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RESUMO 

 
Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar de que forma o uso do 

computador, enquanto ferramenta pedagógica, é capaz de levar os alunos da 

1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superarem 

suas dificuldades de aprendizagem do 1º modelo das Funções Trigonométricas      

f(x) = a + b sen (cx + d), bem como complementar a inquirição desenvolvida por 

Fonseca (2002), quando investigou a Aprendizagem em Trigonometria 

segundo os pressupostos teórico-metodológicos da Educação Matemática. 

Para tanto, baseei-me nos princípios da Engenharia Didática, definidos por 

Artigue (1988), nos pressupostos de Brousseau (2008) para tratar da Teoria 

das Situações Didáticas e em Ausubel (1980) para arrolar as condições de 

ocorrência da Aprendizagem Significativas. Participaram desta pesquisa 30 

alunos, em média, de uma escola pública da cidade de Aracaju/SE. Ao final da 

experiência, ficou constatado que é possível alcançar a Aprendizagem 

Significativa das Funções Trigonométricas desde que se faça a opção por um 

método de ensino que acredite e permita a participação do aluno no processo 

de construção do conhecimento que, neste caso, repousou sobre a Teoria das 

Situações Didáticas. 

 

 

Palavras-chaves:  Situações Didáticas, Funções Trigonométricas, 

Aprendizagem Significativa.  

 



 
 

RÉSUMÉ 
 

 

Cette étude visait à analyser comment l'utilisation des ordinateurs comme outil 

pédagogique, est en mesure de conduire les élèves dans une classe de 

l'enseignement technique au niveau intermédiaire Sergipe intégré à surmonter 

leurs difficultés d'apprentissage d'un premier modèle de fonctions 

trigonométriques f (x) = a sin b + (cx + d), ainsi que de compléter l'examen point 

par Fonseca (2002), où l'on étudie la trigonométrie d'apprentissage en fonction 

d'hypothèses théoriques et méthodologiques de l'enseignement des 

mathématiques. Pour cela, j'ai attiré les principes de l'ingénierie du curriculum, 

défini par Artigue (1988), les hypothèses de Brousseau (2008) pour faire face à 

la Théorie des Situations Didactiques et Ausubel (1980) pour inscrire les 

conditions d'occurrence des apprentissages significatifs. 30 étudiants ont 

participé à cette enquête, en moyenne, une école publique dans la ville de 

Aracaju / SE. À la fin de l'expérience, il a été constaté qu'il est possible de 

parvenir à l 'apprentissage significatif de trigonométriques pour autant que c'est 

le choix d'une méthode d'enseignement qui permet à la confiance et la 

participation des étudiants dans le processus de construction du savoir que 

dans cette affaire reposait sur la Théorie des situations didactiques. 

 

 

 
Mots-clés:  Situations Didactiques, Fonctions Trigonométriques,  Apprentissage 

Significatif. 



 
 

SUMÁRIO 
 

 

INTRODUÇÃO .................................................................................... 17 
 
 

CAPÍTULO I 
 
1. Um inventário das Funções Trigonométricas como representações matemáticas 

dos fenômenos ondulatórios ............................................................................ 23 
 

1.1– Os desafios apresentados à Ciência para a resolução de problemas: os 

fenômenos naturais ...................................................................................... 24 

1.2– Os fenômenos ondulatórios: história, classificação e aplicações ................. 25 

1.3– A senoide como representação Matemática do Som ................................... 28 

1.4– A compreensão da representação do Som como motivação para o Ensino 

das Funções Trigonométricas ...................................................................... 33 
 

2. A apresentação escolar das Funções Trigonométricas como representações 

matemáticas dos fenômenos ondulatórios ....................................................... 36 
 

2.1– Uma análise primeira de Livros Didáticos de Matemática (LDM) que abordam 

as Funções Trigonométricas ........................................................................ 36 

2.2– O Livro Didático de Matemática para o Ensino Médio no Brasil do século XXI: 

tradição, reformulação ou inovação na abordagem das Funções 

Trigonométricas? ......................................................................................... 39 
 

3.O posicionamento inicial dos sujeitos da pesquisa ............................................ 46 
 

4. Reflexões sobre o estado da arte ..................................................................... 50 

 
CAPÍTULO II 
 
1.O Problema de Pesquisa ................................................................................... 53 

 

1.1– Justificativas, questão central e questões norteadoras ................................ 53 

1.2– Memória, raízes e recorte teórico ................................................................. 62 
 

2.Pressupostos da Teoria das Situações Didáticas .............................................. 65 

 



 
 

 

CAPÍTULO III 
 

 
1. A Metodologia da Pesquisa ....................................................................... 72 
 

1.1 – Escolha Metodológica ............................................................................. 72 

1.2 – Descrição do campo de investigação...................................................... 77 

1.3 – Sujeitos envolvidos na pesquisa ............................................................. 78 

1.4 – Instrumentos de investigação ................................................................. 81 

1.5 – Recursos utilizados ................................................................................. 81 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

 
1. A Sequência Didática ................................................................................... 84 
 

1.1 – Análise a priori da Sequência Didática .................................................... 85 

1.1.1 – Análise do Milieu da 1ª parte ................................................................ 85 

1.1.2 – Análise do Milieu da 2ª parte ................................................................ 90 

1.1.3 – Análise do Milieu da 3ª parte ................................................................ 98 

1.2 – Experimentação da Sequência Didática  ................................................. 98 

1.2.1 – Primeira Sessão ................................................................................... 99 

1.2.2 – Segunda Sessão ................................................................................ 101 

1.2.3 – Terceira Sessão ................................................................................. 106 

1.2.4 – Quarta Sessão.................................................................................... 114 

1.2.5 – Quinta Sessão .................................................................................... 121 

1.3 – Análise a posteriori e Validação da Sequência Didática........................ 126 

1.3.1 – Análise a posteriori da Sequência Didática ........................................ 126 

1.3.2 – Validação da Sequência Didática ....................................................... 133 

 

CONCLUSÃO .................................................................................... 142 
 

REFERÊNCIAS  ................................................................................ 151 
 
ANEXOS ............................................................................................ 157 
 
ANEXOS COMPLEMENTARES.....................................................  187 



 

 
 

 

Introdução 

Introdução 



 

17 
 

 
INTRODUÇÃO 

 
 

As dificuldades de aprendizagem em Matemática, de um modo 

geral, despertam o interesse de cientistas do mundo inteiro no sentido de 

solucioná-las ou, ao menos, de desenvolver novas teorias, de modo a 

proporcionar melhor qualidade na vida escolar dos estudantes, a exemplo dos 

trabalhos de Almoloud (2007), Borba (2001), Brousseau (2008), Fonseca 

(2002, 2011) e Maia (2007).  

É sabido que as dificuldades de aprendizagem em Matemática 

atingem a população em todas as faixas etárias, e isso é percebido, 

principalmente, quando se recorre a raciocínios relacionados às atividades 

sistematizadas1.  

Assim, a capacidade de desenvolver sinapses para promover o 

raciocínio lógico e abstrato pode ser um objetivo inalcançável para alguns 

estudantes, não apenas por conta das formas de abordagem que os 

professores de Matemática optam para apresentar os conteúdos dessa 

disciplina, mas, conforme Rosich (2011), também por pertencerem a um 

contexto sociocultural, cujos valores distanciam-se das expectativas de um 

desenvolvimento vital coerente com o bem estar psicológico e físico.  

Dentre muitas dessas dificuldades, a Aprendizagem das Funções 

Trigonométricas tem sensibilizado profissionais que, por meio de suas 

pesquisas, buscam contribuir para diminuí-las, como postulam Fonseca (2002) 

e Ferreira (1998).  

Neste sentido, o presente trabalho tem por objetivo complementar 

a pesquisa desenvolvida por Fonseca (2002), que investigou a Aprendizagem 

em Trigonometria segundo os pressupostos teórico-metodológicos da 

Educação Matemática.  

À época, a motivação inicial para desenvolver esta pesquisa 

surgiu durante a realização de uma atividade que relacionava gráficos das 

funções seno e cosseno com as ondas eletromagnéticas medidas num 

aparelho eletrônico denominado osciloscópio. No desenvolvimento da 

atividade, restou comprovado que a associação entre as representações 

                                                
1 A exemplo do que se observa em Alvarenga (2008) e Rosich (2011). 
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algébricas e geométricas da função seno eram mais facilmente aprendidas 

caso as aulas fossem ministradas num laboratório de Informática, utilizando-se 

softwares como uma ferramenta computacional, que poderia ser mais eficaz 

que o lápis e papel, permitindo ao estudante desenvolver a capacidade de 

antecipação, criação de hipótese, planejamento, decisão e conclusão a 

respeito de saberes possíveis de serem reconstruídos durante as aulas de 

Matemática.  

Com efeito, dentre os diversos campos de investigação para 

melhoria do ensino-aprendizagem da Matemática, os estudos da Engenharia 

Didática (ED) vêm ocupando com certa velocidade o espaço das salas de aula 

brasileira. A revista Nova Escola apresenta, há algumas edições, uma coluna 

intitulada de Sequências Didáticas (subitem da Teoria das Situações 

Didáticas), que podem ser reconhecidas como um dos elementos dessa 

Engenharia.  

Particularmente, meu interesse por essa linha de pesquisa deve-se 

aos resultados da investigação sobre a Aprendizagem em Trigonometria 

apresentados na minha Dissertação de Mestrado em Educação da UFS em 

2002. Mesmo sem nenhum conhecimento inicial acerca dessa perspectiva de 

pesquisa e, também metodologia, relacionei alguns princípios que sustentaram 

os resultados daquela inquirição, pois as possibilidades observadas com o 

computador nas últimas sessões-aulas experimentais aguçaram minha 

curiosidade para o aprofundamento sobre esse estudo em uma próxima 

empreitada. 

Diante deste cenário, uma nova inquietação foi responsável para 

delimitar a questão central da presente pesquisa: O uso do computador, 

enquanto ferramenta pedagógica, seria capaz de levar os alunos da 1ª série do 

Ensino Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superar suas 

dificuldades de aprendizagem do 1º modelo das Funções Trigonométricas    

f(x) = a + b sen (cx + d)?  

Além do exposto, fazia-se necessário saber: De que forma o 

emprego da Teoria das Situações Didáticas auxiliaria a Aprendizagem das 

Funções Trigonométricas por esses alunos? Quais as implicações do uso da 

Teoria das Situações Didática na Aprendizagem Significativa? Há relação entre 

a Teoria das Situações Didáticas e a Aprendizagem Significativa das Funções 

Trigonométricas? 
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Sobretudo, responder a esses questionamentos constitui-se, 

respectivamente, o segundo objetivo geral e os específicos desta investigação 

científica, a saber:  

Objetivo geral: Analisar de que forma o uso do computador, 

enquanto ferramenta pedagógica, é capaz de levar os alunos da 1ª série do 

Ensino Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superarem suas 

dificuldades de aprendizagem do 1º modelo das Funções Trigonométricas      

f(x) = a + b sen (cx + d).  

Objetivos específicos:  1. Verificar de que forma o uso do software 

Graphmatica (disponível on line) auxiliaria na Aprendizagem Significativa dos 

alunos; 2. Identificar quais as implicações do uso de Situações Didática com         

essa ferramenta, 3. Verificar a existência de relação entre o uso do computador 

e a Aprendizagem Significativa das Funções Trigonométricas. 

Desta forma e, na medida em que minha experiência como 

professor-pesquisador, construída ao longo de 22 anos de docência, se 

configura como um espaço para relacionar teoria à prática, é possível arriscar 

algumas respostas considerando os resultados de pesquisa sobre o uso do 

computador com a finalidade de facilitar a aprendizagem dos alunos. Assim, 

levantei as seguintes hipóteses que poderão responder as questões 

anteriormente citadas:  

1. O computador é uma ferramenta pedagógica capaz de auxiliar o 

aprendizado das Funções Trigonométricas;  

2. Situações Didáticas com o uso do software Graphmatica 1.6c 

(disponível online) facilitam a Aprendizagem Significativa;  

3. Há relação entre o uso do computador/software e a 

Aprendizagem Significativa das Funções Trigonométricas.  

Baseando-me nos princípios da Engenharia Didática definidos por 

Artigue (1988), a pesquisa foi desenvolvida a partir das análises prévias do 

conceito de função trigonométrica, bem como de seu inventário epistemológico. 

Sendo a concepção e análise a priori da sequência didática a segunda etapa 

dessa engenharia, fundamentei-me em Brousseau (2008), para elaborar uma 

sequência didática, cumprindo todas as fases postuladas pelo autor: situação 

de ação, situação de formulação, situação de validação e situação de 

institucionalização. Em seguida, desenvolveu-se a experimentação como 
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representação da terceira fase da ED, restando apenas a realização da análise 

a posteriori e validação para concluir a pesquisa em tela.   

Sendo assim, o texto foi estruturado em quatro capítulos, dispostos 

da seguinte forma: 

No Capítulo I, apresento as análises prévias que tratam de 

descrever na primeira parte um inventário das Funções Trigonométricas como 

representações matemáticas dos fenômenos ondulatórios; os desafios 

apresentados à Ciência para a resolução de problemas, tais como os 

fenômenos naturais, a História, classificação e aplicações dos fenômenos 

ondulatórios, a senoide como representação Matemática do Som, a 

compreensão da representação do Som como motivação para o Ensino das 

Funções Trigonométricas.  

Num segundo momento, é trazida para a discussão a apresentação 

didática das Funções Trigonométricas como representações matemáticas dos 

fenômenos ondulatórios, considerando uma análise primeira de livros didáticos 

de Matemática que abordam as Funções Trigonométricas, e a abordagem, de 

forma particular, do posicionamento inicial dos sujeitos da pesquisa. O Capítulo 

I é concluído com algumas reflexões sobre o estado da arte.   

No Capítulo II são apresentados o problema de pesquisa, as 

justificativas, a questão central e as questões norteadoras, a memória, as 

raízes e o recorte teórico alicerçado nos pressupostos da Teoria das Situações 

Didáticas por meio de Brousseau (2008), principalmente, incluindo na 

discussão a perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel 

(1980). 

Para o Capítulo III, reservei o momento da metodologia da pesquisa, 

em que foi priorizada a seguinte disposição: escolha metodológica, descrição 

do campo de investigação, sujeitos envolvidos na pesquisa, instrumentos de 

investigação e recursos utilizados. Neste momento, são introduzidos os 

princípios da Engenharia Didática como opção para desenvolver os 

procedimentos metodológicos da investigação. Este capítulo é iniciado com a 

definição das variáveis macro e microdidáticas, objetivando conduzir o aluno a 

verificar a correspondência entre as representações algébricas e gráficas da 

função    dcxsenbaxf  . . 

Posteriormente, são apresentadas as etapas organizadas pela 

metodologia da Engenharia Didática, ressaltando aspectos como o professor, 
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os alunos, bem como uma breve exposição do software empregado nessa 

experiência. 

O Capítulo IV, destinou-se ao planejamento da Sequência Didática 

sob à luz da Teoria das Situações Didáticas em que as fases de ação, 

formulação, validação e institucionalização decorreram dos princípios da 

Engenharia Didática – análises preliminares ou prévias, concepções e análise a 

priori, experimentação, análise a posteriori e validação.  

Finalizei o trabalho apresentando a conclusão, desenvolvendo uma 

análise crítica e elencando algumas possibilidades que esta pesquisa permitiu 

refletir.  

 



 

 
 

Capítulo I 

Capítulo 1 
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CAPÍTULO I 

 
 
1. Um inventário das Funções Trigonométricas como 

representações matemáticas dos fenômenos ondulatórios 
 

Este capítulo objetiva apresentar um estudo histórico das Funções 

Trigonométricas. Essas funções possibilitam representações matemáticas 

(algébricas e gráficas) dos fenômenos ondulatórios.  

