turmas (60) com o número de alunos, 

concluímos que em média cada sala tem 37 alunos. É um número que convinha reduzir 

porque, as vezes muitos alunos numa só turma pode ser um factor de influência no processo 

de Ensino e de Aprendizagem. Mas também é claro que se analisássemos simplesmente as 

variáveis número de professores e número de alunos e acreditássemos que essa média (23 

alunos por cada professor) seria o ideal para se trabalhar, neste caso a escola tinha de 

aumentar as suas salas para quase o dobro (95 salas de aulas). 

 

 

 

4.2. Metodologia utilizada 

 

Neste trabalho, tentamos investigar se os alunos do 11º ano, ramo Ciência e Tecnologia da 

Escola Secundária de Palmarejo, apresentam dificuldades de aprendizagem no estudo da 

função Seno. Optámos por restringir, este trabalho somente aos alunos do ramo Ciência e 

Tecnologia. Propusemo-nos a investigar que dificuldades de aprendizagem manifestam os 

alunos do 11º ano da Escola Secundária de Palmarejo das turmas CT1, CT2 e CT3 no estudo da 

função Seno? Se estas dificuldades existirem, quais são as causas que estes apontam? E quais 

as explicações ou justificações que os professores que leccionam a disciplina de Matemática 

no 11º ano de escolaridade apontam para as dificuldades de aprendizagem manifestadas pelos 

alunos dessa escola no estudo da função Seno? 
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4.2.1. Os sujeitos 

 

Num universo de 231 alunos do 11º ano de Escolaridade, distribuídos pelas áreas de 

Humanística, Económico e Social e Ciência e Tecnologia, que a Escola Secundária de 

Palmarejo possui, os alunos do ramo Ciência e Tecnologia representam 41%. Estes estão 

distribuídos por três salas de aulas situadas no 3º piso da instituição. É claro que alguma 

conclusão que este trabalho possa vir a acarretar, nunca pode ser aplicado aos alunos do ramo 

das Humanísticas, pois estes não possuem no seu currículo a disciplina de Matemática. Sendo 

assim, dos alunos do 11º ano, os que estudam a Matemática representam 70%. 

 

Dos alunos do 11º ano da Escola Secundária de Palmarejo que possuem a Matemática no seu 

currículo, 91 alunos são do ramo Ciência e Tecnologia, representando 57%. Destes, 

responderam aos questionários 82 alunos das três turmas, o que em termos percentuais dos 

alunos do ramo Ciência e Tecnologia é 90%.  

 

Nossos sujeitos, como já foi dito, são alunos do 11º ano de escolaridade da ESP do ramo 

Ciência e Tecnologia distribuídos por três turmas (11º CT1, 11º CT2 e 11º CT3). Apesar do 

número ser representativo no seio dos alunos do 11º ano, seria um pouco arriscado fazer uma 

generalização para todos os alunos, pois há uma infinidade de variáveis envolvidas no 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

 

4.2.2. Os instrumentos utilizados para a obtenção da informação 

 

Como instrumentos utilizados para a obtenção dos dados dos alunos, utilizamos dois 

questionários destinados aos alunos. Um deles referia-se às questões específicas da 

Matemática, em especial à Trigonometria e o outro incidia sobre a relação dos alunos com a 

Trigonometria de uma forma geral, e em particular da função Seno. Com o objectivo de 

colectar a opinião dos professores que leccionam a disciplina de Matemática no 11º ano, 

elaboramos um guião de entrevista semi-estruturada. 

 

Composto por onze questões, o guião de entrevista para os professores (vd. Anexo 4) tem 

como objectivo colectar suas opiniões em relação ao tema, sua importância e 

constrangimentos que surgem no processo de ensino e de aprendizagem da Trigonometria e 
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da função Seno, em particular. Optámos ainda por realizar uma entrevista semi-estruturada, 

porque além de querer conhecer o que os professores pensam do assunto, era nossa intenção 

que os professores se sentissem à vontade para falar de algum outro assunto que achassem 

pertinente e que não estivesse abarcado pelas nossas questões. Responderam a esta entrevista 

apenas dois professores, pois são os únicos que leccionam a disciplina de Matemática no 11º 

ano de escolaridade.    

 

Antes da aplicação dos questionários, fizemos um pré-teste com duas turmas do 11º ano de 

Escolaridade da Escola Técnica “Cesaltina Ramos”. Estas turmas foram escolhidas por 

apresentarem algumas características em comum com as turmas alvo do nosso estudo na 

Escola Secundária de Palmarejo. Este pré-teste foi realizado com o objectivo de tentar 

encontrar algumas “anomalias” nomeadamente na interpretação das questões, na formulação 

das mesmas e detectar alguma ambiguidade de interpretação por parte dos alunos. Uma vez 

feito isto, e ouvindo as opiniões dos alunos a que o pré teste foi aplicado foram feitos alguns 

reajustes e produzidos os questionários finais. 

 

Composto por onze questões fechadas, o questionário sobre os conteúdos específicos da 

trigonometria (vd. Anexo 5) foi elaborado de acordo com os conteúdos leccionados neste ano 

lectivo de 2006/07, nomeadamente a partir do início do 3º trimestre. A nossa intenção era de 

recolher o máximo de informações possível sobre os pré-requisitos dos alunos antes do estudo 

da função Seno. É nesta óptica que deixamos de fora questões que abarcassem a função seno. 

Pretendemos com isto, analisar até que ponto a falta ou não dos pré-requisitos podia 

influenciar a aprendizagem da função seno.  

 

O questionário tinha como objectivos: 

� Identificar os catetos de um ângulo agudo num triângulo rectângulo; 

� Aplicar o teorema de Pitágoras para verificar que um triângulo é rectângulo; 

� Distinguir as diferentes situações em que se aplica as razões trigonométricas na 

resolução de triângulos; 

� Identificar as situações em que a lei dos Senos é aplicada; 

� Converter unidades de medida do sistema sexagésimal para o circular; 

� Converter unidades de medida do sistema circular para o sexagésimal; 

� Comparar valores de seno nos diversos quadrantes; 

� Identificar o valor do Seno nos diversos quadrantes; 
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� Relacionar Seno e Co-seno através de seus ângulos complementares 

� Enquadrar as soluções de uma equação do tipo axsen = num dado intervalo; 

� Reduzir ao primeiro quadrante o Seno de um ângulo. 

 

O outro questionário, estava associado à relação dos alunos com o conteúdo “Trigonometria”, 

em particular, o estudo da função seno. Nesse questionário, as perguntas eram essencialmente 

do tipo fechado. O objectivo do questionário era de recolher informação sobre as opiniões dos 

alunos em relação à metodologia de ensino da trigonometria em geral e do estuda da função 

seno, em particular, os seus hábitos de estudo, os seus preconceitos em relação à 

trigonometria, as suas dificuldades sentidas ao longo de todo o trimestre em que foi estudada 

a trigonometria terminando com a função Seno, as suas motivações para a aprendizagem da 

função seno; e terminando com a sua auto avaliação em relação às dificuldades sentidas (vd. 

Anexo 6). 

 

Depois de recolher os dados em relação aos conteúdos científicos e também às opiniões dos 

alunos no que tange à sua relação com a Trigonometria, no geral, e com o estudo da função 

Seno em particular, passamos à análise das mesmas. Para o tratamento da informação 

recolhida utilizaremos o software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Science). 

 

 

4.3. Análise e discussão dos resultados obtidos 

 

Feita a descrição de todo o processo de como o estudo decorreu, passamos à análise dos 

mesmos, utilizando para isso o SPSS. 

 

Por terem sido utilizados, dois questionários diferentes, não será possível aplicar o mesmo 

critério para as suas análises. Em relação ao questionário de carácter científico da Matemática, 

faremos uma análise por questões, pois dada a sua forma de concepção optámos por encará-lo 

da mesma maneira que se encara um teste de avaliação. Assim sendo e, de acordo com cada 

questão, foi elaborado um guia de classificação (vd. Anexo 7) para que pudesse orientar o 

trabalho e facilitar o tratamento dos dados recolhidos.   

