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Resumo

O objeto de estudo deste trabalho de investigação consiste em saber como o ensino de Trigonometria
no Ensino Básico por meio das Sequências Didáticas está evidenciado nas pesquisas científicas
brasileiras de pós-graduação. Portando, este estudo teve como objetivo analisar os relatos de
pesquisas, localizando-os no tempo/espaço, por meio de exame de seus objetivos e identificando os
sujeitos envolvidos. Desta forma, este foi um estudo de natureza bibliográfica, com delineamento de
estado da arte. Os resultados mostram que as pesquisas sobre o tema em questão se concentram na
região Sudeste no país. Os objetivos delas dividem-se entre abordar a trigonometria através da
Geometria Investigativa e Geometria Dinâmica, sendo os estudantes do ensino médio os principais
sujeitos.

Abstract

The object of study of this research work is to know how the teaching of Trigonometry in Basic
Education through the Didactic Sequences is evidenced in the Brazilian postgraduate scientific
research. Therefore, this study aimed to analyze research reports, locating them in time / space, by
examining their objectives and identifying the subjects involved. Thus, this was a study of
bibliographic nature, with delineation of state of the art. The results show that research on the subject
in question is concentrated in the Southeast region of the country. Their objectives are divided
between addressing trigonometry through Investigative Geometry and Dynamic Geometry, with high
school students being the main subjects.

Resumen

El objeto de estudio de este trabajo de investigación es saber cómo se evidencia la enseñanza de la
trigonometría en la educación básica a través de las secuencias didácticas en la investigación
científica brasileña de posgrado. Por lo tanto, este estudio tuvo como objetivo analizar los informes
de investigación, ubicándolos en el tiempo / espacio, examinando sus objetivos e identificando los
sujetos involucrados. Por lo tanto, este fue un estudio de naturaleza bibliográfica, con delineación del
estado del arte. Los resultados muestran que la investigación sobre el tema en cuestión se concentra
en la región sureste del país. Sus objetivos se dividen entre abordar la trigonometría a través de la
geometría de investigación y la geometría dinámica, siendo los estudiantes de secundaria l
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Introdução

Este trabalho pretende investigar o tema o Ensino da Trigonometria no Ensino Básico por meio das
Sequências Didáticas, apresentando um levantamento a respeito do tema em trabalhos
disponibilizados nos acervos das plataformas digitais Biblioteca Digital Brasileira de Teses e
Dissertações (BDTD) e Portal Brasileiro de Publicações Científicas em Acesso Aberto – (Oasisbr).

A relevância que o ensino da Trigonometria exerce sobre educandos, professores e a comunidade
científica se apresenta como a principal justificativa para esta pesquisa. Os conhecimentos
trigonométricos servem de suporte para outras áreas do conhecimento como, por exemplo, a física
nos estudos de fenômenos periódicos como eletricidade, ótica e termodinâmica. Nesse sentido, o
estudo e a compreensão de conteúdos trigonométricos se mostram fundamentais para os dois níveis
do ensino básico. No entanto, segundo Mendes (2016), como o tema trigonometria é normalmente
lecionado no fim do ano letivo, por consequência, esse é um tema pouco explorado, sendo, algumas
vezes, substituído por revisão de temas já lecionados. Logo, entende-se que seja relevante buscar o
entendimento das problemáticas referentes ao ensino e à aprendizagem de tal tema.

O objetivo deste estudo restringe-se a responder as seguintes questões: Como a produção acadêmica
sobre ensino de Trigonometria no Ensino Básico por meio de Sequências Didáticas, disponível nos
ambientes virtuais BDTD e Oasisbr, distribuem-se no período entre 2009 e 2019? Em quais regiões
do país estão concentradas as pesquisas que dão origem a essa produção? Como tal produção se
distribuiu entre as universidades públicas e privadas ao longo desse período? Em quais Instituições
de Ensino Superior foram desenvolvidos os trabalhos? Em quais tipos de pós-graduação permeiam as
pesquisas sobre o tema? Quais os objetos e objetivos de pesquisa mais evidentes nesses estudos?
Quais abordagens estão presentes nos trabalhos? Quem são e quais os níveis de ensino dos
pesquisadores e pesquisados envolvidos em tais pesquisas?

Apresentaremos a seguir a metodologia utilizada para o levantamento bibliográfico realizado e os
resultados da investigação, que possibilitaram dados para responder às questões elencadas
anteriormente.