Inicialmente, se faz necessário um resgate da história das 

Ciências para realçar, inclusive, as alternativas de compreensão e “controle” 

dos fenômenos naturais, bem como para erguer um alicerce que possibilite o 

uso adequado da Teoria das Situações Didáticas, pois de acordo com a 

proposta de Brousseau (2008) o momento da ação precisa ser demarcado por 

uma situação que envolva a realidade. Assim, espera-se que o fio condutor 

desse histórico possa dar luzes ao cenário inicial para o uso de Funções 

Trigonométricas como representações matemáticas dos fenômenos 

ondulatórios.   

Em sequência, os fenômenos ondulatórios serão apresentados 

como um recorte dos fenômenos naturais com o intuito de se fazer uma (re) 

leitura de sua história, compreender como estão classificados e mapear o 

campo de suas aplicações. Depois disso, será abordada a função senoide 

como representação Matemática (algébrica e gráfica) do som, com o propósito 

de mostrar o sincronismo entre a Física e a Matemática; entendendo que esse 

sincronismo é responsável por tornar possível a compreensão e o “controle” 

dos fenômenos sonoros. 

Finalmente, será discutido sobre as possibilidades de que o 

estudo e a compreensão do som auxiliem no Ensino das Funções 

Trigonométricas. 
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1.1 Os desafios apresentados às Ciências para a resolução de 
problemas: os fenômenos naturais 

 
 
A existência dos seres vivos, do universo e das galáxias representou 

e ainda continua representando incógnitas de uma equação parcialmente 

resolvida pela Ciência.  

Com o intuito de explorar a constituição dessas incógnitas, atribuiu-

se a Física tal empreitada que, sob as lentes de Sampaio & Calçada (2008, p. 

11), pode ser compreendida como sendo 

 

uma ciência que se originou das reflexões dos primeiros 
filósofos gregos, no século VI a.C. Esses filósofos se 
perguntavam sobre a natureza do universo, isto é, do que seria 
feito e como se transformava. A palavra grega para “natureza” 
é physis (pronúncia: “físis”), e dela derivou-se a palavra física. 
(grifo dos autores). 
 

Neste sentido, os primeiros fenômenos naturais que aguçaram a 

curiosidade humana foram: o movimento, o calor, a luz, o som, a eletricidade e 

o magnetismo. Assim, passaram a constituir partes da Física estudada até o 

final do século XIX: a Física Clássica. Conforme os autores citados, essas 

partes ficaram conhecidas como Mecânica (responsável pelo estudo do 

movimento em vários aspectos); Termologia (interessa-se pelo estudo do 

calor); Óptica (estuda a luz); Ondulatória (ocupa-se pelo estudo das ondas, 

como o som) e o Eletromagnetismo (estuda os fenômenos elétricos e 

magnéticos).   

Muito embora não seja do interesse dessa pesquisa, mas para fins 

didáticos e de curiosidade, vale ressaltar que outros fenômenos sugiram no 

início do século XX, cuja natureza excedia os limites da Física Clássica. Em 

conjunto, a Teoria da Relatividade, a Mecânica Quântica e as Partículas 

Elementares originaram uma nova etapa da Física: a Física Moderna. 

(SAMPAIO & CALÇADA, 2008). 

Com efeito, de todos os fenômenos elencados, o som – pelo seu 

desenho, importância e utilização – justificou naturalmente a mais precisa 

associação a uma representação Matemática possível de ser relacionada ao 

contexto da Teoria das Situações Didáticas.  
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1.2  Os fenômenos ondulatórios: história, classificação e 
aplicações 

 
 

Fazendo um exame do tipo senso comum, observa-se que ao ler-se 

a palavra “ondulatória”, a primeira imagem formada no pensamento é a de uma 

“onda”. À medida que se lembra das ondas do mar, por exemplo, associa-se 

aquele movimento repetitivo e contínuo a um “barulho” peculiar: um tipo de 

som. Por outro lado, essa percepção e associação direta são bem explicadas 

caso se admita que esse som é decodificado pelo aparelho auditivo presente 

nos animais, para inclusive, permitir a sobrevivência das espécies.  

Deste modo, pode-se dizer que, segundo Sampaio & Calçada 

(2008), o som resulta de perturbações num meio contínuo. Sendo assim, é 

interessante destacar, por meio de um exame no recuo histórico, que desde os 

primórdios, os primeiros vertebrados surgidos nos meios aquáticos, há mais de 

500 milhões de anos e os dinossauros que reinaram envolvidos pelo ar 

(comunicação sonora), foram favorecidos pelo som. Os seres humanos, por 

exemplo, nos dias atuais, utilizam-se dessa propriedade para promover 

relações interpessoais ampliadas pelo avanço tecnológico – cuja sofisticação 

minimiza distâncias anteriormente inacessíveis.  

Não obstante repousar na história do desenvolvimento sócio, 

científico, econômico e cultural os elementos primordiais para tecer uma teia 

histórica do som, optou-se neste momento, por uma digressão mais enxuta, 

dada a possibilidade de incorrer no distanciamento do objeto desta pesquisa.   

Com efeito, retornar-se-á ao meio físico para apresentar uma 

classificação e aplicação dos fenômenos ondulatórios. 

A respeito dos fenômenos ondulatórios, pode-se destacar: a 

ressonância, caracterizada pela ocorrência de um sistema que recebe energia 

numa frequência que coincide com uma das frequências de vibração do 

mesmo sistema; difração, qualificada pelo fato de uma onda contornar uma 

fenda ou um obstáculo, sendo este contorno verificado a partir da dimensão do 

obstáculo ou da fenda, cuja ordem é igual ou menor que o comprimento de 

referida onda; polarização, que ocorre quando todos os pontos de um meio 

passam a vibrar em um único plano. Somente as ondas transversais – 

posteriormente conceituadas – podem ser polarizadas.  
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Ainda bebendo em Sampaio & Calçada (2008), é possível dizer que  

 

um corpo executa oscilações (ou vibrações)  quando realiza 
movimento de vaivém em torno de uma posição de equilíbrio. 
[...] Nas equações que fornecem a posição, a velocidade e a 
aceleração de um corpo em movimento oscilatório, em geral 
aparecem as funções seno e cosseno, conhecidas como 
funções harmônicas. (ibidem, p. 340) 
 

Assim, já que o movimento de uma onda é, por si só, oscilatório, é 

possível classificá-la quanto a sua natureza como mecânica e eletromagnética. 

Conforme Sampaio & Calçada (2008), uma onda é classificada como mecânica 

quando ela exige um meio material elástico para se propagar e como 

eletromagnética quando não exige um meio para se propagar. Um exemplo 

específico de onda mecânica investigado nesta pesquisa é o som, que só se 

propaga em meios materiais. Ao contrário, uma onda eletromagnética, como a 

luz, por exemplo, não exige um meio material para se propagar.  

Os mesmos autores ainda subdividem as ondas mecânicas em 

ondas transversais e longitudinais. Faz-se necessário diferenciá-las para 

melhor caracterizar a articulação entre a Teoria das Situações Didáticas e a 

Sequência Didática selecionada para a realização dessa experiência.  

Assim, Sampaio & Calçada (2008), definem que  

 

uma onda mecânica é chamada de transversal quando as 
partículas do meio vibram numa direção perpendicular à 
direção de propagação da onda. [...] Uma onda mecânica é 
chamada de longitudinal quando as partículas do meio vibram 
na mesma direção em que ocorre a propagação da onda. 
(ibidem, p. 352, grifo dos autores) 
 

Desta forma, esses autores classificam o som como sendo “uma 

onda mecânica longitudinal (propagando-se em um meio qualquer) cuja 

frequência está entre 16 Hz e 20000 Hz”. (SAMPAIO & CALÇADA, 2008, p. 

355). 

Observa-se que os termos longitudinal e frequência relacionam-se 

diretamente com as funções trigonométricas, o que facilita a abordagem 

Matemática escolarizada deste conteúdo, bem como a compreensão dos 
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alunos à medida que seja realçado o grau de significância da aprendizagem 

desse assunto.   

Isto posto, percebe-se que os fenômenos ondulatórios 

apresentaram-se de forma natural e as suas aplicações no cotidiano podem ser 

listadas para promover o elo entre a representação Matemática (algébrica e 

gráfica) e, conforme Charlot (2005), o sentido de aprender.  

Dentre essas aplicações, destaca-se a Acústica, que é um ramo da 

Física Ondulatória responsável pelo estudo das propriedades do som.  

Segundo Sampaio & Calçada (2008), a teoria musical atribui ao som 

três propriedades: intensidade, altura e timbre. Para a Física, essas qualidades 

são descritas como amplitude, frequência e forma, respectivamente.  

Dessa forma, os mesmos autores explicam que o som forte tem 

intensidade elevada (volume elevado) e o som fraco tem baixa intensidade 

(baixo volume). O mesmo som pode ser alto (agudo), ou seja, de alta 

frequência. Ou ainda, ser baixo (grave), ou seja, de baixa frequência. Por 

último, o aparelho auditivo pode diferir sons de mesma frequência e mesma 

intensidade, emitidos por instrumentos musicais diferentes. Numa 

representação gráfica, essa característica seria verificada por variações no 

desenho da mesma onda.  

Com efeito, das três características físicas, esta última – timbre ou 

forma da onda – não será considerada como um elemento importante para 

análise dos dados coletados a partir dos protocolos dos alunos investigados, 

pois não faz parte do cenário escolarizado das funções trigonométricas. 

Depois da teoria musical, outra aplicação dos fenômenos 

ondulatórios é a transmissão em “tempo real” do som por meio de aparelhos 

transmissores (rádios, televisões e telefones).  

A transformação do sinal da voz em impulsos elétricos possibilitou a 

otimização das relações econômicas e o desenvolvimento de outros setores do 

mundo moderno, como por exemplo, os serviços de inteligência secreta. Aqui, 

enfatiza-se a origem da inspiração para caracterizar, conforme Brousseau 

(2008), a Situação de Ação (elo com o cotidiano), encontrada na exibição de 

um vídeo sobre o som como fenômeno possível de ser reconhecido pelo 

movimento harmônico e representado pela Função Trigonométrica 

   dcxsenbaxf  . .  
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1.3 A senoide como representação Matemática do Som 
 
Até este ponto do texto, o objetivo foi o de se buscar sentido para 

compreender e justificar como pode se tornar possível uma apresentação 

Matemática escolarizada das funções trigonométricas, mais especificamente, a 

função seno aos alunos da 1ª série do Ensino Médio.  

Neste sentido, associar as propriedades musicais do som 

(intensidade, altura e timbre) às propriedades físicas (amplitude, frequência e 

forma) e, por último, às propriedades matemáticas (imagem, periodicidade e 

soma) estaria respeitando, em Charlot (2005), o princípio do sentido de 

aprender, em Ausubel (1980), a Teoria da Aprendizagem Significativa, aos 

argumentos de Brousseau (2008), no que se refere a Teoria das Situações 

Didáticas e,  também, a natureza interdisciplinar defendida pelos PCN’s (2000). 

O termo senoide representa um adjetivo (sufixo derivativo) da 

palavra seno que, segundo Kennedy (1992, p. 40)  

 

era chamado de jya, uma das várias grafias para a palavra 
“corda” em hindu. Posteriormente os árabes a transliteraram 
para jyb, que depois foi incorretamente lida como jaby (que em 
árabe significa “bolso”, “golfo” ou “seio”), pelo tradutor Gerardo 
de Cremona (c. 1150). Traduzindo do árabe para o latim, ele 
usou o equivalente latino sinus, o que hoje usamos como seno. 
(grifos do autor)  

 

Assim, matematicamente falando, quando se descreve a função        

   dcxsenbaxf  . , é comum ouvir pronunciar a “função seno” e, ao se 

referir às representações dos fenômenos ondulatórios, é trivial dizer senoide, 

cujo sentido refere-se ao formato geométrico do fenômeno.  

Um exemplo recorrente que não se pode excluir desse texto, refere-

se ao Teorema de Fourier. Segundo Abdounur (1999, p. 36), esse teorema 

 

bem como suas generalizações e analogias, não apenas 
concretizou o ponto de vista de Daniel Bernoulli em acústica, 
como se transformou no fundamento para análise de 
harmônicos, consonância/dissonância, batimentos dissonantes, 
assim como distintos conceitos musicais aparentemente 
dissociados da matemática.  
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E foi esse interesse em tornar possível a apresentação matemática 

escolar das funções trigonométricas que despertou nos físicos do início do 

século XX, a necessidade de aprimorar os métodos mecânicos para 

compreensão do som. Dentre esses dispositivos, posso citar, conforme 

Abdounur (1999), o Phonodeik, inventado por Dayton C. Miller em 1908.  

O Phonodeik pode ser descrito como sendo um “dispositivo 

mecânico que registra fotograficamente formas sonoras, [...], possui relevante 

importância na comprovação da natureza periódica do som”. (ABDOUNUR, 

1999, p. 37). 

Naquela época, o Teorema de Fourier ou Teorema da Soma de 

funções trigonométricas pode ser melhor compreendido como resultado de um 

processo de Modelagem Matemática mais aproximada da realidade ora 

investigada.  

Em Abdounur (1999), encontra-se com precisão os procedimentos 

para a referida proposição que demarca definitivamente a representação 

Matemática (inicialmente, a gráfica) do som. 

No texto abaixo, pode-se observar como Abdounur (1999) descreveu 

o mecanismo responsável pela matematização do som  

 

Produzido quando objetos, tais como cordas, chapas, 
membranas, colunas de ar e tubos são colocados a vibrar, o 
som associa-se a movimento que se repete em intervalos de 
tempo, cuja natureza verifica-se de diversas formas [...] há uma 
membrana de espessura ± 0,01 cm conectada a uma mola com 
um carretel, solidária a um espelho que se move na vertical em 
tempos iguais à membrana. Incidindo-se um feixe de luz sobre 
esse espelho, o reflexo impressionará distintas posições de 
uma película sensível conforme seu movimento. Com todos os 
componentes ligados, emiti-se som na membrana agora 
vibrante, e esta transfere seu movimento para a mola que, por 
sua vez, o transfere ao aparelho. Este dirige o raio luminoso, 
proporcionado pela emissão sobre a membrana, construindo 
sobre o filme um “retrato” do som original, revelador de sua 
natureza vibratória [Decorrente desse procedimento], pode-se 
interpretar suas propriedades matemáticas do ponto de vista 
musical. Por exemplo, a vibração da altura emitida modifica a 
frequência da função (quanto mais agudo, maior a frequência), 
a mudança na intensidade do som altera a amplitude do sinal 
(quanto mais intenso, maior a amplitude), a variação do timbre 
do som modifica a forma da função (quanto mais harmônico 
superiores possuir o som emitido, mais a forma distancia-se da 
senoide) e a duração do som é a duração da forma de onda. 
(ibidem, p. 37-38, grifo do autor). 

 



 

30 
 

Desta forma, Abdounur (1999) afirma que cada tipo de movimento 

vibratório resulta em um tipo diferente de som, dependendo da regularidade 

das vibrações no decorrer do tempo, ou seja, de sua periodicidade. Assim, é 

possível classificar o som de acordo com o maior ou menor grau de 

periodicidade de um movimento vibratório a partir de suas representações em 

quatro tipos: puro ou senoidal, composto ou harmônico, complexo ou 

inarmônico, ruído, esses tipos estão representados na figura 1. 

 

 

 

 

 

             

 

Figura 1: Tipos de sons. 

 

Como a representação geométrica desses tipos de sons apresenta-

se em forma de arcos, tornou-se possível, por meio das razões trigonométricas, 

associar o comprimento de um arco de uma circunferência de raio unitário a um 

ângulo central dessa mesma circunferência. Por extensão desse raciocínio, foi 

admissível, conforme a sequência de passos apresentados pela figura 1, um 

primeiro desenho para representar o som senoidal: 

 

       
        Figura 2: Marcação de pontos no círculo trigonométrico. 

                                                

                 
    Puro ou                    Composto ou        Complexo ou                 Ruído 

   Senoidal                      Harmônico            Inarmônico 
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        Figura 3: Marcação de arcos no círculo trigonométrico. 