 

Temos consciência de que o modelo de recolha da informação para o primeiro questionário, a 

parte científica da Matemática, é um pouco limitado pois espelha apenas um momento do 
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aluno em algumas questões, e não o conhecimento que este possa ter adquirido ao longo da 

sua formação. Mas como os testes normalmente são as formas de “medir” o conhecimento do 

aluno, nossa intenção ao usá-los foi com propósitos de avaliação. 

 

Com a intenção de analisar os conhecimentos dos alunos, em relação à classificação dos lados 

tendo em conta os ângulos (vd. Figura 19), nota-se que cerca de 74% dos alunos possuem este 

conhecimento. Analisando os alunos que não acertaram em nenhuma ou em apenas uma 

opção, vemos que estes representam cerca de 10%. A maioria dos alunos que obtiveram um 

excelente desempenho nesta questão, cerca de 73%, têm a Matemática como disciplina 

preferida. Mas também ao mesmo tempo os alunos que tem a Matemática como disciplina 

preferida apresentam a maior percentagem de resultados negativos. (vd. Anexo 8.1.) 
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Figura 19 – Alunos que relacionam lados e ângulos num triângulo rectângulo 

 

O número de alunos que conseguem verificar se um triângulo é rectângulo, ou seja aplicar o 

teorema de Pitágoras para tal, é inferior aos que não conseguem. De acordo com dados, quase 

41% dos alunos conseguem, enquanto que 59% não conseguem fazer esta justificação. 
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Figura 20 – Alunos que conseguem verificar a rectangularidade de um triângulo 

 

Analisando em paralelo as questões 3 e 4 (vd. Anexos 8.3 e 8.4), constatamos que enquanto 

78% dos alunos conseguem identificar as razões trigonométricas para determinar os lados na 
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resolução de triângulos, 52% conseguem identificar as mesmas razões para determinar os 

ângulos na resolução de triângulos. Foram 4%, os alunos que não conseguiu identificar as 

razões para determinar os lados do triângulo enquanto que cerca de 26% não foram capazes 

de identificar as razões para determinar os ângulos. Se fizermos um cruzamento entre as 

variáveis da questão 3 (vd. Anexo 5) e gosto dos alunos pela Matemática (vd. Anexo 8.2.), 

constatamos que cerca de 41% dos alunos que tiveram um excelente desempenho gostam da 

disciplina e que 36% dos mesmos gostam muito da Matemática. Para cerca de 21% destes 

alunos, o gosta pela Matemática revela-se através de uma indiferença. Para a questão 4 e 

tendo em conta a motivação durante o estudo da Trigonometria (vd. Figura 21), é possível ver 

que os maiores resultados vêm dos alunos que estavam com a motivação num estado de 

normalidade representando quase 70% daqueles que tiveram um óptimo resultado nesta 

questão. 
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Figura 21 – Questão 4 * motivação no estudo da Trigonometria 

 

Em relação as condições de aplicação da Lei dos Senos na resolução de triângulo, é possível 

ver que cerca de 71% alunos possuem este pré-requisito enquanto que 12% tiveram um mau 

desempenho neste item. 
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Figura 22 – Condições de aplicabilidade da Lei dos Senos 
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Os resultados mais satisfatórios em todo o questionário concentraram-se na questão 6, tendo 

como objectivo avaliar os conhecimentos dos alunos em relação as conversões de medidas do 

ângulo (vd. Anexos 8.5. e 8.6.). Estes resultados estão distribuídos de uma forma quase 

equitativa, pois cerca de 76% dos alunos conseguem converter do sistema sexagésimal para 

circular, e 78%, o contrário. Já em relação aos que tiveram um mau desempenho, cerca de 

12% dos alunos não sabem converter do sistema sexagésimal para o circular enquanto que o 

contrário representa quase 5%. 

 

Sensivelmente 63% dos alunos, que responderam ao questionário, conseguem identificar de 

uma forma correcta o sinal do Seno nos diversos quadrantes (vd. figura 23). Este mesmo 

desempenho decresce, na questão 7 (vd. figura 24), para cerca de 53% quando é pedido para 

compararem diversos valores do Seno. O comportamento é o mesmo quando analisamos o 

mau desempenho pois de 11% dos alunos que não conseguem identificar o sinal do Seno 

diminui para cerca de 10% na comparação de valores do seno. A nossa intenção ao colocar 

esta questão era levar os alunos a analisar os valores do seno através da amplitude do ângulo. 

Pois se analisar-mos ângulos no primeiro quadrante, quanto maior é o ângulo maior é o seu 

Seno. Isto acontece ao contrário no segundo quadrante. Este mesmo raciocínio deveria ser 

aplicado para os outros quadrantes. 
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Figura 23 – Identificação do sinal do Seno 
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Figura 24 – Comparação de valores do Seno 
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Na questão 9 (vd. Anexo 5), e com o objectivo de analisar os conhecimentos em relação a 

ângulos complementares, nota-se que os alunos que tiveram um óptimo desempenho 

representam somente cerca de 21%, enquanto que 45% dos mesmos tiveram um mau 

desempenho ou seja não fizeram correctamente nenhuma relação entre o seno e o co-seno 

através de ângulos complementares. Mas quando se pede para reduzir valores do seno ao 

primeiro quadrante, na questão 11 (vd. figura 25), os resultados positivos duplicam para cerca 

de 43%. Em relação aos alunos que tiveram um mau desempenho, estes representam cerca de 

7%. 
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Figura 25 – Redução ao primeiro quadrante de valores do Seno 

 

Terminando com a análise do questionário, por questões, e com o objectivo de enquadrar as 

soluções de uma equação trigonométrica axsen =  num dado intervalo, neste caso [ ]ππ ,− , 

verificou-se que na questão 10 somente 37% dos alunos conseguiram responder com sucesso 

enquanto que com mau desempenho temos 11% dos alunos. 
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Figura 26 – Enquadramento de soluções de uma equação do tipo axsen =  

 

Já o questionário, que pretendia colectar opiniões dos alunos, a sua análise será de outra 

forma. Dado a natureza do mesmo será mais fiável fazer alguns cruzamentos das variáveis 

tentando encontrar algum fio condutor que nos possa levar tirar ilações válidas. 
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A disciplina da Matemática é segundo 60% dos alunos do 11º ano de escolaridade, ramo 

Ciência e Tecnologia, da Escola Secundária de Palmarejo, a sua disciplina preferida. Desses 

alunos, 33% estudam a disciplina entre uma a duas horas por dia enquanto que cerca de 61% 

dedicam diariamente menos de uma hora de estudo para a Matemática. A soma das 

percentagens dos alunos que estudam a Matemática mais de três horas diariamente é cerca de 

6% (vd. Anexo 8.8.). 
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Figura 27 – Matemática como disciplina preferida 

 

Se incidirmos nas suas preferências pela Trigonometria e pela função Seno (vd. Anexos 8.10. 

e 8.11.), notamos que 43% deles gostam do primeiro conteúdo e que 45% nutrem o gosto pela 

função Seno. Enquanto que cerca de 21% gostam muito da trigonometria, para a função Seno 

este valor é relativamente baixo representando 6% das preferências. Em compensação a 

indiferença dos alunos em relação a Trigonometria supera o sentimento “gostar muito” com 

32% enquanto que em relação a função Seno esta percentagem é de 45%. Nota-se ainda que 

12% e 10% mostram uma certa aversão à Trigonometria e à função Seno respectivamente, 

pois de acordo com os dados, estes alunos não gostam destes conteúdos. 

 

A disciplina da Física é frequentada por cerca de 73% dos alunos do 11º ano. Se analisarmos 

em conjunto a utilidade atribuída pelos alunos à Trigonometria (vd. Anexo 8.15.), podemos 

constatar que para 68% a Trigonometria tem alguma utilidade, embora quando pedido para 

indicarem essa utilidade somente 34% o indicam. É de notar que para cerca de 32% dos 

alunos, a Trigonometria está desprovida de qualquer utilidade. 