Metodologia

Esta investigação foi desenvolvida por meio de um levantamento bibliográfico sobre o tema Ensino
da Trigonometria no Ensino Básico por meio de Sequências Didáticas. Para o estudo, escolheu-se,
inicialmente, realizar análises dos resumos das dissertações disponíveis nas plataformas BDTD e
Oasisbr que abordassem sobre esse tema.

Buscando atingir o objetivo deste trabalho, utilizaremos o aporte metodológico do tipo estado da
arte, que se mostra eficiente para estruturar o estudo pretendido. As pesquisas desse tipo são
definidas por Ferreira (2002) como:

de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum o desafio de mapear
e de discutir uma certa produção acadêmica em diferentes campos do
conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões vêm sendo
destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares, de que formas e
em que condições têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses
de doutorado [...] (FERREIRA, 2002, p. 258).

Delimitamos o intervalo de tempo para pesquisa entre 2009 e 2019. Inicialmente a busca pelas
dissertações foi efetuada a partir de três termos: trigonometria, ensino básico e sequência didática.
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Essas palavras chaves foram informadas nas áreas indicadas para busca nas plataformas. O
levantamento, nas plataformas indicadas, foi realizado no decorrer do mês de maio do ano de 2019.

Para a página do portal Oasisbr, a combinação dos três termos resultou em uma única dissertação. Na
combinação dos termos: trigonometria and “ensino básico”, o resultado resultou em 21 indicações.
Para a combinação trigonometria and “sequência didática” foram indicados 24 trabalhos.

Na busca realizada na página da BDTD, com a combinação dos três termos, resultou na mesma
dissertação encontrada na página do portal Oasisbr. Com a combinação dos termos: trigonometria
and “ensino básico” foram encontradas 15 dissertações. Para a combinação trigonometria and
“sequência didática” foram indicados 19 trabalhos.

Durante a análise dos resultados da busca, percebemos que dos 79 títulos encontrados nas duas
plataformas, 26 títulos se repetiram, restando 53 trabalhos a serem examinados.

Após o levantamento, os resumos dos 53 trabalhos encontrados foram examinados, resultando na
seleção das 27 dissertações que serão investigadas neste trabalho. Os critérios para seleção ou
exclusão dos trabalhos foram baseados nas palavras chaves adotadas. Foram selecionados apenas
relatos de pesquisas desenvolvidas no ensino básico, sobre o ensino de trigonometria, através de uma
sequência didática, descartando os trabalhos que não combinassem esses critérios. Nessa etapa do
trabalho as teses sugeridas pelas plataformas foram excluídas da seleção, pois tratavam do tema em
questão sendo abordado em outros níveis de ensino. Como foco nesta pesquisa são trabalhos
desenvolvidos no ensino básico, a análise foi realizada somente com as dissertações.

A produção acadêmica sobre abordagem de Trigonometria no Ensino Básico por meio de
sequências didáticas, disponibilizada nas plataformas OASISBR e BDTD

Com o resultado das pesquisas nas plataformas selecionadas os dados foram agrupados em nove
tabelas, brevemente discutidas. A discussão das tabelas se dividirá em duas partes. A primeira tratará
de localizar os trabalhos (relatos de pesquisa) no tempo, entre 2009 e 2019, a distribuição geográfica
deles, por região, a distribuição das produções entre instituições públicas (estaduais e federais) e
privadas, distribuição por instituição de ensino e distribuição por tipo de pós-graduação stricto sensu.
Na segunda parte a discussão abordará sobre os objetivos gerais desses trabalhos, a distribuição pelos
métodos de pesquisa, a identificação dos sujeitos envolvidos na pesquisa e, por fim, apontar o nível
do ensino básico no qual o trabalho foi desenvolvido.

A distribuição do tema entre os anos se apresenta bem diluída no período pesquisado, mas com uma
maior concentração nos anos de 2015 e 2017. Essa intensificação das publicações nos de 2015 e
2017 pode ser justificada pela ampliação da discussão acerca da construção da Base Nacional
Comum Curricular, dos ensinos fundamental e médio, iniciada no ano de 2014. O argumento que
fomenta a construção desse documento no ensino fundamental está baseado no artigo 210 da
Constituição Federal de 1988: “Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e
regionais.” (BRASIL, 2016).