 

           
 

      Figura 4: Representação projetiva do seno e do cosseno do ângulo α.                                        
 

 
Figura 5: Deformação do círculo trigonométrico a partir dos valores do seno 

do ângulo α.  

 

Assim, como já foi dito anteriormente, os elementos físicos 

amplitude, frequência e forma puderam ser compreendidos matematicamente 

como imagem, periodicidade e soma. Na figura 6, logo abaixo, pode-se verificar 

que, fisicamente falando, a amplitude situa-se no eixo da imagem da função e 

que a frequência pode ser verificada no eixo do domínio da função, 

matematicamente representada por    cxsenbxf . .  
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Figura 6: Representação de um exemplo da Física a partir da   

Função Trigonométrica. 

 

 

Tomando o gráfico da figura 7, verifica-se que a mudança no 

coeficiente b da função, altera a amplitude A. 

 

 
Figura 7: Representação da função com amplitude determinada.  

 

Analogamente, no gráfico da figura 7, a função f(t) = sen 6 π t, sofre 

uma compressão ao longo de seu comprimento, deformando o se período. 
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Figura 8: Representação da função com periodicidade deformada. 

  

Sendo assim, e, sem o intuito de fazer profundas investigações 

sobre o som, sua representação Matemática foi apresentada para tornar 

possível e instigante a abordagem das Funções Trigonométricas. A 

representação gráfica de uma onda sonora é feita normalmente como uma 

soma de funções, como no caso particular da soma de funções teorizada por 

Fourier na figura 9. 

 

 
Figura 9: Representação da soma de funções a partir da Teoria de 

Fourier. 

 
 

1.4 A compreensão do Som como motivação para o Ensino das 
Funções Trigonométricas 

 
 

A interpretação desse subtítulo por si só esclarece o que Charlot 

(2005) denominou de sentido e Ausubel (1980) de significativo. Em Fonseca 

(2002) encontra-se uma discussão acerca da opção do modelo clássico para 
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ensinar os conteúdos matemáticos: seja essa opção consciente ou 

inconsciente, o professor de Matemática pouco tem feito para que o ensino 

dessa disciplina tenha sentido e seja, de fato, significativo, defende o autor. 

Examinando as matrizes curriculares que as instituições públicas 

oferecem à sociedade sergipana por meio dos Cursos de Licenciatura em 

Matemática, observa-se a existência de um movimento em prol da 

disseminação dos pressupostos teóricos e metodológicos da Educação 

Matemática, sendo que no Instituto Federal de Sergipe essa contribuição se dá 

mais maciçamente que na Universidade Federal de Sergipe2.  

Por outro lado, os PCN’s (2000), na forma da legalidade, também se 

uniram na luta para “seduzir” o professorado quanto à necessidade de se fazer 

um ensino que respeite o contexto, a transversalidade, a interdisciplinaridade, 

enfim, que desperte no aluno o desejo de aprender. 

A literatura da Educação Matemática nacional e internacional tem 

reunido um inventário que por si só convenceria o professor de Matemática da 

necessidade de valorizar as questões de sentido anteriormente às de 

significado.  

Desta forma, embora as matrizes curriculares dos cursos de 

Licenciatura em Matemática no plano teórico consigam esboçar o perfil de um 

professor desejado pela sociedade, quando os elementos dessas matrizes – as 

disciplinas – são ministrados, podem ocorrer redirecionamentos acadêmicos 

que fazem distorcer o perfil esperado desse professor de Matemática. 

Acreditando ser imperativo mostrar aos leitores a necessidade de 

efetivamente possibilitar ao licenciando tornar-se um professor de Matemática 

capaz de tentar superar as dificuldades encontradas no cotidiano da sala de 

aula de Matemática, optou-se por reunir nesse trabalho elementos de uma 

construção, cuja estruturação está alicerçada nos pressupostos das ciências 

naturais. Essa opção considerou primordial que a Matemática assumisse seu 

papel por meio da representação de modelos algébricos – esses modelos 

possibilitariam soluções de problemas originados, inicialmente, do meio natural.  

Com efeito, e como já foi dito, a acústica – parte da Física 

responsável por estudar as propriedades do som, pode ajudar ao professor de 

Matemática a motivar os alunos a “fixarem os olhos” nas aulas de Funções 

Trigonométricas. 
                                                
2 Ver Anexo 01 (A e B) 
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Para tanto, faz-se necessário que o professor de Matemática 

investigue as propriedades do som e, bem como suas articulações dessas 

propriedades com outras áreas de Física.  O desejo para essa investigação 

deve originar-se durante sua formação inicial. Entretanto, para Fiorentini 

(2003),  

 

[...] apesar da mudança de discurso, o que percebemos nos 
processos de formação de professores, é a continuidade de 
uma prática predominantemente retrógrada e centrada no 
modelo da racionalidade técnica que cinde teoria e prática. A 
verdade é que ainda sabemos muito pouco sobre como 
transformar o discurso em práticas efetivas, ou melhor, como 
produzir discursos autênticos, e sem ambiguidade semântica, a 
partir de investigações e de experiências concretas que 
contemplem as novas concepções do professor como 
profissional autônomo e investigador de sua própria prática. 
Professor que, em face das demandas do mundo atual – pós-
moderno, globalizado e neoliberal – e da “ortodoxia das 
reformas curriculares baseadas numa padronização” mundial, é 
levado a projetar a “docência como uma profissão paradoxal” 
(ibidem, p. 09) 

 

Esse recorte foi inserido para mostrar, rapidamente, o porquê do 

professor de Matemática resistir às mudanças decorrentes das reformulações 

curriculares propostas pelos órgãos governamentais.  

Por isso, é provável que, alunos das Licenciaturas em Matemática 

que assistem “aulas” de professores de notório saber, mas que não partem de 

um sentido contextualizado que possibilite discutir os conteúdos matemáticos 

de 3º grau, sintam-se inseguros para ministrar suas aulas conforme designs 

mais modernos propostos pela Educação Matemática. Dessa forma, continuará 

o ensino de Matemática, mais especificamente o das Funções Trigonométricas, 

sem que se apresente com o valor necessário para provocar na sociedade um 

desenvolvimento, de fato, sustentável, inteligente e criativo.  

Observa-se que o fechamento dessa lacuna só seria possível caso o 

ensino – por exemplo, de Cálculo I, II e III, de Física I e II, Equações 

Diferenciais e de outras disciplinas, cujo objetivo esteja relacionado com as 

aplicações mais diretas da Matemática – possibilitasse, a partir dessa formação 

inicial, um ensino de Matemática com sentido, significativo e crítico. 
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Importa ressaltar que, nestes termos, acredita-se que a 

compreensão e domínio sobre as propriedades do “som” possibilitassem 

subsidiar o Ensino das Funções Trigonométricas.  

 
 

2. A apresentação escolar das Funções Trigonométricas 
como representações matemáticas dos fenômenos 
ondulatórios 
 

Esta etapa da pesquisa tem por objetivo compreender a 

apresentação escolar das Funções Trigonométricas como representações 

matemáticas dos fenômenos ondulatórios, com o intuito de identificar a 

concepção, forma e uso dos Livros Didáticos de Matemática (LDM) que 

abordam as Funções Trigonométricas como recurso significativo nas aulas de 

Matemática. A motivação deu-se por verificar, primordialmente, a 

disponibilidade de orientações para o manuseio de softwares livres, exercícios 

ou atividades didáticas que incentivam o aluno ao uso do computador, em 

particular, para a aprendizagem das Funções Trigonométricas.  

Neste sentido, a presente etapa está distribuída em três subitens, da 

seguinte forma: Uma análise primeira de LDM que abordam as Funções 

Trigonométricas; Os LDM para o Ensino Médio no Brasil publicados no século 

XXI: tradição, reformulação ou inovação na abordagem das Funções 

Trigonométricas? O posicionamento inicial dos sujeitos da pesquisa e, 

finalmente, Algumas reflexões sobre o Estado da arte. 

 

2.1 Uma análise primeira de Livros Didáticos de Matemática 
(LDM) que abordam as Funções Trigonométricas 

 

As concepções de mundo, educação e de Ensino de Matemática, 

preconizadas por meio dos cursos de Formação Inicial de Professores de 

Matemática direcionam os futuros professores a se decidirem por uma das três 

teorias que dão sustentação às práticas educativas que, segundo Farias et al. 

(2009), são: Teoria Positivista, Teoria Crítico-Reprodutivista e Teoria Histórico-

Crítica ou Dialética. Nesta ordem, são classificadas por Saviani (1985) como 

Não-Críticas, Crítico-Reprodutivista e Críticas; por Libâneo (1986) como 
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Liberais e Progressistas e, por Farias et al.(2009) como Reformistas e 

Transformadoras. 

Com a preocupação de analisar a concepção, forma e uso do 

Livro Didático de Matemática no esteio dessas Teorias, focando o Ensino das 

Funções Trigonométricas, pensei ser necessária uma sinopse das mesmas 

(Teorias Positivistas, Crítico-Reprodutivista e Histórico-Crítica ou Dialética), em 

seus sentidos mais específicos, como sendo, respectivamente:  

 

A perspectiva positivista concebe a sociedade como uma 
grande máquina, um corpo vivo, em que cada uma de suas 
peças ou órgãos – os indivíduos – tem um lugar e uma função 
que lhe é própria. Para os positivistas, este corpo funciona 
como um todo harmônico e perfeito e, pela sua perfeição, não 
apresenta necessidade de mudança. (FARIAS et al, 2009, p. 
34) 
 

Os que se sistematizaram à perspectiva crítico-reprodutivista 
se contrapõem, de modo radical, aos positivistas. Assim o 
fazem por perceberem os conflitos sociais, por negarem a 
harmonia e a perfeição do modelo social capitalista e por 
denunciarem a natureza degenerativa deste tipo de sociedade. 
(FARIAS et al, 2009, p. 36-37) 
 

Felizmente, novos elementos são incorporados à nossa 
capacidade de ler o mundo. Entram no debate, teóricos que 
percebem as contradições e a resistência em todos os espaços 
sociais, inclusive nos AIE (Aparelhos Ideológicos do Estado), e 
que as toma como propulsoras do movimento, da ruptura, da 
transformação de velhas em novas estruturas.(FARIAS et al, 
2009, p. 39) 

 

Com efeito, dessas teorias derivam-se tendências pedagógicas 

diferenciadas que motivam subgrupos de professores-pesquisadores 

empenhados em defender novas proposições de Ensino de Matemática, 

justificando, dessa forma, o desenvolvimento de ações educativas 

ideologicamente fundamentadas. 

Neste sentido, escolhi, acreditei, lecionei e militei sobre os 

fundamentos da Educação Matemática que, sob as lentes de Fiorentini & 

Lorenzato (2006, p. 05)3, é compreendida como sendo  

                                                
3 Até o presente momento, representa a obra brasileira que reúne elementos capazes de 
consagrar a Educação Matemática como uma nova área do conhecimento e, por isso, 
legitimada pelos intelectuais do cenário nacional. 
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uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a 
matemática) e o domínio de ideias e processos pedagógicos 
relativos à transmissão/assimilação e/ou à 
apropriação/construção do saber matemático escolar. 

 

Dessa forma, é possível afirmar que a Educação Matemática 

alicerça seus pilares num misto de múltiplas faces, na medida em que credita 

na Tendência Pedagógica Renovada Progressivista, decorrente do Positivismo, 

na Teoria da Violência Simbólica, decorrente da Crítico-Reprodutivista, e na 

Tendência Pedagógica Libertadora, decorrente da Histórico-Crítica, pois suas 

ações encontram-se na contramão das vias que percebem a “realidade” como 

sendo perfeita, caso particular das Tendências  Pedagógicas Tradicionais e 

Tecnicistas. (FARIAS et al, 2009, p. 35) 

 Miguel (2003, p. 33) afirma que 
 

Essa lista poderia ser estendida, uma vez que, no ato 
exatamente complexo de educar, o professor sempre acaba 
projetando no estudante, voluntariamente ou não, a sua visão 
de mundo, as utopias e suas esperanças, o mesmo ocorrendo 
por parte dos estudantes em relação ao professor. 

 

Sobretudo, serão essas lentes que permitirão o exame não 

apenas nos bastidores, no silêncio, no invisível, mas no que está latente 

quando um Livro Didático4 é concebido, configurado e utilizado por 

professores-pesquisadores-autores de Matemática.  

 

                                                
4 Entre outros autores apresentados durante as aulas da disciplina “O Livro Didático no 
Ensino de Ciências e Matemática” do NPGECIMA – Núcleo de Pós-Graduação em Ensino 
de Ciências e Matemática da UFS – Universidade Federal de Sergipe, Neto & Fracalanza 
(2003), Silva & Pimentel (2008), Carvalho (2008), Dalcin (2007), problematizou-se, comparou-
se e confrontou-se a fim de formar uma teia que permitisse lançar uma visão mais apurada 
deles, quanto ao Livro Didático de Ciências e, particularmente, os de Matemática (LDM) como 
recurso pedagógico significativo nas aulas de Matemática, visto que em seus textos reúnem 
elementos que demonstram sua significação. No entanto, de modo geral, reforçam também, 
por meio de suas análises, a ausência de uma visão de mundo capaz de contribuir para uma 
democracia, bem como a influência do professor pode reforçar ou contrapor-se a perspectivas 
diferenciadas encontradas nos LDM.  
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2.2 O Livro Didático de Matemática para o Ensino Médio no 
Brasil do século XXI: tradição, reformulação ou inovação 
na abordagem das Funções Trigonométricas? 

  

Por meio de uma garimpagem nas coleções de LDM é razoável 

afirmar que nos últimos anos, essas obras não sofreram transformações 

substanciais nos aspectos fundamentais que derivam de bases conceituais, 

que determinam as peculiaridades do ensino no campo da Matemática. Não 

obstante, as diretrizes e orientações estabelecidas nas atuais propostas 

curriculares oficiais de vários Estados e Municípios do País, e também nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Matemática, decorrem desses 

fundamentos conceituais. 

Desta forma, vale à pena retomar aos fundamentos de ordem 

metodológica que “habitualmente” são “esquecidos” por professores-

pesquisadores-autores de Matemática quando lecionam ou elaboram suas 

propostas de ensino.  

Neste sentido, será utilizado como filtro o Guia de Livros Didáticos: 

PNLD 2010 – Alfabetização Matemática e Matemática5 (2009, p.27), que 

apresenta os seguintes critérios para uma análise dos LDM:  

 

(i) correção dos conceitos e das informações básicas; 
(ii) coerência e adequação teórico-metodológicas; 
(iii) respeito às especificidades do manual do professor; 
(iv) observância aos seguintes preceitos legais e jurídicos: 
Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 
10.639/2003, Diretrizes Nacionais do Ensino Fundamental, 
Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional de Educação, 
em especial, o Parecer CEB nº15/2000, de 04/07/2000, o 
Parecer CNE/CP nº 003/2004, de 10/03/2004; 
(v) projeto gráfico-editorial adequado aos fins a que se 
destinam as obras.  

 

                                                
5 Até o presente momento, não foi encontrado um guia específico para o Ensino Médio no site 
do MEC. Por esse motivo, usaremos como alicerce o material apresentado em tela, bem como 
a lista dos livros validados para 2010. Segundo informações de representantes das quatro 
editoras visitadas em 17/11/09 (Ática, FTD, Saraiva e Atual), essa lista sairá em fevereiro de 
2010. A nosso ver, isso dificulta a escolha, por parte dos professores de Matemática, de uma 
obra referendada pelo PNLD para o ano de 2010.  
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Com vistas a esses indicadores de seleção, serão analisados os 

seguintes LDM do Ensino Médio: 

 

A – DANTE, L. R. Matemática, volume único. São Paulo: 

Ática, 2008.  

B – FACCHINI, W. Matemática para a escola de hoje: 

livro único. São Paulo: FTD, 2006. 

C – IEZZI, G. et al. Matemática, volume único. São Paulo: 

Atual, 2002. 