 

Para a maioria dos alunos, cerca de 57%, o houve uma miscelânea de métodos na introdução 

dos conteúdos da Matemática, ou seja, dependendo do conteúdo, a introdução ora foi 

expositiva, ora foi interactiva. A introdução dos conteúdos através do método interactivo vem, 

segundo os alunos, em segundo lugar com 29% e para 14% deles o método expositivo foi o 
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utilizado para introduzir as matérias. Se analisarmos em simultâneo a forma, segundo os 

alunos, como a função Seno foi introduzida, podemos concluir que dos alunos que 

consideraram o método expositivo o mais utilizado, 63% considerou que o mesmo método foi 

utilizado para introduzir a função Seno.  

 

Os cerca de 29% que consideraram o método interactivo como o mais utilizado para 

introduzir os conteúdos da Matemática, mantiveram-se em maior parte fiéis ao método usado 

para introduzir a função Seno com cerca de 58%. Para os alunos que consideraram os dois 

métodos, cerca de 75% são de opinião que este método foi também o utilizado para introduzir 

a função Seno. Cerca de 73% dos alunos que consideraram o método expositivo como o 

utilizado para introduzir a Matemática são de opinião que a introdução da função seno não 

teve nenhuma ligação com a vida prática.  
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Figura 28 – Metodologia de ensino da Matemática * Introdução da Função Seno na vida prática 

 

Para cerca de 88% dos alunos que consideraram o método interactivo como o utilizado para 

introduzir a Matemática, a introdução da função Seno esteve desfasado da realidade. Já em 

relação àqueles que consideraram que dependendo do conteúdo a leccionar, houve uma 

conjugação dos métodos, aproximadamente 83% acham que a introdução da função Seno não 

teve nenhuma ligação com a vida prática. 

 

Antes de iniciar a aprendizagem da Trigonometria cerca de 60% dos alunos pensavam que a 

Trigonometria era fácil. Os que não tinham uma opinião formada representa quase 30%, 

enquanto que aqueles que a consideravam difícil são quase 10%.  
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Figura 29 – Pré conceito em relação a Trigonometria 

 

As dificuldades de aprendizagem da Trigonometria foram sentiram por 16% dos alunos, cerca 

de 18% não tiveram dificuldades nessa aprendizagem e aproximadamente 66% deles são de 

opinião que numa ou noutra ocasião sentiram dificuldades de aprendizagem da 

Trigonometria. Entre os alunos que encaravam a Trigonometria como algo difícil, cerca de 

13% são de opinião que sentiram dificuldades, 25% não sentiram dificuldades e quase 62% 

confessaram que numa ou noutras vezes sentiram dificuldades. 
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Figura 30 – Dificuldades de aprendizagem no estudo da Trigonometria 

 

Em relação aos manuais utilizados pelos alunos, optamos por considerar dois livros do 11º 

que estão disponíveis na biblioteca da escola. Somente cerca de 10% utilizam o livro 

Geometria II – Matemática A – 11º ano – 1ª Parte. A percentagem dos estudantes que não 

usam o manual Trigonometria – Matemática – 12º ano – 3ª Parte é de quase 95%. Já em 

relação ao uso de outros manuais para facilitar no momento de estudo, cerca de 34% 

confessaram que usam outros manuais para o estudo (vd. Anexos 8.12., 8.13. e 8.14.).  

 

Cerca de 19% (vd. Anexo 8.17.) dos alunos estão de acordo que o método expositivo foi o 

usado para introduzir a função seno. No outro extremo temos que aproximadamente 54% 

pensam que houve uma conjugação dos dois métodos. Os defensores que o método utilizado 

foi o interactivo representam quase 27%. Cruzando esta variável com a questão cujo objectivo 
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era saber se a introdução do Seno teve alguma relação ao quotidiano (vd. Figura 31), quase 

81% dos que defendem o método expositivo são de opinião que a introdução da função Seno 

não teve nenhuma ligação com a prática. Este valor sobe para aproximadamente 87% quando 

confrontamos os defensores da utilização dos dois métodos. Mas para quase 77% dos alunos 

que acham que o método utilizado foi o interactivo, na introdução da função Seno não houve 

nenhuma relação e ligação com o que acontece no nosso dia a dia. 
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Figura 31 – Método de ensino da função Seno * ligação a prática 

 

Para uma parte considerável dos alunos, cerca de 83%, a introdução da função Seno não teve 

nenhuma relação com a prática, enquanto que os 17% restantes são de opinião contrária. Entre 

os alunos que são de opinião da não aplicabilidade no quotidiano na introdução da função 

Seno, quase 87% pensam que sentiram, ou às vezes sentiram, dificuldades na aprendizagem 

da Trigonometria. Entre os que são de opinião diferente quando falamos da introdução da 

função Seno, cerca de 57% pensam também que tiveram dificuldades de aprendizagem da 

Trigonometria. 

sim
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não
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introdução da função Seno com ligação ao quotidiano

 
Figura 32 – Introdução da função Seno com ligação ao quotidiano 

 

Os alunos que são de opinião que foi importante estudar a função Seno, representam cerca de 

68% (vd. Anexo 8.16.). Mas ao pedir-lhes que justificassem essa importância, menos de 
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metade, apenas 30% são capazes de justificar. Sendo assim, aproximadamente 32% dos 

alunos não reconhece qualquer importância ao estudo da função Seno. 

 

Cerca de 51% dos alunos pensam que a Trigonometria só será usada por eles no futuro. Para 

10% a Trigonometria não vai ser usada para nada. Quase 17% pensam que vão usar a 

Trigonometria na resolução de problemas do quotidiano, enquanto que cerca de 5% acham 

que vão usar a Trigonometria para resolver problemas de Física. Os outros alunos distribuem-

se pela combinação dos diferentes factores (vd. Anexo 8.18.). 

 

Os dados mostram que, de acordo com a opinião da maioria dos alunos, estes sentiram 

dificuldades em compreender as últimas matérias leccionadas sendo que cerca de 51% não se 

sentiram muito à vontade quando se leccionou o círculo trigonométrico, a redução ao primeiro 

quadrante, as equações trigonométricas e a função seno. 

 

Questionando se, na sua opinião, os alunos que apresentam dificuldades recebem auxílio para 

atingir o nível de aprendizagem esperado, cerca de 28% (vd. Anexo 8.19.) dos alunos que 

sistematicamente, ou de uma forma pontual sentiram dificuldades responderam que sim 

enquanto que quase 9% são de opinião que não. Aproximadamente 69% dos alunos que 

sentiram dificuldades em compreender a Trigonometria, de um forma geral, transferiram essa 

dificuldade para a função Seno. Analisando as respostas dos alunos que não sentiram 

dificuldades em compreender a Trigonometria, cerca de 53% sentiram dificuldades em 

compreender a função Seno. 

 

De acordo com os dados, perto de 65% dos alunos, sentiram dificuldades no estudo da função 

Seno. A parte dos alunos que se sentiram à vontade na aprendizagem da função seno é de 

sensivelmente 35%. 

não
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Figura 33 – Dificuldades de aprendizagem no estudo da função Seno 
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A última questão do questionário naturalmente só foi respondida por 65% dos alunos. Com o 

intuito de tentar procurar as causas dessas dificuldades, cerca de 11% são de opinião que foi 

falta de estudos. Perto de 4% atribuem as causas à aversão pelo conteúdo: função Seno e a 

mesma percentagem atribui as causas à metodologia utilizada pelo professor para leccionar a 

função seno. Enquanto uns alunos identificaram de uma forma directa as suas causas, outros 

fizeram uma conjugação de factores para justificarem essas mesmas dificuldades. É nesta 

óptica que, a falta de estudos e o facto de não gostarem da Trigonometria, são as causas das 

dificuldades sentidas para cerca de 28% dos alunos. Também a falta de estudo e a aversão à 

“função Seno” são as causas das suas dificuldades para aproximadamente 8% dos alunos. As 

causas das dificuldades são, para 13% dos alunos, uma combinação da falta de estudo com a 

forma como foi leccionada esta matéria. A antipatia pela Trigonometria e pela função Seno, 

contribuiu com 6% para as dificuldades de aprendizagem no estudo da função Seno, enquanto 

que próximo de 8% dos alunos atribuem as causas das suas dificuldades no estudo da função 

Seno à sua aversão pela mesma e à forma como ela foi introduzida pelo professor. Já para 

10%, as causas radicam noutros factores não especificados. 