Segundo Reis e Allevatto (2011), a primeira publicação sobre o tema foi uma dissertação no ano de
1994. Na dissertação, a pesquisadora Briguenti (1994), com base na sua experiência com alunos do
primeiro período do curso de licenciatura em matemática, diagnosticou as diversas dificuldades
desses alunos na aplicação de conceitos trigonométricos. A partir da identificação de algumas dessas
dificuldades, a autora propôs, para duas escolas de Bauru/SP, um curso de matemática completo para
os dois níveis do ensino básico, com base na Teoria da Aprendizagem Significativa.

Na Tabela 1 estão apresentados os dados obtidos do levantamento realizado neste estudo,
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considerando o ano de publicação de cada dissertação, a quantidade de publicações por ano e o
percentual de publicações por ano.

Tabela 1: Distribuição dos trabalhos por ano de publicação

ANO QUANTIDADE Quantidade em percentual do
total

2009 01 3,7%
2010 03 11,1%
2011 01 3,7%
2012 01 3,7%
2013 03 11,1%
2014 01 3,7%
2015 06 22,2%
2016 01 3,7%
2017 07 25,9%
2018 02 7,4%
2019 01 3,7%
Total 27 100,00%

A distribuição das publicações considerando os locais onde foram realizadas as pesquisas mostrou
que a região Sudeste do Brasil concentra mais da metade das dissertações sobre o tema em questão
no período (Tabela 2). Esse alto índice pode ser atrelado à maior concentração das instituições de
educação superior nesta região. Este fato corrobora com o que foi observado por Scarlato (2008), ao
considerar que a região Sudeste é a região com maior produção industrial no país, sendo um polo de
concentração de renda, com maior índice de renda per capita, altos índices de urbanização; essa
região é composta pelos estados: Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que são também os três
estados mais populosos do Brasil. Nas plataformas utilizadas na busca foi encontrado apenas um
trabalho desenvolvido no exterior, sendo este em Portugal.

Tabela 2: Distribuição dos trabalhos por região do país

Região Quantidade Percentual do total de instituições
Centro-oeste 02 7,4%
Exterior 01 3,7%
Nordeste 05 18,5%
Norte 01 3,7%
Sudeste 14 51,9%
Sul 04 14,8%
Total Geral 27 100,00%

A predominância das universidades federais é facilmente percebida, com quase sessenta por cento
das publicações no período pesquisado, conforme os dados apresentados na Tabela 3. As instituições
federais juntamente com as instituições estaduais chegam a aproximadamente oitenta por cento das
publicações de dissertações e teses sobre trigonometria na educação básica. Esse fato demonstra a
preocupação dos integrantes dessas instituições com a qualidade do ensino básico brasileiro.

Tabela 3: Distribuição dos trabalhos por esfera institucional

Percentual do total de
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Esfera institucional Quantidade instituições
Estadual 05 18,5%
Federal 16 59,3%
Privada 06 22,2%
Total Geral 27 100,00%

As instituições com maior quantidade de trabalhos de pesquisa sobre o tema foram a Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), que é uma instituição privada, e a Universidade de
São Paulo, instituição pública estadual, com três dissertações cada (Tabela 4). Essas instituições são
da região com maior índice de publicação sobre o tema no período, região Sudeste. Com dois
trabalhos cada aparecem as instituições Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Estadual Paulista (UNESP). Com exceção
da UFRN, localizada na região Nordeste, as outras duas universidades se encontram na região
Sudeste, sendo todas de administração pública. Nas demais instituições ocorreu a publicação de
apenas um trabalho sobre o tema no período pesquisado.

Tabela 4: Número de produções por instituição

Instituições Sigla Quantidade
Pontifícia Universidade Católica- São Paulo PUC/SP 3
Universidade Federal da Bahia UFBA 1
Universidade Federal de Campina Grande UFCG 1
Universidade Federal do Espírito Santo UFES 1
Universidade Federal de Goiás UFG 2
Universidade Federal do Rio Grande do Sul UFGRS 1
Universidade Federal de Juiz de Fora UFJF 2
Universidade Franciscana UFN 1
Universidade Federal do Rio Grande do Norte UFRN 2
Universidade Federal de Roraima UFRR 1
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 1
Universidade Federal de Sergipe UFS 1
Universidade Federal de Santa Catarina UFSC 1
Universidade Federal de São Carlos UFSCar 1
Universidade Federal de Viçosa UFV 1
Universidade do Minho UM 1
Universidade Estadual Paulista UNESP 2
Universidade do Vale do Taquari UNIVATES 1
Universidade de São Paulo USP 3
Total Geral 27