 

O livro A não apresenta o “selo” de aprovação do PNLD. Fazendo 

uma inspeção mais precisa na obra, comprovei que o conteúdo das Funções 

Trigonométricas é abordado sem muita ampliação e profundidade. Não se 

valoriza o uso de materiais concretos. Não há incentivo para a exploração de 

jogos para promover a memorização e/ou descoberta de estratégias na 

resolução de questões específicas. Quanto à linguagem, recorre a um único 

estilo que classificamos como formal e não-interativo, o que pode iniciar no 

aluno os primeiros sintomas de aversão à leitura em Matemática.  

O seu manual do professor reúne características que julgamos 

adequadas aos princípios do PNLD, porém não foi possível verificá-los dentro 

da unidade das Funções Trigonométricas, demarcando, dessa forma, uma 

contradição. Além disso, vale ressaltar que não foram verificados na obra: a 

disponibilidade de orientações para o manuseio de softwares livres, exercícios 

ou atividades didáticas, incentivando o aluno no uso do computador, em 

particular para o Ensino das Funções Trigonométricas;  

O livro B também não apresenta o “selo” de aprovação do PNLD. 

Inspecionando-o mais precisamente, comprovei que o conteúdo das Funções 

Trigonométricas é apresentado sem muita ampliação e profundidade. Dá 

continuidade aos itens descritos anteriormente: Não se valoriza o uso de 

materiais concretos. Não há incentivo para a exploração de jogos para 

promover a memorização e/ou descoberta de estratégias na resolução de 

questões específicas.  

Quanto à linguagem, recorre a um único estilo que classificamos 

como formal e não-interativo, o que pode iniciar no aluno os primeiros sintomas 

de aversão à leitura em Matemática. O manual do professor resume-se em 
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apresentar as características propostas pelo PNLD, as Novas Diretrizes 

Curriculares e os PNC’s, porém não foi possível verificá-los dentro da unidade 

das Funções Trigonométricas, demarcando, dessa forma, uma grande 

contradição.  

Além disso, vale ressaltar que também não foram verificados nessa 

obra: a disponibilidade de orientações para o manuseio de softwares livres, 

exercícios ou atividades didáticas incentivando o aluno no uso do computador, 

em particular para o Ensino das Funções Trigonométricas; não constam as 

referências utilizadas; nos tópicos intitulados por “o valor da história” e “algo 

mais”, não abordam a história das Funções Trigonométricas e também não 

relacionam a representação da função seno ao movimento harmônico simples. 

Isso distorce, em parte, os objetivos elencados na apresentação com o 

discurso descrito na unidade didática. 

O livro C, lamentavelmente, de forma igual aos anteriores, não 

apresenta o “selo” de aprovação do PNLD. Por meio de uma inquirição mais 

minuciosa, comprovei que o conteúdo das Funções Trigonométricas é 

abordado sem muita ampliação e profundidade. Ainda assim, prossegue e 

potencializa os itens descritos nas análises anteriores: Não se valoriza o uso de 

materiais concretos. Não há incentivo para a exploração de jogos para 

promover a memorização e/ou descoberta de estratégias na resolução de 

questões específicas.  

Quanto à linguagem, recorre a um único estilo que classificamos 

como formal e não-interativo, o que pode iniciar no aluno os primeiros sintomas 

de aversão à leitura em Matemática. Não traz o manual do professor, porém 

em sua apresentação inicial afirma categoricamente que a obra procura 

atender ao que preconizam os PNC’s, porém não foi possível verificar esse 

intento dentro da unidade das Funções Trigonométricas, demarcando, dessa 

forma, uma grande contradição.  

Além disso, vale ressaltar que também não foram verificados nessa 

obra: a disponibilidade de orientações para o manuseio de softwares livres, 

exercícios ou atividades didáticas incentivando o aluno no uso do computador, 

em particular para o Ensino das Funções Trigonométricas; não constam as 

referências utilizadas; nos tópicos intitulados por “desafios”, reúne alguns 

exercícios mais sofisticados e totalmente desvinculados de uma proposta de 

contextualização e interdisciplinaridade. Das três obras, é a que apresenta 
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mais subserviência aos pressupostos euclidianos, quando se propõe a ser um 

texto de Matemática para alunos do Ensino Médio. Isso distorce 

contundentemente os objetivos elencados com o discurso descrito na unidade 

didática, bem como na apresentação inicial dos autores. 

Com efeito, sendo o livro A adotado pelos professores da área de 

Matemática do Instituto Federal de Sergipe, antigo CEFET-SE (IFS) para o ano 

de 2009, fato que despertou a nossa atenção para uma inquirição direta, 

optamos por verificar se existe correlação entre a análise do referido livro e os 

critérios adotados pela equipe de professores de Matemática e a opinião dos 

alunos, que são os principais usuários desse recurso pedagógico.  

Esses dois últimos resultados foram verificados por meio da 

aplicação de um questionário (Anexo 02) com os alunos da 1ª série do Ensino 

Técnico de Nível Médio Integrado do IFS/Campus Aracaju que, segundo a 

Coordenadoria de Horário Escolar (Anexo 03), consta de 06 (seis) turmas com 

40 alunos matriculados em cada uma delas e, também, por meio de uma 

solicitação ao Coordenador do Curso de Licenciatura em Matemática do IFS. 

(Anexo 04). Essa coordenadoria confirma o título, autoria da obra e a 

aprovação pelo PNLD (a qual não conseguimos verificar), contudo não declara 

os critérios adotados pelos professores de Matemática pela seleção do mesmo. 

Assim, diz que 

 

À época, o grupo de professores que decidiu pela escolha do 
livro acima mencionado levou em consideração, dentre os 
vários aspectos técnicos, conhecidos e pessoais, a adoção de 
volume único, face à inversão da ordem de abordagem dos 
conteúdos constantes nos livros para a 2ª série nos variados 
cursos integrados do IFS. Um dos professores apresentou a 
lista com três títulos e daí procedeu-se votação, ratifico, dentro 
dos conhecimentos sobre escolha de livro didático de cada 
docente. (Anexo 04, 2009, grifo meu) 
 

Do exposto, está claro que o aluno não foi considerado como 

principal usuário, sendo que a sua aprendizagem Matemática deve ser o 

objetivo fim de uma proposta de ensino. Na escolha, observou-se apenas o 

caráter burocrático, à medida que se contornou o problema da utilização do 

livro para atender a “inversão da ordem de abordagem dos conteúdos 

existentes”. Quais seriam essas inversões? Em quais cursos? Não existiria 

uma opção razoável de abordagem, de modo que a maioria dos outros alunos 
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não se sentisse prejudicada em seus interesses de aprendizagem? Esta 

provocação é conformada com a análise dos dados apanhados por meio da 

aplicação de sessenta questionários.   

Os questionários foram aplicados no período de 16 a 18/11/2009, 

nas seis turmas de 1ª série, sendo dez questionários/turma e reportaram-se as 

seguintes questões: 1. Você utiliza o Livro Didático de Matemática durante as 

aulas desta disciplina? 2. Em caso afirmativo, a orientação do professor é para: 
Ler o conteúdo que será ministrado; Resolver os exercícios indicados por ele; 

Usá-lo como fonte para um debate; Outros. 3. Você encontrou nesse Livro 

alguma sugestão para a utilização de software por meio do uso do 

computador? 4. Você se sente motivado para estudar Matemática utilizando o 

Livro adotado? Por quê? 5. Em sua opinião, numa escala de zero a dez, que 

nota você daria para o seu Livro de Matemática? Por quê? 
Depois de tabulados, apresentaram os seguintes resultados: 

 
TABELA 1 – RESULTADOS COLETADOS DA PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Questões 

Cursos/Turmas 

Balanço 

1º IAL-V 1º IELTV 1º IQUI-M 1º IEDF-M 1º IINF 1º IELTN-M 

15 a 17 anos 15 a 18 anos 14 a 18 anos 14 a 17 anos 14 a 17 
anos 14 a 17 anos 

Sx.: 07 F 
03 M 

Sx.: 01 F 
09 M 

Sx.: 09 F 
01 M 

Sx.: 01 F 
09 M 

Sx.: 03 F 
07M 

Sx.: 02 F 
08 M 

1 
Sim 02 02 04 03 02 07 - 

Não 08 08 06 07 08 03 Prevalece 
o Não 

2 

Ler - - - - - - - 

Resolver 03 04 05 03 03 08 Prevalece 
Resolver 

Usá-lo - - - - - - - 
Outros 01 - - 01 01 01 - 
Branco 06 06 05 06 06 01 - 

3 
Sim - - - - - - - 

Não 10 10 10 10 10 10 Unânime 
o Não 

4 
Sim 02 03 04 02 01 04 - 

Não 08 07 06 08 09 06 Prevalece 
o Não 

5 Média 5,4 5,3 6,5 5,9 4,6 5,8 5,5 
Fonte:  Alunos das 1ªs séries do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do IFS/Campus 

Aracaju no período de 16 a 18 de novembro de 2009, cuja amostra ALEATÓRIA foi de 
10 alunos6. 

 
Analisando a coluna “balanço” na tabela acima, verifiquei que existe 

uma relação entre ela e o exame realizado por nossa parte, pois a 

                                                
6 Legenda: Sx.: Sexo –  F: Feminino, M: Masculino. 

1º IAL-V: 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Alimentos. 
1º IELTV: 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Eletrotécnica. 
1º IQUI-M: 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Química. 
1º IEDF-M:  1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Edificações. 
1º IINF:  1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Informática. 
1º IELTN-M:  1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Eletrônica. 
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demonstração de insatisfação dos alunos “usuários” prevalece nas respostas a 

todas as questões apresentadas, o que leva a entender que o livro adotado é 

um entrave para a aprendizagem das Funções Trigonométricas nessas turmas. 

Apesar de todos os esforços demandados e recursos explorados até 

o momento, ainda não se alterou o tratamento dado ao conteúdo presente nos 

livros examinados, que apresentam equivocadamente o conhecimento 

científico como um produto acabado, elaborado por mentes “brilhantes”, 

impregnadas de interesses político-econômicos e ideológicos.   

Ou seja, esses livros apresentam o conhecimento sempre como 

verdade irrestrita, desvinculado do contexto histórico, tecnológico, cotidiano e 

sociocultural. Aliás, usualmente os Livros Didáticos de Matemática para o 

Ensino Médio no Brasil do século XXI, “tentam” promover uma reformulação na 

abordagem das Funções Trigonométricas, porém não alcançam os objetivos da 

Educação Matemática, por se manterem na apresentação clássica dos 

conteúdos, disfarçando-a por meio de algumas alegorias inovadoras (pequenos 

textos históricos, alguns exercícios aplicativos, uso de fotografias), sempre que 

utilizam quase excepcionalmente o presente atemporal para transportá-los.  

Além disso, também acredito ser possível o incentivo à produção de 

diferentes recursos didáticos a partir das pesquisas educacionais 

desenvolvidas nos cursos de Mestrados e Doutorados das Universidades, cujo 

objetivo fosse atender às diretrizes e orientações curriculares oficiais, bem 

como ao contexto histórico e à diversidade cultural dos alunos. Assim, gostaria 

de ressaltar os seguintes recursos: Atlas, vídeos, Cd-rom7, textos e revistas de 

divulgação científica ou obras consagradas de apresentação de aspectos da 

Matemática e de suas relações com outras ciências, com a tecnologia e com a 

Sociedade. Não obstante muitos desses recursos estejam presentes no 

mercado, ainda não são disponíveis aos professores e às escolas da rede 

pública do Ensino Médio. 

                                                
7 Durante as consultas às quatro editoras em 17/11/09 citadas anteriormente, foi observada a 
produção deste recurso didático apenas nas áreas de Física (Editora Saraiva) e Biologia 
(editoras Saraiva e Atual). Os autores de Física (Sampaio & Calçada), bem como os de 
Biologia (Sônia Lopes e Sergio Rosso), prometem que o Cd-rom contém exercícios, roteiros de 
aulas em Microsoft PowerPoint, resoluções, aulas interativas, célula em 3D, microscópio 
virtual,dezenas de vídeos e animações/simulações. A nosso ver, iniciou-se com essas áreas 
a caminhada por um ensino significativo, interativo, participativo, diversificado, etc. mais 
harmônica com as perspectivas de educação para este século. Segundo os representantes das 
editoras, os autores da área de Matemática já sinalizaram essa mesma expectativa. Enquanto 
pesquisadores, estaremos atentos a estas transformações. (grifo meu) 
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Sobretudo, é bom esclarecer que não serão estes novos recursos 

didáticos que garantirão a melhoria do Ensino das Funções Trigonométricas. 

Muitos outros, mesmo que de forma embrionária, já foram testados no 

passado, visando a implementar inovações e melhorias no Ensino de 

Matemática, até mesmo à revelia de professores, alunos e diretores que não 

acreditam na perspectiva da Educação Matemática – sendo este um dos 

principais objetivos dessa pesquisa.  

Aos poucos, buscam lograr êxito e converterem-se em práticas 

educativas mais democráticas, humanas e multiculturais, expulsando o 

fantasma que intimida os alunos e inculca-lhes a pecha de incompetentes e 

incapazes.  

Acredito que haverá avanço da qualidade do Ensino de Matemática 

praticado em nossas escolas públicas. Uma possibilidade para isso é a 

atualização dos meios pedagógicos, bem como das Teorias Didáticas que 

substancialmente reforcem o alicerce do mundo contemporâneo. 

Encerrando essa primeira parte, o objetivo foi analisar o Livro 

Didático de Matemática (LDM) como recurso pedagógico significativo nas aulas 

de Matemática, centrando-nos na concepção, forma e uso desse tipo de 

recurso. Para tanto, avaliei três LDM´s da 1ª série do Ensino Médio mais 

recentes disponibilizados pelo mercado editorial na cidade de Aracaju/SE sob 

as lentes do PNLD, a fim de verificar, primordialmente, a disponibilidade de 

orientações para o manuseio de softwares livres, exercícios ou atividades 

didáticas que incentivem o aluno ao uso do computador; em particular para o 

Ensino das Funções Trigonométricas.  

Considerando o exame realizado nas três obras e os resultados dos 

60 (sessenta) questionários aplicados aos alunos das 1ªs séries do Ensino 

Técnico de Nível Médio Integrado do IFS/Campus Aracaju, concluo que esses 

manuais didáticos ainda não apresentam uma proposta que sintetize os 

princípios encontrados no PNLD, nem que satisfaça à maioria dos alunos da 

rede pública de ensino. Sua comercialização parece sustentar-se em ideologias 

pré-concebidas de educação, que normalmente são responsáveis pela 

reprodução da classe social dominante, já que muitos alunos continuam não 

compreendendo nem aprendendo os conteúdos matemáticos de forma a 

usufruir dos benefícios que essa classe social desfruta.   
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Espero que, um futuro próximo os alunos do Ensino Médio nas aulas 

de Matemática possam utilizar o LDM como um recurso muito significativo para 

a aprendizagem escolarizada, em que o uso de software no computador 

contribua para melhorar a compreensão de seus conteúdos, em particular das 

Funções Trigonométricas. 

 

3. O posicionamento inicial dos sujeitos da pesquisa 
 
Para melhor delimitar o campo de inquérito, optou-se, nesta etapa 

do trabalho, se descrever ou caracterizar como foram percebidos, inicialmente, 

os sujeitos envolvidos na pesquisa. Para tanto, foi realizado uma segunda 

pesquisa exploratória8 a fim de selecionar uma amostra que representasse a 

melhor opção para se verificar as hipóteses iniciais.  

O conteúdo selecionado para essa investigação é o das Funções 

Trigonométricas, mais especificamente – Função Seno, que na distribuição 

curricular dos conteúdos do Ensino Médio é dirigido, na maioria das vezes, à 1ª 

série. 