 

Feita a análise individual dos dois questionários, de seguida confrontaremos os resultados dos 

alunos nas questões do questionário apresentado no Anexo 5, com as causas apresentadas 

pelos mesmos no estudo a Trigonometria e em particular a função Seno. 

 

Dos alunos que não conseguiram verificar que o triângulo é rectângulo (questão 2 do Anexo 

5), aproximadamente 63% declararam que sentiram dificuldades de aprendizagem no estudo 

da função Seno. Dos alunos que sentiram dificuldades, 10% são de opinião que as mesmas 

dificuldades se deveram à falta de estudo. Para justificarem as suas dificuldades, no mesmo 

grupo, quase 33% combinam a falta de estudo com a aversão pela função Seno e, essas 

mesmas causas são apontadas por sensivelmente 22% dos alunos que conseguiram responder 

correctamente à questão. 

 

Em geral, para as questões 3, 4 e 5 (do Anexo 5), as mesmas razões das dificuldades são 

atribuídas pelos alunos. Cerca de 31% e 33% daqueles que tiveram bom e mau desempenho, 

respectivamente, na questão 5, combinam a falta de estudo com a aversão pela função Seno. 

Com as mesmas razões, encontramos 24% e 50% dos alunos que tiveram um excelente e bom 

desempenho, respectivamente. Na questão 4, quase 30% dos alunos com mau desempenho e 
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cerca de 31% daqueles cujo desempenho foi excelente atribuem também as mesmas causas as 

suas dificuldades.  

 

Na questão 6, cerca de 50% dos que tiveram mau desempenho na conversão de unidades de 

medidas do ângulo, do sistema sexagésimal para o circular, vêm a falta de estudo e a falta de 

gosto pelo estudo da função Seno como as causas das suas dificuldades. Essas mesmas causas 

são atribuídas por sensivelmente 29% dos alunos que conseguiram fazer a conversão do 

sistema circular para o sexagésimal. 

 

A forma como a função Seno foi ensinada, é para 56% dos alunos com bom desempenho na 

questão 7, a causa das dificuldades sentidas no estudo da função Seno. No grupo dos alunos 

com um excelente desempenho nesta questão, 31% são de opinião que a aversão pela 

Trigonometria e a falta de estudo são as causas das dificuldades sentidas. Também a forma 

como o Seno foi ensinada é para 33% dos alunos com um desempenho suficiente na questão 

9, a causa das suas dificuldades. 

 

Para 22% dos alunos que não conseguiram enquadrar as soluções de uma equação Seno num 

dado intervalo, as causas das suas dificuldades deveram-se à sua aversão pela função Seno e à 

forma como a mesma foi ensinada. 

 

Dos alunos que tiveram um excelente desempenho na redução de valores do Seno ao primeiro 

quadrante, perto de 20%, consideraram que outros factores estão nas causas das suas 

dificuldades. 

 

Parece-nos importante incutir nos alunos, principalmente os do 3º ciclo, uma vez que se estão 

a preparar para ingressar no ensino superior, que devem preocupar-se em procurar aprofundar 

os conteúdos nos manuais não deixando que esta tarefa esteja somente a cargo dos 

professores. A Matemática não é uma disciplina diferente das outras, mas devemos ter a 

consciência que exige do aluno um estudo sistemático e dispensar menos de uma hora diária 

é, a nosso ver, insuficiente. 

 

Claro que não podemos inferir nenhuma conclusão sobre as preferências dos alunos em 

relação aos conteúdos pois ocorrem em momentos diferentes. Embora talvez, possamos 

aceitar como uma vantagem para o professor o facto de a maioria dos alunos nutrirem um 
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certo gosto pela Trigonometria, isto não se traduz no facto dessa maioria não apresentar 

dificuldades de aprendizagem no estudo da Trigonometria. Já em relação à função Seno, os 

alunos só podem expressar o seu gosto depois da sua introdução. Logo, o gostar ou não de 

estudar a função Seno não pode ser visto, nem com uma vantagem, nem como desvantagem 

para o professor pois são dois fenómenos que ocorrem em momentos distintos. 

 

À priori, podíamos vanglorizarmo-nos pelo facto da esmagadora maioria dos alunos 

conseguirem ver alguma utilidade na Trigonometria. Mas essa satisfação não se mantém 

quando analisamos as respostas que estes mesmos deram para justificar tal utilidade. Os 

alunos conseguem ver a utilidade Trigonometria de uma forma básica, pois só a relacionam 

com a resolução de triângulos na maneira mais simples de calcular as distâncias, lados de um 

triângulo. Parece-nos importante, retirar dos alunos essa concepção errónea da utilidade da 

Trigonometria não se restringindo somente a determinar distâncias, tendo em conta um 

triângulo. É que, esta utilidade, a nosso ver, só é conseguida no ambiente escolar, – a sala de 

aula. É a capacidade de transposição que devemos desenvolver nos nossos alunos; a 

capacidade de sair do contexto escolar e aplicar os conhecimentos no quotidiano. Também é 

evidente que sozinhos não conseguem tal feito, devendo o professor dar o primeiro passo para 

essa transposição dos conteúdos leccionados. 

 

Não é nossa intenção criticar qualquer acto de ensino com este trabalho, mas antes deixar a 

nossa contribuição almejando com isso que alguma coisa seja feita para melhorar esse 

processo e ao mesmo tempo reflectir sobre o que deveria ser melhor. 

 

Os métodos utilizados para introdução dos conteúdos, podem influenciar a aprendizagem dos 

alunos. Nem todos os alunos são motivados da mesma maneira. Sendo assim, não devemos 

cair no erro de analisar a forma de expor os conteúdos sem também ter em conta os materiais 

colocados à disposição dos professores e dos alunos.  

 

Mas duma coisa, estamos certos, que o que é ensinado nas escolas deve ser feito com o 

máximo de cuidado possível tentando para isso relacioná-lo com o quotidiano. A 

Trigonometria para uma boa parte dos alunos vem desprovida da realidade e, talvez isso possa 

contribuir para que os alunos não se interessem por um conteúdo que não conseguem 

relacionar de uma forma coerente com o seu quotidiano. 
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Para ensinar Trigonometria, e de acordo com os dados, o professor parte em vantagem. Pois a 

maioria dos alunos vêm com a ideia que o conteúdo não é difícil. É mais fácil ter a atenção e a 

motivação dos alunos quando, à priori, gostam ou tem um preconceito favorável em relação 

ao tema a ser leccionado. Cabe ao professor usar este factor a seu favor e na realidade a favor 

dos mesmos alunos. 

 

 Aceitar que somente 20% dos alunos não tiveram dificuldades de aprendizagem no estudo da 

Trigonometria é algo que contradiz os valores sobre os preconceitos dos alunos no que 

concerne ao tema. É claro que dificuldades sempre existem e sempre vão existir neste acto 

onde uma infinidade de variáveis está em jogo. Se tentarmos ignorar a enorme percentagem 

de alunos que pontualmente sentiram dificuldades constatamos que aqueles que confessaram 

sentirem realmente dificuldades de aprendizagem são quase os que não sentiram. Ou seja os 

que sentiram e os que não sentiram representam quase a mesma fatia e, neste caso como 

elemento desequilibrador entram os alunos que nalgumas vezes sentiram dificuldades. Esse 

elemento vai quase de certeza pesar para o lado negativo, pois nenhum interveniente no acto 

de ensino e de aprendizagem gostaria que houvesse dificuldades, mesmo que elas fossem 

pontuais.   