A Tabela 5 indica que as publicações acadêmicas sobre o tema Trigonometria na Educação Básica
têm predominado entre os mestrados profissionais. Segundo a Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (CAPES), a principal diferença entre os dois tipos de pós-graduação
stricto sensu é que o mestrado acadêmico (MA) prepara um pesquisador para ingressar no doutorado,
dando seguimento a sua carreira de pesquisador, enquanto o mestrado profissional (MP) é um título
terminal, que busca incluir um pós-graduando na pesquisa, mas não exigindo dele que continuidade
na carreira de pesquisador.
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Tabela 5: Tipo de programa de pós-graduação stricto sensu em que o trabalho foi desenvolvido

Tipo de programa de pós-graduação Quantidade Quantidade em percentual
Mestrado Acadêmico (MA) 08 29,7%
Mestrado Profissional (MP) 19 70,3%
Total 27 100%

De acordo com a diretoria de avaliação da CAPES, Ribeiro (2005), para o mestrando do MP importa
que “(1) conheça por experiência própria o que é pesquisar, (2) saiba onde localizar, no futuro, a
pesquisa que interesse a sua profissão, (3) aprenda como incluir a pesquisa existente e a futura no seu
trabalho profissional”. Faz-se ainda um alerta:

Talvez convenha sugerir que o MP não seja cursado imediatamente após a
conclusão da graduação. O aluno se beneficiará mais dele se já tiver alguma
maturidade adquirida pela vivência na profissão. Dialogará mais em função
do que aprendeu no mercado ou no órgão estatal em que trabalha (RIBEIRO,
2005, p.2).

Assim, podemos concluir que o MP possui como público alvo sujeitos ativos no mercado de
trabalho. Isso justificaria a diferença entre o número de dissertações encontradas, pois os mestrandos
do MP estão em sala de aula e buscam soluções práticas para seus dilemas diários.

Ao realizar a leitura dos trabalhos produzidos em MP percebemos que poucos apresentam referencial
teórico baseado em teorias da educação, a maior parte mostra uma abordagem com base no conteúdo
referenciando outras dissertações e teses da área e apresentando diretamente os materiais preparados
na pesquisa. Enquanto os MA se preocupam em fundamentar os métodos e construção dos materiais
baseados em teorias e epistemologias educacionais. Como referenciais teóricos mais citados nestes
trabalhos, temos: Brousseau, com a Teoria das Situações Didáticas; Vygotsky, com a Teoria da
Aprendizagem; e Ausubel, com a Teoria da Aprendizagem Significativa.

Após leitura e análise de cada uma das 27 dissertações encontradas por meio da busca, que estão
apresentadas no Quadro 1, evidenciamos que quatorze dos trabalhos utilizaram tecnologia
computacional como ferramenta para a abordagem do tema, os outros treze usaram recursos como
materiais concretos. Isso corrobora com os estudos de Andrade e Nacarato (2004), quando apontam
que o uso dos recursos tecnológicos para o ensino de geometria tem se tornado uma das principais
tendências didático-pedagógicas para o ensino destes conteúdos.

Quadro 1: Palavras chaves usadas para pesquisas, título dos trabalhos encontrados, tipo de mestrado
(MA ou MP) e objetivos gerais do estudo.

Palavras chave
Título e tipo de mestrado

(MA ou MP)
Objetivo Geral

Trigonometria e ensino
básico

A aprendizagem de
trigonometria de alunos do 9°
ano com recurso GeoGebra
(MA)

Analisar as contribuições do
GeoGebra no ensino da
trigonometria no triângulo
retângulo no 9° ano.

A circunferência
trigonométrica numa
abordagem concreta

(MP)

Analisar o uso de material
manipulável como ferramenta
de apoio a professores para
conteúdos matemáticos.

Aplicações da trigonometria
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nas ciências

(MP)

Apresentar um conjunto de
aplicações da trigonometria em
diversas áreas do conhecimento.

Caleidociclos

(MP)

Apresentar algumas propostas
de atividades utilizando os
caleidociclos.

O ensino de trigonometria:
perspectivas do ensino
fundamental ao médio

(MP)

O trabalho propõe uma
abordagem no ensino de
trigonometria desde o 9° ano do
ensino fundamental até o final
do ensino médio, respeitando o
currículo básico da matemática
e o nível de aprofundamento do
conteúdo de acordo com a faixa
etária dos estudantes.