No Instituto Federal de Sergipe – IFS/Campus Aracaju, os cursos de 

nível médio são ofertados concomitantemente aos de nível técnico, 

denominados de Cursos Integrados.  Atualmente, são oferecidos os: Ensino 

Técnico de Nível Médio Integrado de Alimentos; Ensino Técnico de Nível Médio 

Integrado de Eletrotécnica; Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de 

Química; Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Edificações, Ensino 

Técnico de Nível Médio Integrado de Informática e Ensino Técnico de Nível 

Médio Integrado de Eletrônica. 

De acordo com as necessidades de cada curso, são direcionados os 

conteúdos de todas as disciplinas do núcleo comum (Matemática, Português, 

Química, Física, História, Geografia, Biologia, Artes, Filosofia, Sociologia, 

Educação Física) para atender aos pré requisitos das disciplinas direcionadas 

ao Ensino Técnico. 

À época da realização da segunda pesquisa exploratória (pré-teste), 

em fevereiro de 2010, a referida instituição disponibilizava seis turmas de 

alunos das 2ªs séries do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado, com 

máximo de, aproximadamente, 40 indivíduos por turma (continuidade das 

                                                
8 Ver Anexo 05. 
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turmas de 1ªs séries, nas quais o primeiro contato ocorreu em novembro de 

2009, quando investigou-se sobre o livro didático).  

 Assim, para selecionar a amostra solicitou-se a cada turma o 

preenchimento de dez questionários, distribuídos aleatoriamente, com a 

finalidade intentava analisar os conhecimentos prévios, bem como perceber 

indicações significativas a respeito do andamento dos mesmos. 

Pretendeu-se com os dados coletados nessa pesquisa selecionar a 

amostra para a implementação da Sequência Didática proposta pela 

investigação com alunos da 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio 

Integrado em Sergipe. 

Diante desse cenário, os questionários foram aplicados as mesmas 

seis turmas formadas por alunos que fizeram a 1ª série no ano 2009, 

perfazendo um total de 25% do total de alunos. Para melhor acompanhar a 

leitura dos resultados apresentados na tabela abaixo, realça-se os 

questionamentos:  

Q. 1: Você estudou as Funções Trigonométricas na 1ª série?  

Q. 2: O que foi ensinado sobre as Funções Trigonométricas?  

Q. 3: Como foi ensinado?  

Q. 4: Você teve dificuldades na aprendizagem das Funções 

Trigonométricas? Em caso afirmativo, quais? 
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Fonte: Alunos das 2ªs séries do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do IFS/Campus 
Aracaju, cuja data de aplicação foi 24 de fevereiro de 2010 tendo como número da 
amostra ALEATÓRIA 10 alunos por turma9. 

 
A análise dos dados arrolados na tabela 2, será realizada turma por 

turma, com o intuito de tornar clara as conclusões e opções de seleção da 

amostra.  

Os alunos do 2º IAL-V, demonstraram – por meio de sua maioria de 

respostas em branco – que não conheciam as Funções Trigonométricas. 

                                                
9 Legenda:  Sx.: Sexo –  F: Feminino, M: Masculino. 

2º IAL-V: 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Alimentos. 
2º IELTV: 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Eletrotécnica. 
2º IQUI-M: 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Química. 
2º IEDF-M: 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Edificações. 
2º IINF: 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Informática. 
2º IELN-M: 2ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado de Eletrônica. 

TABELA 2 –  RESULTADOS COLETADOS NA PESQUISA EXPLORATÓRIA (Pré-teste) 

 
 

Questões 

Cursos/Turmas 

 
 

Balanço 

2º IAL-V 2º IELTV 2º IQUI-M 2º IEDF-M 2º IINF 2º IELN-M 
15 a 17 

anos 
14 a 16 

anos 
15 a 16 

anos 
15 a 17 

anos 
14 a 18 
anos 

14 a 17 
anos 

Total de 
31 alunos 

Total de 
24 alunos 

Total de 
31 alunos 

Total de 
34 alunos 

Total de 
38 

alunos 
Total de 

13 alunos 

Sx.: 08 F 
02 M 

Sx.: 02 F 
08 M 

Sx.: 06 F 
04 M 

Sx.: 06 F 
04 M 

Sx.: 06 F 
04 M 

Sx.: 01 F 
09 M 

 
Q 1 

Sim 01 10 08 03 01 10 Prevalece o 
Sim 

Não 09 - 01 07 09 - - 
Branco - - 01 - - -  

 
 

Q 2 

Incoerente 01 09 04 - - 08 Prevalece o 
Incoerente 

Coerente - 01 - - 01 01 - 
Básico - - 05 05 05 - - 
Nada 02 - - - - 01 - 

Branco 07 - 01 05 04 - - 

 
Q 3 

 
 

Método 
Tradicional - 10 10 05 02 10 

Prevalece o 
Método 

Tradicional 
Branco 08 - - 05 04 - - 

Incoerent
e 02 - - - 02 - - 

Coerente - - - - - - - 
Nada - - - - 02 - - 

Q 4 
Sim - 01 05 03 - 06 - 

Não 02 09 05 03 07 04 Prevalece o 
Não 

Branco 08 - - 04 03 -  
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Os alunos do 2º IELTV demonstraram – por meio de sua maioria de 

respostas em positivas – que conheciam as Funções Trigonométricas e não 

tiveram dificuldades para aprendê-las. 

Os alunos do 2º IQUI-M demonstraram – por meio de sua maioria de 

respostas – que conheciam as Funções Trigonométricas e que 50% tiveram 

dificuldades para aprendê-las. 

Os alunos do 2º IEDF-M demonstraram – por meio de sua maioria 

de respostas – uma inconsistência, apontando para algumas contradições. 

Os alunos do 2º IINF demonstraram – por meio de sua maioria de 

respostas – uma inconsistência, apontando para algumas contradições.. 

Os alunos do 2º IELN-M demonstraram – por meio de sua maioria 

de respostas – que conheciam as Funções Trigonométricas, mas apontando 

algumas contradições entre as questões (Q1 e Q2), (Q2 e Q3),  em que 40% 

declaram que tiveram dificuldades para aprendê-las. 

Confrontando-se as análises das seis turmas pesquisadas, poder-

se-ia desenvolver a Sequência Didática exceto com os alunos da turma do     

2º IELTV, já que estudaram o conteúdo e declararam não terem dificuldade. 

Assim, poderia ter optado por qualquer uma das outras turmas, já que 

apresentavam uma semelhança entre os itens investigados pelo questionário.  

Desta forma, explico a minha opção pela turma do 2º IINF, pois:  

1. Os alunos dessa turma já utilizavam o computador em algumas 

de suas atividades em sala de aula e em casa. Assim, esperava-se que a 

Matemática abordada por meio de softwares fosse mais facilmente aprendida 

por eles; 

2. Apresentou o maior número de alunos (38 indivíduos); 

3. A maioria não estudou o conteúdo investigado; 

4. As respostas dadas à 2ª questão, 60% delas anulam os 90% das 

respostas apresentadas para a 1ª questão, demonstrando assim uma 
inconsistência; 

5. Compartilha com a população pesquisada (as outras turmas), em 

sua maioria, classifica o Método de ensino como tradicional (3ª questão); 
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6. Comprovam que não tiveram conhecimento do conteúdo 

investigado quando 70% das respostas da 4ª questão são negativas10. 

Além disso, outro fato importante que contribuiu para o 

desenvolvimento da Sequência Didática com esta turma respalda-se na 

distribuição da carga horária semanal – 03 horas geminadas, sendo da 07h às 

10h das quartas-feiras (única turma com essa característica). Acrescido 

também do fato de haver a colaboração do professor, por disponibilizar uma 

semana no mês de abril de 2010 para a realização da experiência.  

Neste sentido, acreditou-se – mesmo a partir da coincidência da 

turma selecionada não ter ainda estudado o conteúdo – ser possível verificar o 

alcance dos objetivos da investigação considerando essa lacuna um fator 

importante para testar uma Sequência Didática apresentada como alternativa 

metodológica para o Aprendizagem das Funções Trigonométricas evitando 

vícios anteriores.  

 

4. Reflexões sobre o estado da arte 
 

Fazer inferências sobre resultados de pesquisas em Educação 

Matemática no Estado de Sergipe não se constitui uma tarefa difícil, já que se 

pode ainda considerar esse tipo de pesquisa embrionária pela quantidade de 

trabalhos defendidos em forma de Dissertações de Mestrado, especificamente 

em Educação, analisando o caso da Universidade Federal de Sergipe, que é a 

única instituição do estado a oferecer esse tipo de pós-graduação.  

A partir da observação do trabalho de Cruz & Berger (2009), 

verificou-se que, desde a fundação do Mestrado em Educação em 1993 até 

2008, foram defendidas 167 Dissertações, e apenas quatro estavam 

relacionadas com pesquisas na área de Educação Matemática.  

Dentre as quatro dissertações sobre o tema, o trabalho de Alves 

(1996), focava a ludicidade nas aulas de Matemática por meio de atividades 

didáticas. Em seguida, encontra-se a pesquisa de Cruz (1998), discutindo a 

introdução da Informática no currículo da rede pública como uma forma de 

melhorar o Ensino de Matemática. Já em Santos (1998), a álgebra é tratada 

como conteúdo matemático a partir de um enfoque metodológico e curricular. 
                                                
10 Há necessidade de justificar que, para a turma selecionada, o conteúdo Funções 
Trigonométricas, não faz parte do rol de conteúdos da 1ª série visto que se faz necessário a 
antecipação de Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares. 
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Finalmente, a pesquisa de Fonseca (2002), cujo objeto de inquirição repousa 

sobre a aprendizagem em trigonometria. 

Neste elenco, que justifica a legitimidade das pesquisas sergipanas 

centradas na Educação dessa universidade, observou-se que apenas um 

trabalho se aproxima diretamente dessa pesquisa. Nele, o autor, realça a 

importância do ensino significativo por meio da inserção de atividades 

programáticas (vinculadas às alternativas metodológicas para o Ensino de 

Matemática) a fim de subsidiarem a aprendizagem Matemática.  

Tomado por um intervalo de seis anos, o Núcleo de Pós Graduação 

em Educação – NPGED/UFS11, não arrolava nenhuma produção voltada para 

área de Educação Matemática. Somente no ano de 2009, outras obras traziam 

luzes para o citado campo. O primeiro deles é o trabalho de Oliveira (2009), 

que se preocupou com o ensino da disciplina Cálculo do Departamento de 

Matemática/UFS fazendo uma leitura histórica da trajetória da disciplina desde 

a implantação do Curso de Matemática na década de 1970. Souza (2009) 

investigou a relação com o saber de professores de Matemática do Ensino 

Médio, bem como suas práticas, nos Centros de Excelência de Sergipe. E, 

recentemente, o último trabalho foi defendido por Santos (2010), realçando 

questões da etnomatemática, que decidiu investigar as possíveis disparidades 

conceituais no cálculo de área de trabalhadores rurais e também na escola. 

Em âmbito nacional, alguns trabalhos da região sudeste relacionam 

a Teoria das Situações a partir do estudo em outras funções matemáticas. 

Essa afirmação foi verificada utilizando-se o portal da CAPES, bem como os 

acervos das principais bibliotecas virtuais das universidades que oferecem 

cursos de Stricto Sensu na área de Educação Matemática: PUC/SP, UNESP e 

UNIBAN. 

Desta forma, verificou-se o quão é notório o ineditismo deste 

trabalho em situação nacional e, principalmente, no território sergipano, cuja 

teoria francesa ainda não faz parte maciça do ideário dos professores de 

Matemática. 

Assim, continuar-se-á apresentando o problema de pesquisa e, 

também, os pressupostos teóricos da Teoria das Situações Didáticas. 

                                                
11 Essa informação resulta das visitas ao acervo do NPGED, bem como à Biblioteca Central da 
UFS.  
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Capítulo II 

Capítulo II 
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CAPÍTULO II 

 
 
 

 

1. O Problema de Pesquisa 
 

Neste capítulo serão apresentados o problema, as justificativas e as 

questões de pesquisa.  

Para criar uma atmosfera que permita teorizar o objeto dessa 

investigação, optou-se por, inicialmente, retomar alguns elementos das 

análises feitas no capítulo anterior e posicionar algumas considerações sobre a 

utilização de software computacionais no processo de ensino e aprendizagem 

de Funções Trigonométricas. Por fim, apresentar elementos da Teoria das 

Situações Didáticas de Guy Brousseau que fundamentarão este trabalho.  

 
1.1 Justificativas, questão central e questões norteadoras 

 
 

Ensinar e aprender Matemática constituem-se habilidades 

verdadeiramente essenciais para o desenvolvimento de uma práxis de Ensino-

aprendizagem da Matemática significativa para o século XXI. Por muito tempo 

e ainda hoje, tanto o “ensino” quanto a “aprendizagem” Matemática são objetos 

de discussão nas famílias, escolas, secretarias de educação, colóquios, 

seminários, congressos nacionais e internacionais de Educação Matemática.  

Nestes espaços e em seus momentos, cria-se uma atmosfera 

contagiada de tensões e expectativas que intentam refletir sobre as relações 

entre ensino e aprendizagem Matemática e suas diversas ramificações (história 

do ensino, psicologia da aprendizagem, filosofia da sala de aula, tecnologia de 

ensino presencial e à distância, etc.).  

Tem-se notado, segundo Miorim (1998), que ao longo da história do 

Ensino de Matemática, a sua forma de “transmissão” tem buscado uma 

incessante renovação dos paradigmas tanto de ensino como de aprendizagem. 

Contudo, encontramos ainda hoje nas escolas dois modelos básicos de ensino 

de Matemática: aquele que busca constantemente uma atualização no campo 

das ideias, considerado um ensino inovador e o que petrificou seus métodos e 
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suas ideias, o conservador12. Isso acaba incidindo nos ensinamentos dos 

conteúdos matemáticos a serem estudados – particularmente, as Funções 

Trigonométricas. 

Assim, poder-se-ia perguntar aos professores que se identificam 

com o segundo modelo de ensino (conservador) se: os resultados das 

pesquisas sobre como se dá a aprendizagem em Matemática de forma 

significativa não aguçam o interesse por uma mudança na forma de ensinar? A 

que se deve a resistência às mudanças metodológicas diante do alto nível de 

reprovação em Matemática e de evasão escolar devido a essas reprovações? 

Por que não oferecer ambientes diversificados para o ensino e aprendizagem 

Matemática? E quanto ao ambiente virtual para a aprendizagem das Funções 

Trigonométricas por meio dos softwares Matlab, Graphmatica 1.60c, Modellus, 

o que falta: desejo de mudar ou disponibilidade de recursos?  

Seguindo, pergunta-se: Qual o problema de se usar os 

computadores para ensinar, ao menos, uma parte da Trigonometria? O uso do 

meio computacional representa uma ameaça às aulas de Matemática? Onde 

os alunos devem aprender a utilizar máquinas como calculadoras científicas e 

computadores? Fora da escola? Seria tarefa apenas dos professores de 

Informática ensinar a manejar os computadores? Estaria o segundo modelo de 

ensino (conservador) castrando o aluno de uma atuação autônoma dentro e 

fora da sala de aula? Esse modelo tem clareza de que “o mundo fica menor” 

quando não se emprega computadores nas aulas sobre as Funções 

Trigonométricas? 

Conforme Fonseca (2002), essas reflexões são resultado das 

observações e análises de uma das atividades realizadas com uma turma 

experimental durante a pesquisa efetuada no Curso de Mestrado em Educação 

da Universidade Federal de Sergipe. Tal atividade relacionava o ensino das 

Funções Trigonométricas por meio de um software – o Graphmatica 1.6 c. O 

objetivo era verificar o quanto os alunos aprenderam diante de um recurso 

tecnológico que ainda não tinha sido utilizado nas aulas de Matemática nos 

Ensinos Fundamental e Médio da cidade de Aracaju. 