 

Como meio facilitador de aprendizagem o Ministério da Educação e Ensino Superior, propôs 

alguns manuais. O que se verifica é que a consulta dos manuais por parte dos alunos é 

relativamente fraca, para não dizer nula. Isto podia ser colmatado se os alunos pelos menos 

usassem com alguma frequência outros manuais. Mas, mesmo outros manuais, são em baixo 

número consultados pelos alunos. A intenção do MEES não se concretizou e, como o tempo 

disponível do professor com os alunos na sala de aula é pouco, cabe ao aluno procurar um 

meio de colmatar essa falta do docente através dos manuais. 

 

Parece-nos que a função Seno é um conteúdo que se não for introduzido com alguma ligação 

ao dia a dia, acarretará maiores dificuldades pois fica desprovido de importância para os 

alunos. Aliás essa falta de importância é provada pelos dados. Devem, na nossa opinião, 

procurar-se as ligações da função Seno com a realidade dos nossos alunos, ilustrando a 

importância do seu estudo na escola eliminando, talvez, a ideia de que a função Seno só é 

estudada porque alguém se lembrou de incluir no programa da disciplina de Matemática.  
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Essa ligação pode eliminar a ideia que os alunos tem da Trigonometria em geral e, da função 

Seno em particular. Se conseguirmos isso, talvez os índices de sucessos quando ensinamos 

qualquer parte da Trigonometria aumentem e, a nossa satisfação no mesmo processo saia mais 

reforçada.  

 

De uma forma geral as dificuldades que ocorreram durante o processo de ensino e de 

aprendizagem da função Seno derivaram da falta de estudos e da aversão dos alunos pela 

Trigonometria. Sendo assim, para a falta de estudo cabe muito pouco ao professor a não ser 

consciencializar os alunos que ele está na sala apenas como facilitador da aprendizagem e não 

para apresentar todas as soluções para os problemas. Para isso, e vendo a classe estudante 

como uma profissão, então devem cumprir a parte deles e empenharem-se um pouco mais nos 

estudos para que futuramente não possam usar esta justificativa como causas de alguma 

dificuldade, seja ela na Matemática, na Trigonometria ou em qualquer outro assunto.  

 

Em relação a Trigonometria os professores que leccionam a disciplina da Matemática estão 

cientes da importância do seu ensino no 11º ano, bem como da sua inter-relação com outras 

áreas do saber, nomeadamente a Física. A ligação das noções trigonométricas ao quotidiano e 

a capacidade dos alunos em se abstraírem são os aspectos mais importantes para uma dos 

professores que respondeu à entrevista. 

 

Como partes integrantes e interessados no processo de ensino e de aprendizagem, estaríamos 

assumindo um elevado risco se não escutássemos o que eles, os professores, pensam deste 

processo. É assim que, a seguir e, baseando nas entrevistas feitas aos professores que 

leccionam a disciplina de Matemática no 11º ano de escolaridade da Escola Secundária de 

Palmarejo, passamos a analisar suas respostas, e suas opiniões no que tange ao processo de 

ensino e de aprendizagem da Trigonometria e da função Seno, em particular. 

 

Os professores estão de acordo em relação a importância da leccionação da Trigonometria no 

11º ano, visto ser um conteúdo que é abordado noutras áreas do saber nomeadamente, a 

Física. 

 

Questionado os professores em relação as condições de ensino da Trigonometria que a escola 

oferece, estes diferem. Um é de opinião que a escola está bem equipada com meios 

audiovisuais, tendo uma sala de informática bem equipada quer relativamente ao número de 
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computadores, quer relativamente aos materiais de projecção, mas faltando as calculadoras 

gráficas. O outro está de acordo com a existência desses materiais, mas é de opinião que não 

são geridos da melhor maneira para que os professores de Matemática possam usufruir deles. 

Sendo assim, para este professor as maiores dificuldades sentidas no ensino da Trigonometria 

são as faltas dos equipamentos e materiais didácticos para o ensino deste conteúdo. 

 

Além da possibilidade de desenvolver a capacidade de raciocínio e de argumentar, os 

professores são de opinião que, o estudo da Trigonometria permite o cálculo de distancias 

inacessíveis e que caso os alunos optarem pela continuação dos estudos nas áreas de 

engenharia, muitas vezes serão confrontados com situações onde aparecem conteúdos 

trigonométricos. 

 

Seria importante, na opinião dos professores, se a escola colocasse a disposição dos alunos 

uma sala de multimédia. Isto traduziria numa melhoria consideravelmente dos seus 

desempenhos na Trigonometria e em particular no estudo da função Seno. O uso destes 

instrumentos poderia entre outros, segundo os mesmos, ajudar os alunos a observarem a 

influência dos parâmetros A , B , C  e D  na função definida da forma 

( ) ( ) DCBxsenAxf ++= , e talvez até um pouco de modelação matemática como forma dos 

alunos verem a aplicabilidade da Trigonometria no quotidiano. 

 

Questionando se os alunos conseguem transferir o estudo da função Seno para situações do 

dia-a-dia, os professores são de opinião que se a função for dada conseguem fazer a sua 

interpretação. Mas se for apresentada uma situação, não conseguem construir a sua função, 

visto que a modelação matemática não faz parte do programa e portanto não foi tratada. 

 

No desempenho das suas funções, de acordo com suas opiniões, tentam mostrar aos alunos 

que a utilidade da Trigonometria não se restringe somente a cálculos de distâncias 

inacessíveis. Esta utilidade vai desde problemas de navegação, de variação de temperatura, 

pelos problemas de Topografia, ou seja, aplicação nos fenómenos físicos, mecânica e 

astrofísicos. 

 

Também os professores são de opinião que as dificuldades de aprendizagem mais frequentes 

no estudo da função Seno, devem-se em grande parte a falta de estudo por parte dos alunos. 
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Relacionado com isso, está a falta de empenho e interesse dos mesmos e, a falta de manuais 

adequados para melhorar esse processo. 

 

Após incidir sobre os anseios da classe docente e discente, alvos deste trabalho, deixaremos 

de seguida as nossas conclusões finais em relação ao tema do nosso trabalho. Estes remates 

terão como base os nossos ganhos, dificuldades e constrangimentos sentidos ao longo da 

elaboração do mesmo e das nossas perspectivas futuras em relação ao tema. 
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CONCLUSÃO 

 

Apesar de algumas dificuldades e alguns momentos de desânimo, motivados pela pressão e 

problemas que ocasionalmente teimavam em aparecer, a realização desta investigação foi-nos 

extremamente útil e decisiva nesta última etapa de formação. Este trabalho proporcionou-nos 

a reflexão sobre a difícil tarefa que é ser professor de Matemática em Cabo Verde. Dizemos 

difícil, porque consideramos que ainda existem muitos preconceitos negativos associados à 

disciplina e consequentemente aos professores. Todavia, demonstramos que o trabalho que  se 

tem vindo a desenvolver nesta área, apesar de algumas limitações habitualmente associadas à 

falta de recursos e espaços físicos nas nossas escola, entre outras, é de qualidade.  

 

Para nós, a elaboração deste trabalho causou-nos um enorme crescimento e valorização no 

papel de educador. Foi possível constatar também que enquanto docentes muito nos escapa na 

sala de aula e que isto não deve servir de elemento desmotivador mas sim, o contrário, visto 

que quanto mais ultrapassarmos as dificuldades mais ficamos com a sensação do dever 

cumprido. 

 

Consideramos que a escolha deste tema poderá ter dificultado a recolha de dados, atendendo a 

que a função Seno é um dos últimos conteúdos a ser leccionado. Mas, pensamos que depois 

de termos ultrapassado essa dificuldade, que não dependia de nós, é com uma grande 

satisfação que chegamos ao fim. Sentimo-nos ainda mais satisfeitos por termos sido os 

primeiros a elaborar o primeiro estudo sobre esta temática em Cabo Verde, o que reforça 

ainda mais o sentimento de que demos a nossa primeira contribuição ao processo de ensino e 

de aprendizagem da Matemática. 