Razões trigonométricas: uma
abordagem do cotidiano

(MP)

Trabalhar este conteúdo em
uma turma da 1° série do ensino
médio mesmo em uma escola
com poucos recursos,
mostrando que é possível
estudar matemática
relacionando-a às necessidades
que permeiam a humanidade há
séculos.

Trigonometria: da origem a
aplicações no esporte

(MP)

Discutir a relevância desse ramo
matemático na vida do
educando, a aplicação do
mesmo em situações problemas
do esporte, como futebol e
lançamento de dardo, além de
colocar em debate a inclusão do
uso da História da Matemática
como recurso didático no
processo de ensino
aprendizagem, buscando
analisar suas potencialidades
como instrumentos propícios à
contextualização e às
aprendizagens significativas
deste conteúdo matemático em
sala de aula.

Trigonometria: história e
aplicações no contexto escolar

(MP)

Apresentar e aplicar conceitos
da Trigonometria, mas para
chegarmos até ela precisamos
de um bom estudo sobre os
Triângulos, como por exemplo:
Congruência de triângulos,
Semelhança de triângulos e
também teremos que falar sobre
o triângulo retângulo e o
importante Teorema de
Pitágoras.
Organizar o ensino das funções
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Uma proposta metodológica
para o ensino das funções
trigonométricas

(MA)

trigonométrica seno e cosseno
de forma a potencializar boas
situações de aprendizagens aos
alunos, que favoreçam a
transição das razões
trigonométricas no triângulo
retângulo para a circunferência
trigonométrica com o uso de
materiais manipulativos e do
software GeoGebra.

Uma proposta metodológica
para o ensino de gráficos e
funções trigonométricas

(MP)

Propor uma metodologia que
ajude o professor no ensino dos
gráficos e funções
trigonométricas em estudo
dirigido com uso de tecnologia
software Graphmatica.

Trigonometria e
sequência didática

A utilização de atividades
lúdicas e exploratórias no
ensino e aprendizagem de
matemática

(MP)

Construir material pedagógico e
analisar a aplicação de uma
sequência didática.

As funções seno e cosseno:
diagnostico de dificuldades de
aprendizagem através de
sequências didáticas com
diferentes mídias.

(MP)

Diagnosticar as dificuldades de
aprendizagem de alunos do
ensino médio em relação aos
conceitos das funções
trigonométricas de seno e
cosseno.

Construção e aplicação de uma
sequência didática para o
ensino médio de trigonometria
usando o software GeoGebra

(MA)

Analisar as potencialidades e
limitações do software
GeoGebra no ensino e
aprendizagem de trigonometria.

Elaboração de uma sequência
didática sobre os conceitos
preliminares ao estudo da
trigonometria

(MA)

Relatar o estudo das
dificuldades de caráter
geométrico apresentadas na
aplicação de trabalhos de
trigonometria e relatar a
elaboração de um caderno de
atividades que ajudem na
superação dessas dificuldades.

GeoGebra e o estudo das
funções trigonométricas no
ensino médio

(MP)

Investigar as potencialidades do
software GeoGebra como
instrumento tecnológico
favorável à aprendizagem de
funções trigonométricas a partir
de suas representações gráficas.

O ensino de funções
trigonométricas com o uso da
modelagem matemática sob a
perspectiva da teoria da

Elaborar e aplicar uma
sequência didática norteada
pelos princípios da modelagem
para o ensino das funções
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aprendizagem significativa

(MA)
trigonométricas seno e cosseno.

O ensino de parte da geometria
do ensino fundamental: análise
de dificuldade e sugestões de
sequência didáticas

(MP)

Construir um aprendizado
sistemático com o GeoGebra
como instrumento inovador na
construção de uma sequência
didática.

O uso do GeoGebra no ensino
de polinômios e outras funções

(MP)

Propor uma sequência didática
para o professor administrar
aulas de polinômios de 1° e 2°
grau, função exponencial,
função logarítmica e funções
trigonométricas.

Processo de ensino e
aprendizagem de trigonometria
em triângulos quaisquer a
partir da engenharia didática

(MA)

Investigar a produtividade de
uma sequência didática
relacionada ao tema
trigonometria em triângulos
quaisquer.

Registro de representação
semiótica e o GeoGebra um
ensaio para o ensino de
funções trigonométricas

(MA)

Apresentar uma possibilidade
de uso do software GeoGebra
como ferramenta didática para o
estudo das funções seno e
cosseno tendo por base a teoria
de aprendizagem matemática
dos registros de representação
semiótica de R. Duval.