                                                
12 Adotarei, por acreditar e concordar com D’Ambrosio (1996), que um ensino conservador é 
aquele em que suas práticas encontram-se congeladas e obsoletas, dificultando o processo de 
aprendizagem para o aluno, esquivando-se de acompanhar as transformações sociais. 
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 Os resultados alcançados permitiram-me inferir que o dinamismo 

para os alunos resgatarem os conceitos dos elementos e deformações gráficas 

das Funções Trigonométricas foi muito maior quando usaram programas 

computacionais se comparado a uma aula de quadro, giz e apagador – às 

vezes até sem a utilização de esquadros, réguas e compasso. Essa produção 

despertou o interesse em refletir mais profundamente sobre as relações entre 

Tecnologias Educacionais (especificamente, o computador) e a Aprendizagem 

Matemática a partir do conteúdo Funções Trigonométricas, sendo a Teoria das 

Situações Didáticas a teoria selecionada para tal empreitada.  

Conforme Borba (2001), sabe-se que o computador tem 

representado, nas últimas décadas, um recurso didático inovador na área de 

Educação Matemática. Além disso, salientam Valente e Freire (2001), passa a 

ter um significado importante e revolucionário na vida moderna, talvez tanto 

quanto a invenção da imprensa por Gutenberg, no século XV.  

A inserção dessa tecnologia nas salas de aula de Matemática, vem 

se tornando uma realidade irreversível, bastando apenas observar os 

benefícios que tem trazido, incluindo a investigação, a resolução de problemas, 

o gerenciamento de informação e, principalmente, a criação, apropriação e 

produção de novos saberes e práticas educativas na Matemática.  

Desta forma, acredita-se que, dado a grande potencialidade 

cognitiva possibilitada por meio do uso sistemático ou assistemático do 

computador, não se pode refutar que os métodos e estratégias de ensino 

deverão se adaptar às condições de operacionalização destas máquinas para 

que se possa trilhar os caminhos de uma sociedade tecnológica.                       

Segundo Borba (2001), pesquisas na área de Educação Matemática 

têm buscado investigar diversos aspectos relacionados ao uso sistemático do 

computador no desenvolvimento educativo dos jovens do Ensino Fundamental 

e Médio. Valente e Freire (2001), afirmam o quanto se faz importante o 

estímulo à reflexão, o desafio à conquista de novos campos do saber, o 

redimensionamento crítico sobre o modelo de ensino conservador e a 

promoção da autonomia discente com vistas à aquisição da cidadania, como se 

pode observar a seguir por meio de algumas referências. 

Sendo assim e, com o intuito de identificar, avaliar e analisar a 

produção intelectual sobre o uso do computador na Educação Matemática, 
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inicialmente examinando a literatura brasileira, iniciou-se aqui uma investigação 

nas publicações da Educação Matemática em Revista, um periódico de 

responsabilidade da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Foram 

editadas até hoje 25 exemplares13, dos quais encontrei, em apenas 05 deles, 

artigos que abordam experiências e reflexões sobre o uso do computador nas 

aulas de Matemática.  

Entretanto, nesses últimos dois anos, nota-se que as tecnologias 

estão fortemente presentes nessas discussões. A exemplo disso, tem-se o 

encontro de Educação Matemática do SIPEM – Seminário Internacional de 

Pesquisa em Educação Matemática, GT 19 da ANPED – Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, EBRAPEM – Encontro Brasileiro 

de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, CIEM – 

Congresso Internacional de Ensino de Matemática, PME – Psychology of 

Mathematics Education, ICME – International Congress on Mathematical 

Education e a X CIAEM – Conferência Interamericana de Educação 

Matemática. Neles constam, como tema dos seus grupos de trabalho, as novas 

tecnologias.  

Para exemplificar melhor, elencarei o quantitativo de trabalhos que 

foram publicados a respeito do uso do computador no ensino de Matemática na 

SBEM. Será apresentado o número da revista seguido do ano de publicação e 

o título dos artigos. É importante frisar que não foram encontrados nessa 

revista relatos sobre o uso do computador para o ensino das Funções 

Trigonométricas, a saber: 

Revista n.º 05/1996 – “Logo e Tangran – Um Brinquedo Matemático” 

Revista n.º 06/1998  – 01. “Conceito de função matemática explorado de forma 

dinâmica” 

                                 02. “Tecnologias e Educação Matemática”  

Revista n.º 07/1999 – “O conhecimento matemático e o uso de softwares 

gráficos” 

Revista n.º 08/2000  – Papel e Lápis x Cabri-Géomètre II: o caso do teorema 

de superfícies lunares” 

                                                
13 Ver Anexo 06 
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Revista n.º 13/2003 – 01. “Aprendizagem cooperativa via internet” 

                                02. “Cabri Géomètre na Aprendizagem da Geometria”  

 

Uma vez identificados, os artigos acima dirigiram suas atenções 

para a variação metodológica do Ensino de Matemática, com vistas a uma 

aprendizagem com significado, propiciando ao aprendente diversificar a rotina 

escolar em ambientes computacionais. O exemplo de Ferreira (1998) reforça 

essa reflexão quando diz que  

 

O ensino de função matemática tem merecido especial 
atenção entre educadores matemáticos por ser um 
conceito central no ensino da Matemática secundária. 
Dentre outra, apontam-se que os estudantes 
encontram dificuldades por lidar com: múltiplas 
representações; grande quantidade de conceitos, tais 
como: variável, taxa de variação, vértice, domínio, 
conjunto imagem, periodicidade, etc. (...); diferentes 
visões de função exigidas em diferentes momentos do 
estudo e variável, um conceito dinâmico, ser explorado 
em ambiente estático. (ibidem, p. 03). 
 

    Assim, a forma como os estudantes interpretam os gráficos por 

meio das representações cartesianas tem preocupado os educadores 

matemáticos, pois as informações representadas por gráficos disponíveis em 

jornais, revistas e livros, não são facilmente compreendidas. Em seu artigo, 

Ferreira (1998) referencia que pesquisadores ingleses e norte-americanos  

 

argumentam que a interpretação de gráficos não é tão 
fácil (...) que o uso da representação Cartesiana tem 
tanto o potencial de obscurecer quanto o de facilitar o 
entendimento de conceitos necessários para a sua 
interpretação. (ibidem, p. 03).    
                                                                                                                                                                                       

Com a preocupação de minimizar tal desconforto, o EDC – 

Educacional Development Center, desenvolveu o software “DynaGraph”, que 

foi adaptado num estudo de caso por Ferreira (1998): DG Paralelo e DG 

Cartesiano. 
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A forma como Ferreira (1998) e os outros pesquisadores 

debruçam-se sobre a problemática do uso do computador nas aulas de 

Matemática permite inferir o quão é significativo o manuseio dessa tecnologia 

para aquisição, manutenção e domínio dos conceitos de temas matemáticos. 

Um bom software para o desenvolvimento de práticas interativas 

para o ensino de Matemática é o Cabri-Géomètre II que, conforme citado pelas 

revistas n° 08 e 13 da SBEM, é uma excelente ferramenta para o 

desenvolvimento da noção de lugar geométrico. 

O Cabri-Géomètre II também pode contribuir para o estudo 

exploratório das Funções Trigonométricas como discute Baldin & Vllagra 

(2002), que demonstra (em forma de passos) como usar o software para 

obtenção do gráfico de qualquer função y = f(x), definida num domínio D 

contido no conjunto dos números reais, bem como sugestões de atividades e 

exercícios. Do mesmo modo, tem-se conhecimento do uso deste software nos 

cursos de graduação e de pós-graduação por professores da UNIBAN e da 

PUC/SP.   

Outra importante experiência que relaciona o uso do computador 

na Educação é encontrada na obra organizada e coordenada pelos professores 

da UNICAMP Fernanda Maria Pereira Freire e José Armando Valente, 

intitulada “Aprendendo para a vida: os computadores na sala de aula”. Eles 

reuniram propostas metodológicas de diversos pesquisadores, a fim de 

viabilizar a educação sistematizada aos jovens portadores de necessidades 

especiais. Na óptica de Valente (2001),  

 

a descrição das idéias que os alunos passam para o 
computador pode ser usada como objeto de estudo e 
de discussão a respeito do ato de criar ou do pensar 
sobre o pensar, já que as resoluções de diferentes 
alunos podem ser comparadas e estudadas sob a 
óptica da eficiência das idéias (...); o aprendiz começa 
a pensar sobre seus mecanismos de raciocínios e de 
pensamento. O aprender a aprender também pode ser 
explorado, uma vez que o aprendiz, no processo de 
buscar novas informações, está exercitando suas 
habilidades de aprender. (ibidem, p. 35). 

 

Como forma de possibilitar a aprendizagem com significado por 

meio da tecnologia, um grupo de pesquisa da UNESP, coordenado pelos 
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professores Marcelo de Carvalho Borba e Miriam Godoy Penteado, busca 

inserir o meio computacional em aulas da disciplina Matemática Aplicada para 

o curso de Biologia. Eles dizem que alguns softwares utilizados em computador 

podem ser substituídos por calculadoras gráficas ou computadores portáteis 

com programas que permitem manejar Geometria, Cálculo Diferencial, 

Estatística e Funções. (BORBA, 2001) 

A partir das análises realizadas no capítulo anterior acerca das 

Funções Trigonométricas como representações matemáticas dos fenômenos 

ondulatórios, bem como de sua apresentação escolar – por meio dos livros 

didáticos e das opiniões dos alunos – desse conteúdo, pode-se perceber uma 

primeira contradição entre essas duas etapas: enquanto a primeira propicia 

uma abordagem interdisciplinar a segunda pode eliminar essa construção e 

não incentivar a utilização de software para as aulas do conteúdo em tela. 

Salienta-se como a opção por uma abordagem não contextualizada 

torna artesanal a apresentação de um conteúdo matemático, principalmente, 

quando o som – conteúdo envolvido na atmosfera da sala de aula de 

Matemática, não deveria ser desprezado a fim de proporcionar o sentido e o 

significado necessários para a aprendizagem Matemática escolar.  

Essa reflexão inflama a questão central dessa pesquisa: O uso do 

computador, enquanto ferramenta pedagógica, seria capaz de levar os alunos 

da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superar 

suas dificuldades de aprendizagem do 1º modelo das Funções Trigonométricas    

f(x) = a + b sen (cx + d)?  

Almouloud (2007) reúne em sua obra as bases da Didática da 

Matemática, em que a Teoria das Situações Didáticas constitui-se numa delas. 

Durante a apresentação de seu texto, o autor destaca a importância dessa 

teoria na medida em que afirma ser responsável por “criar um modelo da 

interação entre o aprendiz, o saber e o milieu14 (ou meio) no qual a 

aprendizagem deve se desenrolar”. (ALMOULOUD, 2007, p. 31). 

   O mesmo autor considerou que esta teoria fundamentou-se nas 

abordagens vygotskyana e piagetiana, extraindo de cada uma delas as 

seguintes contribuições: os conceitos de social, atividade e equilibração.  
                                                
14 “Nessa obra usaremos o termo milieu ou milieux em francês no lugar de sua tradução em 
português ‘meio’ por entendermos que esta não dá conta da ideia que está em jogo. 
Explicaremos neste capítulo o que entendemos por milieu segundo Brousseau (1996)” 
(ALMOULOUD, 2007, p. 31). 
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Segundo Almouloud (2007), os estudos soviéticos mostraram que 

 
O desenvolvimento da criança aparece, ao mesmo tempo, 
como resultado de sua imersão num ambiente cultural e como 
sendo o processo de apropriação desse ambiente; o “social” 
está relacionado com a atividade, porque, segundo essa visão, 
a criança se apropria do ambiente cultural em situação de 
ação. (ibidem, p. 22) 
 

Por outro lado, Almouloud (2007), acrescenta que 

 
a estrutura da atividade aparece quando se manifesta uma 
“necessidade” que só se satisfaz por intermédio de um objeto 
adequado. É essa relação entre “necessidade” e “objeto 
adequado”, que pode ser para satisfazê-la ou o seu motivador, 
que permite desenvolver a estrutura da atividade. (ibidem, p. 
22) 

 
Priorizando a atividade escolarizada, Almouloud (2007) discute ainda 

o ponto de vista da análise teórica do soviético Davidov. Neste sentido, enfatiza 

que  

 
Essa atividade consiste, antes de tudo, em aprender a 
aprender e, nessa perspectiva, o objetivo de ensino será fazer 
com que a criança dê forma ao mundo teórico que servirá de 
ferramenta na resolução de problemas em situação de 
aprendizagem. (ALMOULOUD, 2007, p. 22-23, grifos do autor) 

 
Finalmente, importa ressaltar como o conceito piagetiano de 

equilibração para a Teoria das Situações didáticas. Conforme Almouloud 

(2007),  
A “equilibração” é o processo pelo qual um esquema existente 
é transformado para adequá-lo a um novo objeto mais 
complexo. [...] No processo de “equilibração”, a construção de 
novos esquemas (e de um novo conhecimento) se faz pela 
desestabilização dos antigos e posterior reconstrução. A 
construção dos conhecimentos, como fenômenos de 
desenvolvimento, é uma reorganização de estruturas de nível 
inferior em superior. (ibidem, p. 24) 

 

Com efeito, assim como o conceito de equilibração, outros conceitos 

utilizados pela literatura da Educação Matemática acabaram despertando a 

curiosidade de se analisar as proximidades ou distanciamentos entre as 

teorias. No contexto dessa investigação, o conceito ausubeliano de 

Aprendizagem Significativa será inserido por apresentar similaridades às 

perspectivas da Teoria das Situações Didáticas. 
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Ao longo do Ensino Básico, muitas são as queixas dos alunos que 

não conseguem “ver” o sentido e necessidade de aprender os conteúdos 

selecionados para compor o rol de disciplinas, cujos objetivos parecem ainda 

obscuros para os professores e, principalmente, para os alunos. 

Aprender para que? Por quê? Como? Quando? Constituem as 

angústias de grande parte dos alunos matriculados nos diferentes sistemas de 

ensino. Por muito tempo e, talvez ainda hoje, dizer que é importante estudar os 

conteúdos escolares para conseguir aprovação no vestibular, não seja mais 

uma explicação que justifique o desenvolvimento de um espírito contagiado por 

uma atmosfera capaz de, por muito temo, garantir conforme Davidoff (2001, p. 

246) “a atenção, percepção e memória – bases neuropsicológicas da 

aprendizagem” dos conteúdos abordados nas salas de aula de Matemática. 

Tendo como pano de fundo essa problemática, o psicólogo norte 

americano David Paul Ausubel desenvolveu uma teoria que ficou conhecida 

como Teoria da Aprendizagem Significativa.  Segundo Ausubel (1980), para 

que a aprendizagem significativa ocorra é preciso entender um processo de 

modificação do conhecimento, em vez de comportamento em um sentido 

externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais 

têm nesse desenvolvimento.  

As ideias de Ausubel também se caracterizam por basearem-se em 

uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o ensino, em vez de 

tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem escolar de conceitos ou 

princípios explicativos extraídos de outras situações ou contextos de 

aprendizagem. 

Ausubel (1980) profere que para haver aprendizagem significativa 

são necessárias três condições15. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma 

disposição para aprender. Em segundo, o conteúdo escolar a ser aprendido 

tem que ser potencialmente significativo, ou seja, ele tem que ser lógico e 

psicologicamente significativo: o significado lógico depende somente da 

natureza do conteúdo, e o significado psicológico é uma experiência que cada 

indivíduo tem. Em terceiro lugar, faz-se necessário o estudante ter uma 

estrutura cognitiva preexistente. Cada aprendiz faz uma filtragem dos 

conteúdos que têm significado ou não para si próprio. 

                                                
15 Vale ressaltar que no Brasil, Moreira (2006) é um dos pioneiros nas pesquisas em 
Aprendizagem Significativa a partir da teoria ausubeliana. 
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Desta forma, faz-se necessário incluir questionamentos adjacentes 

que irão nortear os objetivos específicos desta pesquisa: 1. De que forma o 

emprego da Teoria das Situações Didáticas auxiliaria o Ensino das Funções 

Trigonométricas desses alunos? 2. Quais as implicações do uso da Teoria das 

Situações Didática na Aprendizagem Significativa? 3. Há relação entre a Teoria 

das Situações Didáticas e a Aprendizagem Significativa das Funções 

Trigonométricas? 