 

Uma das nossas maiores dificuldades no percurso de elaboração deste trabalho está 

relacionada com a falta de bibliografia, parece-nos, por isso que esta área não tem sido muito 

estudada em Cabo Verde. Existem apenas estudos de caso, de situações pontuais de temas 

com alguma relação, onde a vertente com mais relevância diz respeito à utilização de 

computadores como ferramenta auxiliadora no estudo da Trigonometria, já que se trata de um 

assunto considerado, socialmente de cariz negativo. 
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Apesar de termos uma amostra bastante significativa de alunos do 11º ano da Escola 

Secundária de Palmarejo, pensamos que poderiam ser desenvolvidos futuros trabalhos com 

um número maior de alunos, abarcando diversas escolas e até talvez de ilhas diferentes com 

vista a que uma generalização do mesmo tivesse maior aplicação no nosso sistema de ensino 

da Matemática.  

 

Parece-nos, no entanto, que este trabalho pode servir, de fio orientador para futuros estudos de 

investigação em Ensino da Matemática, como por exemplo comparação do domínio de 

conceitos trigonométricos revelado pelos alunos com o domínio de conceitos trigonométricos 

revelado pelos respectivos professores.    

 

Com este estudo, constatamos que alguns alunos manifestavam, de facto, dificuldades de 

aprendizagem no estudo da função Seno. Num processo tão complexo não é possível 

identificar de quem é a “culpa” dessas dificuldades, mas devemos consciencializar-nos que 

temos de agir num contexto global (escola-sociedade) para melhorarmos os comportamentos, 

os recursos económicos e outros. Provavelmente estes alunos necessitam apenas de uma 

atenção individualizada e contínua do professor. Provavelmente estes alunos necessitam 

apenas de um espaço e recursos para que possam estudar...As dúvidas são muitas, mas o 

necessário é que alguém se interesse por este assunto e se empenhe em melhorar estas 

situações, quer a nível da prevenção, quer a nível da remediação. 

 

De uma forma consensual tanto os professores como os alunos elegeram a falta de estudo, 

como a causa mais predominante para as dificuldades de aprendizagem da função Seno. A 

essas dificuldades, às vezes, está ligada a representação que os alunos têm da Trigonometria e 

ficou, mais uma vez, mostrado que esta aversão pode influenciar de uma forma negativa o 

processo de ensino e de aprendizagem da função Seno. Também da realização do estudo 

exploratório, adveio que os alunos não possuem a maioria dos pré-requisitos necessários para 

o estudo a função Seno.  

 

Parece-nos que para uma melhor integração dos conteúdos, ainda mais quando se trata da 

Trigonometria, convém que entre estes haja uma maior ligação e uma relação mais efectiva 

com o quotidiano. Parece-nos importante enfatizar que, os conteúdos matemáticos quando 

abordados de forma isolada, não são efectivamente compreendidos nem incorporados pelos 

estudantes como ferramentas eficazes para resolver problemas e para construir novos 
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conceitos, pois é perceptível que o conhecimento só se constrói quando é transferível para 

novas situações. 

 

Somos também de convicção que, além de compreender que o conhecimento Matemático é 

sócio-histórico, torna-se necessário que o aluno estabeleça relações entre os elementos 

internos da própria Matemática – conteúdos escolares – e os conceitos sociais – o seu dia-a-

dia.   

 

É nossa opinião, ainda, que a educação em Matemática não deve esquecer a história da 

Matemática ao introduzir determinado conteúdo científico, dando a possibilidade de conhecer 

a importância que o assunto tratado teve e ainda tem para a sociedade. Pois, para nós, a 

abordagem histórica da Matemática permite ao aluno compreender que o actual avanço 

tecnológico não seria possível sem a herança cultural de gerações passadas. Entretanto, essa 

abordagem não deve restringir-se a informações relativas a nomes, locais e datas de 

descobertas, e sim ao processo histórico, viabilizando com isso a compreensão do significado 

das ideias matemáticas e sociais. 

 

Deixamos ainda aqui o apelo para uma reformulação do programa da disciplina de 

Matemática no Ensino Secundário em Cabo Verde, na medida em que pensamos que carece 

de uma profunda adequação à nossa realidade. Apesar de apenas ser considerado um meio 

orientador, parece não nos fornecer referências actualizadas, tornando-se por isso 

desnecessário. 

 

Nesta era das Tecnologias de Informação e Comunicação, somos de opinião que como 

docentes devemos usar este “poderoso instrumento” para melhorar o processo de ensino e de 

aprendizagem. Além dos inúmeros softwares educativos que podemos encontrar disponíveis 

no mercado e que são de grande ajuda para o ensino e aprendizagem nesta área, podemos 

ainda sugerir uma maior utilização da calculadora gráfica. Consideramos que esta poderá 

desempenhar um bom papel como facilitador no estudo da função Seno. Mas para que tal 

aconteça, é ainda necessário criar condições nas escolas, muni-las deste instrumento porque 

os docentes podem ter a missão de formar Homens, de formar cidadãos para a nossa 

sociedade, mas não podemos, sem as ferramentas necessárias, almejar mudar o mundo. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1 – A medida da circunferência da Terra 

Eratóstenes de Cirene, para calcular o perímetro da circunferência da Terra usou as seguintes 

informações: 

1. No solstício de verão em Assuan uma vara fincada no solo não faz sombra ao meio-dia; 

2. A distância entre Assuan e Alexandria é de aproximadamente de 793 km (na unidade da 

época: 5000 stadium); 

3. Alexandria e Assuan ficam aproximadamente no mesmo meridiano; 

4. A cidade de Assuan fica no Trópico de Câncer.  

Se fincarmos uma vara verticalmente em Alexandria, no mesmo dia e no mesmo horário do 

solstício de verão em Assuan, podemos calcular o ângulo formado entre a vara e a sua 

sombra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os raios do sol são aproximadamente paralelos, então α  e β  são ângulos alternos internos e 

concluímos que '127o== βα . 

Pela regra de três simples, temos:  

     
x→

→
o

o

360

km 793127 '

,  km 39650
127

793360
'

=
×

=
o

x  

Então a circunferência da Terra é de aproximadamente 40000 km1 

 

 

                                                 
1 As informações deste anexo foram baseadas em Boyer, 1996. 

Seja C  o centro da terra, α  o ângulo entre a 

vara e a sua sombra em Alexandria, β  o ângulo 

com vértice em C  e com os lados que são 

prolongamentos das varas fincadas em 

Alexandria e Assuan. 

 

Relacionando estes tamanhos chegou ao ângulo de '127o , 

provavelmente com o uso da co-tangente.  

 

 

α  

β  
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Anexo 2 – A Proposta Curricular e os Conteúdos Programáticos  

TEMA: TRIGONOMETRIA 

CONTEÚDOS OBJECTIVOS 

Ângulos. Arcos 

- Ângulos orientados 

- Radiano 

- Expressão geral das 

amplitudes dos ângulos 

com os mesmos lados e dos 

arcos com os extremos 

coincidentes 

 

Razões trigonométricas 

- Variação no círculo 

trigonométrico 

- Valores em 
6

π
, 

4

π
 e 

3

π
 

radianos 

- Relações entre as funções 

de a  e de a±
2

π
, a±π , 

a−    

 

Expressão geral das 

amplitudes dos ângulos 

com o mesmo seno, co-

seno e tangente 

 

Resolução de triângulos  

 

 

Funções trigonométricas  

 

Representar um ângulo num referencial 

 

Relacionar medidas em graus e radianos do mesmo 

ângulo 

 

 

 

 

Relacionar entre si as diferentes razões trigonométricas 

 

Verificar, provar, justificar igualdades em que 

intervenham as diferentes razões trigonométricas 

 

Simplificar as expressões trigonométricas 

 

 

 

 

 

Determinar razões trigonométricas de um ângulo, ou arco, 

conhecida uma delas 

 

Resolver equações trigonométricas 

 

Resolver problemas que envolvam o cálculo de um 

elemento do triângulo 

 

Indicar sinal, zeros, monotonia, extremos, paridade, 

periodicidade 
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Anexo 3 – Dados trabalhados na caracterização da E. S. P. 