Transição das razões
trigonométricas do triangulo
retângulo para o círculo
trigonométrico: uma sequência
para o ensino

(MP)

Contribuir com o ensino da
trigonometria, em especial na
transição das razoes
trigonométricas no triangulo
retângulo para o círculo
trigonométrico.

Trigonometria: o radiano e as
funções seno, cosseno e
tangente

(MP)

Elaborar uma sequência
didática com base na Teoria de
Aprendizagem Significativa
adaptada ao uso do software
GeoGebra.

Uma abordagem empírica para
o ensino da geometria através
de jogos e aspectos culturais
locais- um estudo de caso

(MP)

Construir material pedagógico e
analisar a aplicação da
sequência didática.

Uma proposta de ensino da
trigonometria com o uso de
software GeoGebra

(MP)

Apresentar uma proposta de
ensino da trigonometria com o
uso de software GeoGebra.

Uma sequência didática para Analisar as potencialidades das
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aprendizagem das noções de
trigonometria fundada na
teoria das inteligências
múltiplas

(MA)

Inteligências Múltiplas
reconhecidas por Gardner, para
auxiliar a mobilização da
aprendizagem das noções de
Trigonometria através de uma
Sequência Didática.

Uma sequência didática para o
ensino de funções
trigonométricas: uma
investigação sobre as
contribuições do GeoGebra

(MP)

Compreender em que medida a
aplicação de uma sequência
didática elaborada na
perspectiva da Engenharia
Didática, com o auxílio do
software GeoGebra pode
auxiliar no processo de ensino e
aprendizagem de funções
trigonométricas.

Trigonometria, ensino
básico, sequência
didática

A trigonometria na educação
básica, com foco em sua
evolução histórica e suas
aplicações contemporâneas

(MP)

Apresentar uma proposta
metodológica para o ensino dos
conteúdos básicos de
trigonometria na educação
básica com foco em sua
evolução história e aplicações
contemporâneas.

Andrade e Nacarato (2004) apresentam algumas dessas tendências para abordagem de Geometria
Experimental:

atividades experimentais com materiais concretos; interpretações por meio de
construções concretas e desenhos; produção e negociação de significados na
construção de conceitos; resolução de problemas; discussão do pensamento
geométrico com base teórica e epistemológica; atividades que proporcionam
provas e argumentações (ANDRADE e NACARATO, 2004, P. 4).

Na temática da Geometria Dinâmica, Souza et al. (2017) destacam: os “software permitem a
manipulação de figuras geométricas baseadas em suas propriedades”. Nos trabalhos dessa categoria
observamos que o aspecto exploratório, presente nos softwares buscam o desenvolvimento do
pensamento geométrico e assim como suas formas de representação.

Os processos de validação, argumentação e confrontação de resultados na construção de conceitos
geométricos constituem, embora abordados por diferentes meios, pontos de convergência entre as
categorias, Geometria Experimental e Geometria Dinâmica.

Conforme podemos observar na Tabela 6, a abordagem do tipo qualitativa é a mais utilizada para os
trabalhos de pesquisa sobre esse tema. Sendo a relação entre os alunos e seus processos de
aprendizagem os eixos centrais de maior parte dos trabalhos encontrados.

Tabela 6: Tipos de abordagens presentes nos trabalhos encontrados

Abordagem Quantidade
Qualitativa 26
Quantitativa 01
Total Geral 27
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Podemos justificar a adesão pela abordagem qualitativa com base nos estudos de Moresi (2003, p.9),
que

[...] considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito,
isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito que não pode ser traduzido em números. A interpretação dos
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o
instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus
dados indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de
abordagem.

Apenas um dos trabalhos optou pela abordagem qualitativa, com a alegação de o objetivo era
“analisar de forma direta o comportamento dos envolvidos no processo de aprendizado no que se
refere ao ensino da geometria” (LEITE, 2013, p.29). Esse autor sustenta sua abordagem
metodológica citando Dias (1999, p.1 apud LEITE, 2013, p. 30):

A pesquisa quantitativa normalmente se mostra apropriada quando existe a
possibilidade de medidas quantificáveis de variáveis e inferências a partir de
amostras de uma população. Esse tipo de pesquisa usa medidas numéricas
para testar constructos científicos e hipóteses, ou busca padrões numéricos
relacionados a conceitos cotidianos (DIAS, 1999, p.1 apud LEITE, 2013, p.
30).