 
1.2 Memória, raízes e recorte teórico 

 
Desde quando fiz a opção pela carreira do magistério em 1989, tinha 

em mente os obstáculos que teria de transpor. Entre eles, o que “latejava” no 

meu pensamento era a padronização de um método de ensino para todas as 

disciplinas do currículo escolar. Inquietações como: Por que alguns professores 

transcrevem os conteúdos dos livros didáticos? Por que as aulas das 

disciplinas escolares são ministradas sob o modelo expor “verdades” -

transcrever o desnecessário - cobrar o “não ensinado”? Os alunos são ou não 

partícipes da (re)construção do conhecimento? 

Ao que tudo indica, as diferenças interpessoais intrínsecas no 

processo de (re) construção do conhecimento não eram consideradas em prol 

da compulsoriedade de um currículo que atenderia ao contexto político 

neoliberal da época.  

Ainda incipiente na área de Ensino de Matemática, busquei 

combater o que denominei de “incongruências pedagógicas” (forma padrão de 

ensino) impulsionado por ideias que inspiravam uma modernização para o 

Ensino de Matemática em Sergipe. Essas, brotavam da observação atenta das 

modernizações de outros setores, tais como: automobilístico, artístico, moda e, 

sobretudo, científicos.   

Resultado dos investimentos em tecnologia, o computador vem 

representando, uma ferramenta que torna, segundo Valente e Freire (2001), o 

ensino em que o aluno, através da máquina, possa adquirir conceitos sobre 

praticamente qualquer domínio. Durante o uso do computador, o aluno 

desenvolve a curiosidade, permitindo-se, por meio de tentativas, investigar as 

suas hipóteses acerca dos obstáculos encontrados em suas incursões.   

Mas, como já se sabe, as transformações no campo da educação 

são lentas e a ousadia de inovar nem sempre é acolhida pelos agentes em que 
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o processo de “culturização” sedimentou crenças, valores e hábitos difíceis de 

serem restaurados. Minhas experiências profissionais refletem, às vezes, 

silenciosamente, o quão fui criticado por propor alternativas metodológicas 

diferenciadas para ensinar Matemática.       

Num exame à literatura, verifiquei que essa insatisfação não 

testemunhava um privilégio meu, pois D’Ambrosio (1996) e Brousseau (2008), 

por exemplo, escreviam naquela época sobre a necessidade de criação de 

métodos especializados de ensino em favor das circunstâncias em que se 

encontram os sujeitos no processo de aprendizagem.      

Com efeito, mesmo sabendo que, em geral, tais concepções ainda 

são desmerecidas por membros de uma sociedade imediatista e interessada 

na manutenção do status quo, adicionar-me-ei aos pesquisadores e 

especialistas no assunto com o intuito de mostrar que é possível combater o 

vilão da evasão escolar: a reprovação em Matemática.  

Para tanto, garimpando na literatura da Educação Matemática, 

verifiquei que o professor-pesquisador francês Guy Brousseau, mobilizado em 

saber como, inicialmente, as crianças aprendiam Matemática, foi o pioneiro no 

estudo de uma teoria que denominou de Teoria das Situações Didáticas, 

fazendo em 1970 uma primeira comunicação pública a esse respeito, 

organizada depois sob a forma de tese de doutorado. (ALMOULOUD, 2007).  

Pode-se afirmar que num mesmo marco temporal (1970 - 1990), 

existiu uma sinergia que ligava o Brasil à França e, provavelmente, a outros 

países, cujas experiências com o Ensino de Matemática demarcavam um 

território obscuro, propício ao declínio de várias civilizações que 

paradoxalmente, viam na Matemática a possibilidade de um desenvolvimento 

científico-tecnológico-econômico-social. Essa proposição é ratificada por 

Brousseau (2008) quando acrescenta que  
 

sempre nos perguntamos quais são os conhecimentos 
matemáticos ‘necessários’ para a educação e a sociedade e 
como levar a cabo sua difusão. [...] A matemática constitui um 
campo no qual a criança pode iniciar-se mais precocemente na 
racionalidade, no qual pode forjar sua razão no âmbito das 
relações autônomas e sociais. (ibidem, p. 15) 
 

Brousseau (2008) depositou na investigação sistematizada sobre 

como se dá a aprendizagem Matemática nas crianças a possibilidade de 

minimizar o descompasso entre o valor da Matemática enquanto ciência e 
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como uma disciplina do currículo escolar que, em alguns momentos, almeja 

descobrir entre essas crianças outros cientistas para continuarem estudos 

futuros no campo científico.  

Em Brousseau (2008) encontra-se a justificativa da necessidade que 

impulsionou uma investigação científica, realizada em 1970 visando à 

apropriação da aprendizagem Matemática, a partir da seguinte proposição: 

 
Os conhecimentos ensinados e os saberes comunicados 
devem permitir que o aluno entre em todas as situações e 
práticas sociais não didáticas como sujeito maior, e não na 
qualidade de aluno. Isso implica, de uma parte, que o professor 
apresente progressivamente as situações que propõe ao aluno, 
envolvendo uma noção e os pressupostos didáticos, e, de outra 
parte, que ele reconheça esse entorno adidático como território 
de referência cultural e de funcionamento dos saberes que 
ensina. (ibidem, p. 09) 
 

Como se vê, essa afirmação incentiva a construção de um novo 

alicerce, nova direção e a (re)significação das práticas pedagógicas de Ensino 

de Matemática. 

Neste sentido, Brousseau (2008) reúne elementos ou terminologias 

anteriormente relacionadas a outros cenários para qualificar sua tese acerca da 

apropriação da aprendizagem Matemática. Entre eles, destaco a noção de 
contrato didático que, para Brousseau (2008), apresenta-se como elemento 

central da Teoria das Situações Didáticas (TSD), além de fundamentar e 

possibilitar a construção de situações didáticas para o ensino e a 

aprendizagem da Matemática. 

A fim de esclarecer, por meio de um exemplo de recorte do cotidiano 

escolar, trago para o texto a opinião do Profº Dr. Benedito Antônio da Silva, 

prefaciando Brousseau (2008), quando diz que 

 
Numa situação de ensino preparada e realizada pelo professor, 
o aluno em geral tem a tarefa de resolver o problema que lhe é 
apresentado, por meio da interpretação das questões 
colocadas, das informações fornecidas, das exigências 
impostas, que são a maneira de ensinar do professor. Esses 
hábitos específicos do professor, esperados pelo aluno, e os 
comportamentos deste, esperados pelo professor, constituem o 
contrato didático. (BROUSSEAU, ibidem, p. 09, grifo meu). 
 

 Neste sentido, tomarei essa perspectiva de Brousseau (2008) para 

construir uma Sequência Didática (Sd) direcionada ao Ensino das Funções 
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Trigonométricas, apresentada no capítulo IV, com vista a criar um elo entre a 

abordagem pedagógica deste conteúdo matemático e a Teoria das Situações 

Didáticas. A partir deste ponto buscar-se-á revisitar os pressupostos dessa 

Teoria com o intuito de alicerçar as análises dos protocolos dos alunos 

distribuídos nas atividades que configuram a Sd. 

 

 
2. Pressupostos da Teoria das Situações Didáticas (TSD) 

 

 

Para compreender o Ensino da Matemática como objeto primordial 

da Didática da Matemática, em particular o Ensino das Funções 

Trigonométricas, exige-se um posicionamento ou reconhecimento de uma 

opção por um dos notados Paradigmas do Ensino: O Paradigma do Ensino 

Conservador e o Paradigma do Ensino Inovador.  

Por entender e acreditar nos princípios do Paradigma do Ensino 

Inovador amparados nas concepções inovadoras mais históricas de Ensino 

como as de Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827), Dewey (1859-

1952) e, particularmente, mais atuais de Ensino de Matemática de Brousseau 

(1933), Kilpatrick (1935) e D’Ambrósio (1932) que, por sua vez, sustentam suas 

Teorias nas ideias de Felix Klein (1849-1925)16, não tecerei comentários acerca 

do Paradigma do Ensino Conservador. 

Essa corrente de pensadores defende que concepções como esta 

sejam fundamentadas na perspectiva de um Ensino Ativo defendido pela 

Tendência Pedágogica Renovada Progressivista; decorrente, por sua vez, da 

                                                
16 Segundo Miorim (1998, p. 60), Felix Klein “foi um dos pioneiros na introdução de cursos de 
metodologia específica de Matemática nas universidades. Foi também o orientador do primeiro 
doutorado em Educação Matemática, defendido em Göttingen em 1911 por Rudolf 
Schimmack.” 
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Teoria Positivista17. Esse fundamento vem permitindo a consolidação do ideário 

da Educação Matemática18. 

Em meio ao dilema da opção por um dos paradigmas, é de se 

esperar encontrar professores de Matemática que criticam o Ensino Ativo,  

outros que defendem esse Ensino, porém poucos se aprofundam para 

viabilizá-lo. Possivelmente, uma minoria investe em leituras e participação em 

grupos de pesquisa que tem por finalidade provocar constantes 

questionamentos e buscar melhorias para a sala de aula de Matemática. 

A meu ver, será na intencionalidade do professor que encontraremos 

possíveis respostas para compreendermos a visão de mundo que é empregada 

quando o mesmo se coloca diante de uma proposta de Ensino. Assim, focarei o 

caso do professor que em suas ações inclina-se para um Ensino Ativo, para a 

compreensão da Teoria das Situações Didáticas. Além de fundamentar sua 

prática, esse professor auxiliará no surgimento de novas questões didáticas.  

Conforme Brousseau (2008), uma concepção histórica datada até a 

década de 70 do século XX, minimizava o sentido atribuído às situações 

didáticas, pois as restringiam à instrumentalização da aprendizagem onde os 

meios utilizados eram os textos e materiais didáticos. Na mesma década, como 

numa espécie de fronteira, fecundam-se novas perspectivas para a ampliação 

desse conceito que se fundamenta no sentido das situações matemáticas 

como sendo “todas aquelas que levam o aluno a uma atividade matemática19 

sem a intervenção do professor”. (BROUSSEAU, 2008, p. 21). 

                                                
17 Conforme Farias et al. (2009, p. 34), “A perspectiva positivista concebe a sociedade como 
uma grande máquina, um corpo vivo, em que cada uma de suas peças ou órgãos – os 
indivíduos – tem um lugar e uma função que lhe é própria. Para os positivistas, este corpo 
funciona como um todo harmônico e perfeito,e, pela sua perfeição, não apresenta necessidade 
de mudança”. As autoras ainda acrescentam que a Tendência Pedágogica Renovada 
Progressivista representa um dos suportes dessa linha de pensamento, apresentando 
explicações particulares para o fenômeno da marginalidade, prescrevendo medidas 
pedagógicas diferenciadas para a sua superação. 
18 A Educação Matemática será compreendida sob as lentes de Fiorentini & Lorenzato (2006, 
p. 05) como sendo “uma práxis que envolve o domínio do conteúdo específico (a matemática) e 
o domínio de idéias e processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou à 
apropriação/construção do saber matemático escolar”, pois representa, até o presente 
momento, a obra brasileira que reúne elementos capazes de consagrá-la como uma nova área 
do conhecimento e, por isso, legitimada pelos intelectuais do cenário nacional. 
19 Para auxiliar-me na compreensão do conceito de atividade matemática, destacarei o sentido 
empregado por Falcão (2003), primeiro por ser um dos pioneiros no Brasil pela pesquisa em 
Psicologia da Educação Matemática – área cujo objeto de pesquisa foca-se na atividade 
matemática e, em segundo lugar por acreditar realçar, mesmo implicitamente, o sentido 
utilizado por Brousseau (2008). Assim, define a atividade matemática como sendo “algo que se 
passa em contexto específico (a atividade escolar), envolvendo basicamente um conteúdo, 
professores e alunos, mas sem que se perca de vista que este contexto específico se insere 
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Essa Teoria baseia-se no princípio de que “cada conhecimento ou 

saber pode ser determinado por uma situação”20. Para Brousseau (2008, p. 

19), situação é “o modelo de interação de um sujeito com um meio específico 

que determina certo conhecimento, como o recurso de que o sujeito dispõe 

para alcançar ou conservar, nesse meio, um estado favorável”. Ou ainda, 

“reservamos o termo situações didáticas para os modelos que descrevem as 

atividades do professor e do aluno [...] é todo o contexto que cerca o aluno, 

nele incluídos o professor e o sistema educacional”. (ibidem, p. 21). 

O intuito de três recorrências ao sentido atribuído por Brousseau 

(2008) quando se refere às situações didáticas (SD) é, portanto, mostrar que 

o professor necessita criar um dispositivo que abranja um meio material e as 

regras de interação com esse dispositivo. Assim, para Brousseau (2008) o 

ensino produzido a partir do funcionamento e desenvolvimento real desse 

dispositivo só poderia ser verificado se a aprendizagem for alcançada primeiro 

pela adaptação do aluno e, depois pela mudança de comportamento que 

incorpora (assimilação e acomodação) o meio criado por uma situação sem 

qualquer interferência do professor ao longo do processo. 

Na perspectiva broussoriana a noção de meio, oriunda do francês – 

milieu, deve propiciar ao aluno: autonomia, quando por si mesmo, resolve 

alterar, segundo a sua percepção e compreensão, etapas de uma atividade 

proposta (fazendo variações de estratégias que buscam responder a uma 

curiosidade ou a uma questão) e, dessa forma, adquirindo conhecimento; bem 

como: antagonismo, quando se caracteriza de forma  “oposta” a uma 

enfadonha realidade, cujo posicionamento “passivo” dos alunos – ora 

orientados pelos seus professores – sempre que estes optam pela exclusiva, 

intensiva e contínua exposição verbalizada dos conteúdos matemáticos. Sendo 

assim, o antagonismo defendido por Brousseau (2008), reporta-se a forma 

“ativa” de como os alunos devem participar do processo de (re)construção dos 

conteúdos matemáticos.  

Dessa forma, para que se possa entender a implementação dessa 

teoria, cabe frisar que no cotidiano de uma sala de aula de Matemática é 

possível encontrar situações de ensino que, conforme Brousseau (2008), são 

                                                                                                                                          
em contexto mais amplo, aquele referente às práticas culturais cotidianas extra-escolares e à 
matemática enquanto domínio epistêmico socialmente compartilhado”. (FALCÃO, 2003, p. 20) 
20 Revista Nova Escola, ano XXIV, nº 219, jan/fev 2009, p. 28. 
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classificadas como didáticas e adidáticas. Muitos professores de Matemática, 

por não compreenderem o sentido do termo, acreditam que as situações 
adidáticas (SaD) não seriam favoráveis à aprendizagem dos alunos, e até 

fazem críticas a isso. Neste sentido, Brousseau (2008) contrapõe-se afirmando 

que  

 
as situações adidáticas elaboradas com fins didáticos 
determinam o conhecimento transmitido em um determinado 
momento e o sentido particular que ele assumirá, em razão das 
restrições e deformações adicionais à situação fundamental. 
(ibidem, p. 36) 
 

Com efeito, faz-se necessário esclarecer o pensamento 

broussoriano quanto à compreensão de uma situação fundamental. Para 

Brousseau (2008), essa compreensão ocorre quando certo tipo de 

conhecimento ocorre de forma singular, diferenciando-se dos demais, a 

exemplo do conhecimento matemático. Assim, sempre que for possível verificar 

um conjunto de situações que preservem uma mesma propriedade, passível de 

serem sistematizadas a partir de um jogo de variáveis, estas serão 

denominadas de situações fundamentais (SF). Segundo Perrin-Glorian (1999 

apud MAIA, 2007) “a situação fundamental é uma situação adidática 

característica de um saber ou um conhecimento”. Assim, essa situação ou o 

conjunto das ideias, estratégias metodológicas ou (SF) selecionadas por um 

professor que o envolva, bem como o aluno e seu meio será compreendida 

como situação didática (SD). 