              

 

 Docentes da Escola Secundária de Palmarejo no Ano Lectivo 2006/20072 

 
Efectivos Habilitações 

Feminino Masculino 

Total 

Doutoramento -------- -------- -------- 

Mestrado -------- -------- -------- 

Licenciatura 26 16 42 

Curso Superior Sem Licenciatura 17 19 36 

Outras Formações 1 1 2 

12º Ano/Ano Zero 1 -------- 1 

Em Formação 9 6 15 

Total 54 42 96+2(apoio à 

Direcção/Salomé Costa & 

Dénis Elivaldo) 

 

 

 

          Relação dos Alunos por anos de Estudo por sexo no ano lectivo de 2006/20072 

 

Efectivos Ano de Estudo 

Masculino Feminino Total 

Turmas 

7º 281 252 533 14 

8º 160 177 337 9 

9º 227 244 471 12 

10º 222 196 418 12 

11º 111 120 231 7 

12º 122 82 204 6 

Total 1123 1071 2194 60 

 
                                                 
2 Fonte: Escola Secundária de Palmarejo 
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Anexo 4 – Guião de Entrevista Semi – Estruturada para os Professores 

 

Guião de Entrevista Semi – Estruturada 

Professores da Disciplina de Matemática (11º Ano de Escolaridade) da Escola 

Secundária do Palmarejo 

Duração da Entrevista________________ 

Data: ___________ 

 

Esta entrevista é realizada no âmbito da realização do Trabalho de Fim de curso, intitulado: 

Dificuldades de Aprendizagem no estudo da função Seno. Para isso, gostaríamos de obter a 

sua colaboração no sentido de recolhermos algumas informações que nos possibilitem 

melhorar a nossa investigação. Elaboramos, por isso um conjunto de questões para orientarem 

a nossa conversa. Não obstante, gostaríamos, que tivesse liberdade para falar á vontade, 

salientando os aspectos que considerar mais importantes. 

 

1. Considera importante ensinar-se Trigonometria no 11º ano? 

2. Para si, quais os aspectos mais importantes no ensino da trigonometria? 

3. Acha que a escola reúne boas condições para o ensino da trigonometria? 

4. Quais considera serem as maiores dificuldades no ensino da trigonometria? 

5. Para si o que pode mudar na vida do aluno com o estudo da trigonometria? 

6. O que considera importante para melhorar o desempenho dos alunos no estudo da 

Trigonometria, em particular no estudo da função Seno? 

7. Quais são as dificuldades de aprendizagem que a maioria manifestam no estudo da função 

seno? 

8. O que considera fundamental para entender a função seno? 

9. Acha que os seus alunos transferir o estudo da função seno em situações do dia a dia? 

10. Qual a utilidade que costuma realçar quando faz o estudo da função seno, com os seus 

alunos? 

11. Quais são as causas, na sua opinião, das dificuldades de aprendizagem mais frequentes da 

função seno?   

 

Obrigado pela sua colaboração 

Emerson Andrade Pires 
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Anexo 5 – Questionário científico da Matemática para os alunos  

Questionário 

Este questionário, faz parte de um estudo que pretendemos realizar no âmbito da conclusão do 

curso de Licenciatura em Ensino da Matemática, no Instituto Superior de Educação e, tem 

como principal objectivo levantar dados necessários relativamente às Dificuldades de 

Aprendizagem no estudo da função seno. 

Agradeço a tua colaboração, através da resposta às seguintes questões, de acordo com os teus 

conhecimentos. 

Garante-se o total anonimato e confidencialidade das informações. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Idade: _______anos 

Sexo: Masculino                          Feminino 

Ano: _______    Turma: _______ 

 

Questão 1 

Para o triângulo [ ]LUA , completa de modo a obteres afirmações verdadeiras: 

 

1.1. [ ]LU  é o cateto oposto ao ângulo    ________ 

1.2. [ ]UA  é o cateto adjacente ao ângulo ________ 

1.3. [ ]UA  é o cateto oposto ao ângulo     ________ 

1.4. [ ]LU  é o cateto adjacente ao ângulo________ 

 

 

Questão 2 

Verifica que o triângulo [ ]LER  é rectângulo: 

 

 L 

    U     A 

    4                             3 

5 
    L                                          E 

 R 

ϕ  β  

α  
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Questão 3 

Faz corresponder a cada linha da coluna A, uma linha da coluna B, de modo a obteres 

afirmações verdadeiras: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 4 

Faz corresponder a cada linha da coluna A, uma linha da coluna B, de modo a obteres 

afirmações verdadeiras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quero determinar Conheço Utilizo 

Ângulo agudo α  

 

Ângulo agudo α  

 

Ângulo agudo α    

 

Comprimento de 2 lados: 
• Hipotenusa cm 14=AB  
• Cateto oposto ao ângulo 

α  cm 10=BC  

Comprimento de 2 lados: 
• Hipotenusa cm 4=DF  
• Cateto adjacente ao 

ângulo α  cm 6=DE  
 
Comprimento de 2 lados: 
• C. oposto à α  cm 8=GH  
• Cateto adjacente à α  

cm 5=IH  
 

10 cm 

α  
14 cm 

4 cm 

6 cm 

α  

5 cm 

8 cm 

α  

αcos  

αtg  

αsen  

COLUNA A 
COLUNA B 

Quero determinar Conheço Utilizo 

Hipotenusa  

 

Hipotenusa  

 

Cateto c   

 

• Ângulo agudo 
• Cateto oposto a 

esse ângulo  

• Ângulo agudo 
• Cateto adjacente a 

esse ângulo  
 

• Hipotenusa  
• Ângulo adjacente 

ao cateto a 
determinar 

 

5 cm 
o50  
y 

10 cm 

y 

15 cm 

cos  

sen  

tg  

COLUNA A COLUNA B 

Cateto c 

 

• Outro cateto 
• Ângulo adjacente 

ao cateto a 
determinar 

 

cos  

o40  

o25  
c 

6 cm c 
o45  

B  

C  

A 

D 

G 

I 

H 

E 

F 

A 

D E 

F 

C 

B 

H 

J 

L 

I 

K 

G 
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Questão 5 

Nem sempre num problema nos é dado num triângulo rectângulo. Quando isto acontece, 

temos outros meios de o resolver, usando, por exemplo, o teorema dos senos ou o teorema dos 

co-senos. 

Das afirmações que se seguem assinala com um V as verdadeiras: 

Podemos utilizar a lei dos senos, sempre quando tivermos:  

5.1. Três ângulos 

5.2. Dois lados e um ângulo 

5.3. Três lados  

5.4. Dois ângulos e um lado 

 

Questão 6 

Um ângulo de amplitude o30  é equivalente a um ângulo de amplitude .......... rad 

Um ângulo de amplitude 
4

π
 é equivalente a um ângulo de amplitude .......... 

graus 

Um ângulo de amplitude o60  é equivalente a um ângulo de amplitude .......... rad 

Um ângulo de amplitude π2  é equivalente a um ângulo de amplitude .......... 

graus 

 

Questão 7 

Completa com <>,  ou =  

oo

oo

150.........120

70..........40

sensen

sensen
                            

oo

oo

360..........300

330..........210

sensen

sensen
 

 

Questão 8 

Sabe-se que 
3

5
±=xsen   

Liga cada elemento da coluna A a um elemento da coluna B de modo a obteres 

afirmações verdadeiras: 

    A                  B 

Se 




∈ π
π

,
2

x , então        
3

5
−=xsen  

Se 




∈ π
π

2,
2

3
x , então       

3

5
=xsen  
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Se 




∈
2

,2
π

πx , então       
3

5
=xsen  

Se 




∈
2

3
,

π
πx , então       

3

5
−=xsen  

 

Questão 9 

Completa as seguintes frases, tendo em conta a noção de ângulos complementares 

Se 
4

1
32 =osen , então ..........58cos =o   

Se 
3

2
75 =osen  então 

3

2
.........cos =   

Se 215cos =o , então .................. =osen   

 

Questão 10 

A seguinte equação trigonométrica xsenxsen −=3  foi resolvida, no intervalo [ ]ππ ,− . 