Entre os trabalhos de abordagem qualitativas, dois especificaram seu método como sendo estudo de
caso, que de acordo com Lükde e André (1986, p. 44) “[...] vêm ganhando crescente aceitação na
área da educação. [...] O estudo de caso tem um campo de trabalho mais específico: é o estudo de um
caso, sendo este sempre bem delimitado e de contornos claramente definidos.”

Os trabalhos encontrados na busca estão distribuídos considerando os níveis da educação básica a
que estavam direcionados, como mostrado na Tabela 7. Assim como os conhecimentos referentes à
trigonometria, os trabalhos apresentam maior enfoque no Ensino Médio como nível de maior
abrangência para pesquisa com esse tema.

Tabela 7: Distribuição dos trabalhos por nível do ensino básico

Nível do ensino básico Quantidade Quantidade em percentual do total
Ensino Fundamental 04 14,8%
Ensino Fundamental e Médio 06 22,2%
Ensino Médio 17 63,0%
Total Geral 27 100,00%

A Tabela 8 aponta que os principais sujeitos dessas pesquisas foram os alunos, embora alguns
pesquisadores tenham optado por envolver professores e outros ainda realizaram seus trabalhos com
professores e alunos na mesma pesquisa.

Dentre os trabalhos examinados, cinco tiveram como foco apenas desenvolver sequências didáticas
para uso na educação básica, sendo quatro desses de MP e um de MA, não aplicando o material
produzido no meio escolar.

Tabela 8: Sujeitos da pesquisa dos trabalhos encontrados
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Sujeitos da pesquisa Quantidade Quantidade em percentual do total
Alunos 16 59,3%
Alunos e professores 03 11,1%
Professores 03 11,1%
Sequência didática 05 18,5%
Total Geral 27 100,00%

Considerações Finais

Essa breve investigação das produções acadêmicas depositadas nas plataformas BDTD e OasisBr, no
período 2009 e 2019, mostra que vem crescendo o número de pesquisas sobre Ensino de
Trigonometria no Ensino Básico.

Podemos concluir também que a produção acadêmica sobre o tema se concentra em instituições
públicas, sendo essas responsáveis por quase oitenta por cento dessas produções. Quanto ao tipo de
pós-graduação, observou-se que o maior índice de trabalhos desenvolvidos provém de Mestrados
Profissionais, ultrapassando setenta por cento para o tema pesquisado.

Ao investigar os objetos e objetivos das dissertações, averiguamos que os trabalhos se dividiram
entre Geometria Experimental e Geometria Dinâmica, com treze e quatorze trabalhos,
respectivamente. No que trata da abordagem metodológica, apenas um trabalho optou por abordagem
quantitativa, os outros 26 trabalhos foram desenvolvidos empregando abordagem qualitativa; desses,
dois especificaram seu método como estudo de caso.

Sabendo que o estudo dos conhecimentos trigonométricos tem início no ensino fundamental, e tendo
por base que os resultados desta pesquisa identificou que do total das 27 dissertações investigadas
somente 4 têm por foco esse nível de ensino, indagamos “qual será o motivo para o baixo índice de
pesquisas relacionadas à trigonometria, envolvendo sequência didática, nesse nível de ensino?”
Defendemos que são necessárias mais pesquisas sobre esse tema relacionadas a este nível, por
acreditarmos que tal esforço possibilite a construção permanente de novas ferramentas que
contribuam para resultados escolares melhores no ensino médio.

Alertamos, ainda, ao fato das pesquisas não se concentrarem nos docentes, sendo estes os sujeitos
que estão à frente no processo de ensino e aprendizagem. Acreditamos que alunos e professores
poderiam ser sujeitos das pesquisas facilitando assim que os resultados de produções acadêmicas
cheguem aos ambientes escolares, oferecendo subsídios aos professores na tarefa docente.

Este estudo permitiu identificar onde, geograficamente, estão situadas as instituições em que os
trabalhos acadêmicos de interesse aqui, com foco no tema, foram produzidos, apontando as regiões
que carecem de abordarem sobre essa temática.

Pretendemos que esse estado da arte contribua na identificação de algumas lacunas acerca do ensino
e aprendizagem de trigonometria no ensino básico, ampliando a possibilidade de pesquisas
inovadoras sobre o tema.
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