De acordo com o enunciado, assinala as soluções válidas encontradas: 

;
2

;0

π
=

=

x

x
  

;
2

;
2

3

π

π

−=

=

x

x
  

;
2

5

;

π

π

=

=

x

x

  
;

2

3

;

π

π

−=

−=

x

x

 

 

Questão 11 

Completa de modo a obteres afirmações verdadeiras: 

( ) ..........2

..........
2

=−

=






 +

απ

α
π

sen

sen
          

( ) ..........

..........
2

3

=−

=






 −

απ

α
π

sen

sen
           

( )

..........
2

3

..........

=






 +

=+

α
π

απ

sen

sen

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração 

Emerson Andrade Pires 
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Anexo 6 – Questionário: Relação dos alunos com a Trigonometria 

Questionário 

Este questionário, faz parte de um estudo que pretendemos realizar no âmbito da 

conclusão do curso de Licenciatura em Ensino da Matemática, no Instituto Superior de 

Educação e, tem como principal objectivo levantar dados necessários relativamente as 

Dificuldades de Aprendizagem no estudo da função seno. 

Agradeço a tua colaboração, através da resposta às seguintes questões, de acordo com 

os teus conhecimentos. 

Garante-se o total anonimato e confidencialidade das informações. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Idade: _______anos 

Sexo: Masculino                          Feminino 

Ano: _______    Turma: _______ 

 

 

1. A Matemática é a tua disciplina preferida? 

Sim                   Não 

 

2. Estudas a disciplina de Física? 

Sim                   Não 

 

3. Como classificas o ensino da Matemática? 

Expositivo                                 

Interactivo 

Depende dos conteúdos (às vezes expositivo, às vezes interactivo) 

 

4. Quantas horas estudas Matemática por dia? 

Menos que 1 hora por dia  

1 à 2 horas por dia  

2 à 3 hora por dia  

3 à 4 horas por dia  

Mais de 4 horas por dia  

 



 104 

5. De acordo com a seguinte escala – 1 a 4, onde 1 se refere ao não gosto; o 2 ao não 

gosto, nem desgosto; o 3 ao gosto e o 4 ao gosto muito, posiciona-te em relação aos 

seguintes itens: 

N
ão
 g
os
to
 

N
ão
 g
os
to
, 

n
em
 d
es
go
st
o 

G
os
to
 

G
os
to
 m
u
it
o 

1 2 3 4 

Matemática     

Trigonometria     

Função Seno     

  

6. Antes de iniciares a aprendizagem da Trigonometria no 11º ano, qual era a ideia que 

tinhas da Trigonometria? 

Fácil 

Difícil 

Não tinha uma opinião formada 

 

7. Dos livros que se seguem, quais utilizas para estudar a função Seno? 

 Sim  Não  

Geometria II – Matemática A – 11º Ano – Parte 2.   

Trigonometria - Matemática  – 12º Ano – Parte 3   

Outros    

 

8. Para ti, a Trigonometria tem alguma utilidade? 

Sim                      Não 

Qual ou quais? _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9. Como decorreu o ensino da função Seno? 

Expositivo                                 

Interactivo 

Os dois métodos (às vezes expositivo, às vezes interactivo) 
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10. A introdução da função Seno teve alguma ligação com a vida prática? 

Sim                   Não 

 

11. Como esteve a tua motivação no estudo da Trigonometria? 

Alta                                                                        Normal 

Fraca                                                                      Não estive motivado 

 

12. Achas importante ter estudado a função Seno? 

Sim                   Não 

Porque? ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13. Para quê, usaste, ou achas que vais usar, os conhecimentos da Trigonometria?  

Ajuda-me a resolver problemas do dia a dia  

Alguma coisa para usar no futuro  

Ajuda a resolver problemas da física  

Para nada  

 

14.  Dos conteúdos que se seguem, assinala dois onde sentiste maiores dificuldades em 

compreender. 

Razões trigonométricas de um ângulo agudo  

Lei dos senos  

Sistema de medidas  

Círculo trigonométrico e razões trigonométricas no círculo  

Redução ao primeiro quadrante  

Equações trigonométricas  

Função Seno  

 

15. Na tua autoavaliação, sentes que tiveste dificuldades na aprendizagem da 

Trigonometria? 

Sim                                      Não                               Às vezes  
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16. Na tua autoavaliação, sentes que tiveste dificuldades no estudo da função Seno? 

Sim                                      Não                               Às vezes  

 

17. Achas que os alunos com dificuldades na aprendizagem da função Seno recebem 

auxílio para atingir o nível de aprendizagem esperado? 

Sim                        Talvez                                   Não                               Não sei  

 

18. Achas que os alunos com dificuldades na aprendizagem da função Seno recebem 

estímulo para atingir o nível de aprendizagem esperado? 

Sim                        Talvez                                   Não                               Não sei  

 

19. Sentiste dificuldades no estudo da função Seno? 

Sim                             Não 

 

20. As dificuldades que sentiste deveram-se, em tua opinião, a: 

Falta de estudos  

Por não gostar da trigonometria  

Por não gostar da função Seno  

Pela forma como foi ensinada  

Outros?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela sua colaboração 

Emerson Andrade Pires 
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Anexo 7 – Guia de classificação do questionário científico para os alunos 

Questão 1 (é o mesmo que a Questão 4, Questão 7) 

Mau, se não obteve nenhum acerto ou obteve um acerto  

Suficiente, se obteve dois acertos 

Bom, se obteve três acertos 

Muito Bom, se obteve quatro acertos 

 

Questão 2 

Sim, verifica que o triângulo é rectângulo 

Não, não verifica que o triângulo é rectângulo 

 

Questão 3 (é o mesmo que a Questão 9) 

Mau, se não obteve nenhum acerto 

Suficiente, se obteve um acerto 

Bom, se obteve dois acertos 

Muito Bom, se obteve três acertos 

 

Questão 5 (é o mesmo que a Questão 6) 

Mau, se não obteve nenhum acerto  

Suficiente, se obteve um acerto 

Bom, se obteve dois acertos 

 

Questão 8 

Mau, se não obteve nenhum acerto ou obteve um acerto 

Suficiente, se obteve dois acertos 

Bom, se obteve três acertos 

 

Questão 10 

Mau, se não obteve nenhum acerto 

Suficiente, se obteve um ou dois acertos 

Bom, se obteve três ou quatro acertos 

Muito Bom, se obteve cinco acertos 

 

Questão 11 

Mau, se não obteve nenhum acerto ou obteve um acerto 

Suficiente, se obteve dois ou três acertos 

Bom, se obteve quatro ou cinco acertos 

Muito Bom, se obteve seis acertos 
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Anexo 8 – Informações obtidas nos dois questionários 

Anexo 8.1.      Anexo 8.2. 

Mau
Suf
Bom
MBom

0

10

20

30

40

sim não

questão 1 com a matemática como disc. 
preferida

Mau

Suf

Bom

MBom

0

5

10

15

20

25

30

M
a
u

S
u
f

B
o
m

M
B
o
m

Questão 3 com a simpatia pela matemática

não gosta é indiferente gosta gosta muito

 

 

Anexo 8.3.      Anexo 8.4. 
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Anexo 8.5.      Anexo 8.6. 
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Anexo 8.7.      Anexo 8.8. 
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Anexo 8.9.      Anexo 8.10. 
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Anexo 8.11.      Anexo 8.12. 
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Anexo 8.13.      Anexo 8.14. 
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Anexo 8.15.      Anexo 8.16. 
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Anexo 8.17.      Anexo 8.18. 
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Anexo 8.19.      Anexo 8.20. 
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Anexo 8.25.      Anexo 8.26. 
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Anexo 8.27.      Anexo 8.30. 
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