Por isso, compreendo que Brousseau (2008) vê as situações 

adidáticas como um subconjunto das situações didáticas, na medida em que 

são propostas atividades aceitáveis pelo aluno como, por exemplo, um jogo ou 

manipulações iterativas em que todo conhecimento adquirido pelo aluno é 

utilizado como estratégia mais adequada para ganhar a partida ou mobilizar 

formas alternativas de respostas incentivando-o a atuar (representação escrita 

ou gestual), falar, refletir e evoluir. Concordo com Almouloud (2007, p. 33) 

quando ele afirma que a situação adidática  

 
é uma situação na qual a intenção de ensinar não é revelada 
ao aprendiz, mas foi imaginada, planejada e construída pelo 
professor para proporcionar a este condições favoráveis para a 
apropriação do novo saber que deseja ensinar 
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  Caberá ao professor, num próximo momento, criar um elo para que 

as estratégias sejam incrementadas ao contexto de uma situação didática 

possibilitando condições favoráveis à realização de um papel ativo no processo 

de aprendizagem. 

Para melhor entender a implementação dessa Teoria, Brousseau 

(2008) faz uma classificação inicial, denominando as situações de: Situação de 

Ação, Situação de Formulação, Situação de Validação e Situação de 

Institucionalização.    

A primeira delas, Situação de Ação, parte do princípio de que os 

participantes de um jogo ou qualquer outra atividade que mobilize o 

conhecimento correspondente, tomem decisões pondo seus saberes em 

prática a fim de solucionarem um problema. Assim, para Brousseau (2008), 

aparece o conhecimento “não formulado” matematicamente. No caso das 

Funções Trigonométricas, penso que uma Situação adidática que permita uma 

Situação de Ação poderia ser encontrada na exibição de um vídeo sobre o som 

como fenômeno possível de ser reconhecido pelo movimento harmônico e 

representado pela Função Trigonométrica    dcxsenbaxf  . .  

A segunda, Situação de Formulação, a conexão entre a situação 

anterior na medida em que os alunos são incentivados a comunicar as 

estratégias utilizadas. Primeiro as farão falando, transformando o conhecimento 

implícito em explícito. No vídeo, os sons são transformados em ondas, o que 

permitirá um diálogo inicial associado à Função Trigonométrica 

   dcxsenbaxf  . . Assim, é esperado que o aluno retome a Ação num nível 

mais amadurecido e se aproprie do conhecimento de forma mais consciente. 

Como terceira, a Situação de Validação, constitui-se na 

demonstração da estratégia utilizada para interlocutores.  Conforme Brousseau 

(2008), 

 
 [...] O aluno não só deve comunicar uma informação, como 
também precisa afirmar que o que diz é verdadeiro dentro de 
um sistema determinado. Deve sustentar sua opinião ou 
apresentar uma demonstração. (ibidem, p. 27) 

 
No caso da experiência em tela, a percepção de que não é possível 

representar por meio das funções estudadas anteriormente as representações 
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ondulatórias da forma    dcxsenbaxf  . , pode-se considerar uma 

demonstração por absurdo ou, ainda, pelo princípio do contraditório. 

Por último, a Situação de Institucionalização caracteriza-se pela 

propriedade Matemática do que os alunos validaram. Essa etapa representa 

um resumo do que foi estabelecido durante o procedimento e tem uma 

significação socialmente instituída. Na presente investigação, considerarei 
alcançada essa etapa quando os alunos declararem a necessidade de se 

conhecer outros modelos matemáticos de função para representarem as 

curvas (ondas) mostradas no vídeo. 

Diante deste contexto, dar-se-á continuidade a este trabalho 

apresentando os procedimentos metodológicos para a estruturação das etapas 

da TSD. 

 
 
 



 

71 
 

Capítulo III 

Capítulo III 
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CAPÍTULO III 

 
 

 

1. A Metodologia da Pesquisa 
 
 

Este capítulo intenta apresentar uma descrição da metodologia 

empregada na pesquisa, bem como dos seus principais protagonistas, os 

alunos. Em seguida, realçar os instrumentos de investigação e recursos 

utilizados. 

 

1.1 Escolha Metodológica 
 
 

Neste estudo, fez-se a opção por usar os princípios da 

Engenharia Didática organizados pela pesquisadora Artigue (1988)21, por ser 

esta pesquisa de cunho experimental, cuja intervenção baseia-se em 

atividades didáticas realizadas na sala de aula, ou seja, “sobre a concepção, 

realização, observação, e análise de sequências de ensino permitindo uma 

validação interna, a partir da confrontação das análises a priori e a posteriori” 

(MAIA, 2007, p. 73).   

Como uma metodologia de pesquisa, a Engenharia Didática ainda 

apresenta uma classificação taxonômica, diferenciando-se a partir dos seus 

interesses científicos. Machado (1999, p. 199), postula que as pesquisas que  

 
têm por objeto o estudo de um determinado assunto [são 
denominadas de Microengenharia Didática, enquanto] aquelas 
que permitem compor a complexidade das pesquisas de 
microengenharia com a dos fenômenos ligados à duração nas 
relações ensino/aprendizagem [são designadas de 
Macroengenharia Didática].  
 

                                                
21 Segundo a autora, “a noção de engenharia didáctica emergiu em didáctica da matemática no 
início da década de 1980, com o objetivo de etiquetar uma forma do trabalho didáctico: aquela 
que era comparável ao trabalho do engenheiro que, para realizar um projecto preciso, se apoia 
nos conhecimentos científicos [...]” (ibidem, p.193). Complementando Artigue (1988), Machado 
(1999) acrescenta: “[...] Na realidade, pelo termo engenharia didática entende-se tanto uma 
metodologia de pesquisa [tanto como uma sequência de passos dados na concepção, 
organização, execução e avaliação de um projeto realizado por um engenheiro, neste caso 
substituído por um professor-pesquisador].” (ibidem, p. 197-198. grifo meu). 
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Com efeito, a articulação entre a aprendizagem das Funções 

Trigonométricas com a Teoria das Situações Didáticas, configura-se como uma 

pesquisa de microengenharia. 

Assim, para que um projeto de engenharia possa ser executado, 

tem-se que inicialmente, ser cuidadosamente separado por fases ou etapas. 

No caso da Engenharia Didática, Machado (1999, p. 201) apresenta-o por meio 

de quatro fases, a saber: 1. Análises preliminares; 2. Concepção e análise a 

priori das situações didáticas; 3. Experimentação; 4. Análise a posteriori e 

validação.  

A primeira fase, análises preliminares ou prévias, equivale na 

concepção da engenharia civil, por exemplo, a sondagem do terreno: tipo de 

solo, composição dos materiais, tipo e utilidade da estrutura a ser construída 

etc. É, sem dúvida, uma investigação prévia que antecede a elaboração do 

projeto propriamente dito. No caso da Engenharia Didática, essa sondagem 

deve satisfazer as seguintes orientações:  

 
[...] considerações sobre o quadro teórico didático geral e sobre 
os conhecimentos didáticos já adquiridos sobre o assunto em 
questão, bem como: a análise epistemológica dos conteúdos 
contemplados pelo ensino, a análise do ensino atual e de seus 
efeitos, a análise da concepção dos alunos, das dificuldades e 
obstáculos que determinam sua evolução [e] a análise do 
campo dos entraves no qual vai se situar a efetiva realização 
didática. (MACHADO, 1999, p. 201) 

 

Na presente investigação, os elementos dessa fase foram 

apresentados no capítulo I e formaram o sistema didático encontrado no campo 

da pesquisa, que se estruturaram nos arredores da concepção de fenômenos 

naturais – mais especificamente, os ondulatórios –, do conceito matemático da 

função trigonométrica seno, na perspectiva de utilizar esse conceito 

matemático para as representações geométricas e algébricas dos fenômenos 

ondulatórios (o som), na compreensão do “som” como motivação para o ensino 

da função trigonométrica seno, utilizando-se para tanto de livros didáticos 

publicados no período de 2002 a 2008 selecionados por meio dos critérios 

elencados no Guia de Livros Didáticos do PNLD 2010.  

Não obstante haver um estado de estabilização na simbiose do 

sistema didático analisado, encontrou-se vários elementos que tornavam 

insatisfatória tal simbiose. Assim, analisou-se as possíveis barreiras 
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responsáveis pelo equilíbrio desejado e buscou-se sugerir propriedades para 

constituir um novo centro de gravidade ainda mais satisfatório. 

A segunda fase, concepção e análise a priori das situações 

didáticas, equivale, na concepção da engenharia civil por exemplo, à iniciação 

do planejamento estratégico, determinando variáveis imprescindíveis para o 

controle da execução do projeto: mão de obra, máquinas e equipamentos, 

recursos físicos e financeiros, orçamento, materiais etc. São as condições 

necessárias para gerir a execução da obra.  

A exemplo da Engenharia Didática, Artigue (1988), entende essas 

variáveis como sendo variáveis de comando divididas em variáveis 

macrodidáticas (ou globais, dizem respeito a organização global da pesquisa) e 

variáveis microdidáticas (ou locais, tratam à organização local da pesquisa 

quando focaliza uma fase ou uma sessão).  

No caso dessa pesquisa, as variáveis macrodidáticas foram 

determinadas após diagnóstico dos entraves elencados no capítulo 1, são elas: 

mudança do ambiente de aprendizagem, modificação da metodologia de 

ensino, incentivo ao trabalho em grupo, valorização do método indutivo, 

estímulo à redescoberta, valorização à participação oral, valorização à 

criatividade, incentivo à percepção da interligação entre as representações 

algébricas e geométricas, incentivo à aplicação do conteúdo estudado em 

cotidianos diversificados, apoio às hipóteses levantadas pelos alunos, incentivo 

ao desenvolvimento de projetos de pesquisa.  

Quanto às variáveis microdidáticas, considerou-se a função seno 

em sua forma canônica    dcxsenbaxf  . , consentindo mais flexibilidade 

para sensibilizar e atrair a atenção dos alunos a partir de três momentos 

distintos: a) observação e percepção (sem manipulação): ocorreu por meio da 

representação gráfica da senoide, numa situação real exibida nas cenas do 

vídeo assistido na primeira atividade; b) observação, percepção e articulação 
(com manipulação): aconteceu durante a representação gráfica da senoide por 

meio de simuladores de ondas na segunda atividade; c) observação, 
percepção, articulação e criatividade (com manipulação): incidiu na 

representação algébrica-gráfica da senoide por meio software Graphmatica, a 

partir da variação dos coeficientes reais a, b, c e d da função f(x) da terceira à 

nona atividade.  
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A primeira atividade foi inserida com o propósito de mostrar aos 

alunos como a utilização dos conhecimentos matemáticos ajuda ao homem em 

tarefas sofisticadas. Assim, o aparecimento dinâmico das ondas sonoras 

representadas por desenhos num computador de bordo demonstrava como é 

possível visualizar o som sem necessariamente relacionar a um modelo 

matemático algébrico decorrente, possivelmente, da série de Fourier. 

Analisando matematicamente na vida prática, os coeficientes a, b, c e d da 

função    dcxsenbaxf  .  são reais de fato e, por isso, contribuem para uma 

aproximação otimizada da realidade.  

Em contrapartida, observando os livros didáticos para o ensino 

das Funções Trigonométricas e, por transitividade, a exposição deste conteúdo 

nas salas de aula de Matemática, verifica-se o quão limitada é a forma como é 

apresentado aos estudantes este tema sempre que autores e professores 

utilizam-se de coeficientes inteiros para esboçar os respectivos gráficos. Com 

efeito, ressalta-se este ponto como sendo uma das lacunas que implicam para 

a não ocorrência da aprendizagem significativa.  

Na segunda atividade objetivou-se criar um elo entre a primeira 

atividade e as oito últimas, pois naquele momento, o aluno, além de observar e 

perceber imagens e variações, poderia também interferir por meio da 

manipulação nos ícones de comando que cada um dos simuladores 

disponibilizava. Neste sentido, iniciava-se a articulação entre as 

representações gráficas e as variações dos coeficientes no modelo algébrico. 

Da terceira atividade em diante, a finalidade foi de mostrar a 

importância da compreensão dos coeficientes a, b, c e d inseridos na forma 

algébrica da função    dcxsenbaxf  .  para ampliar o domínio sobre a 

representação gráfica. No decurso dessas atividades, discutiu-se sobre 

algumas propriedades (translação e reflexão), domínio e imagem.  

Para mostrar aos alunos o sentido de aprender as Funções 

Trigonométricas, introduziu-se uma soma de funções seno representando um 

desenho bem aproximado das vibrações sonoras assistidas no vídeo, com o 

objetivo de se fazer a articulação entre a Matemática não escolar e a da sala 

de aula. Em seguida, a fim de valorizar o potencial criativo dos alunos e 

verificar a capacidade deles para a elaboração de estratégias e validação dos 

conceitos aprendidos, solicitou-se para eles que apresentassem um desenho 



 

76 
 

de uma situação por meio algébrico e gráfico seguidos de seus respectivos 

domínios. 

Estabelecida a disposição da sequência didática, realizou-se a 

análise a priori, cujo objetivo, segundo Machado (1999), é constituir relações 

entre as escolhas feitas, os comportamentos dos alunos e o significado de 

cada um desses comportamentos. Importa ressaltar que aluno é o único 

protagonista desse cenário. 

Conforme Machado (1999), esta análise está dividida em 

descrição e previsão, tendo que obedecer às seguintes condições: 

 

 descrever cada escolha local feita (eventualmente 
relacionando-as às escolhas globais) e as características 
da situação a-didática decorrentes de cada escolha; 

 analisar qual o desafio da situação para o aluno decorrente 
das possibilidades de ação, de escolha, de decisão, de 
controle e de validação de que ele disporá durante a 
experimentação; 

 prever os comportamentos possíveis e mostrar no que a 
análise efetuada permite controlar o sentido desses 
comportamentos; além disso, deve-se assegurar que, se 
tais comportamentos ocorrerem, resultarão do 
desenvolvimento do conhecimento visado pela 
aprendizagem. (ibidem, p. 205-206) 
 

 

A terceira fase, experimentação, equivale na concepção da 

engenharia civil, por exemplo, a realização ou execução do projeto. Neste 

caso, versa sobre aplicação da sequência didática. Para Machado (1999), esta 

fase deve considerar: 

  

 a explicação dos objetivos e condições de realização da 
pesquisa à população de alunos que participará da 
experimentação; 

 o estabelecimento do contrato didático; 
 a aplicação dos instrumentos de pesquisa; 
 o registro das observações feitas durante a experimentação 

(observação cuidadosa descrita em relatório, transcrição 
dos registros audiovisuais, etc.). (ibidem, p. 206) 
  

 

Por fim, a fase da análise a posteriori e validação, equivale na 

concepção da engenharia civil, por exemplo, a checagem do projeto ou vistoria 

da obra. Para a engenharia didática, representa o momento de confrontação 
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entre a análise a priori e a análise a posteriori, cujo objetivo é validar ou refutar 

as hipóteses iniciais da pesquisa. Para tanto, tem-se de considerar todos os 

dados recolhidos durante a investigação, por exemplo: os registros de 

observações, os registros nos protocolos dos alunos, questionários, filmagem 

etc. 

 

1.2 Descrição do campo de investigação 
 
 

Essa pesquisa foca a sua atenção sobre o Ensino Médio, mais 

especificamente, com alunos da 2ª série, embora, conforme os PCN’s (2000) 

os alunos do Ensino Médio estudam as Funções Trigonométricas na 1ª série. 

Neste caso, a transposição do conteúdo da 1ª para a 2ª série, foi justificada 

pela necessidade de algumas disciplinas da área técnica usarem dos 

conteúdos matrizes, determinantes e sistemas lineares, não havendo espaço e 

tempo para a permanência da Trigonometria e nem das Funções 

Trigonométricas. 

Sendo assim, poder-se-ia selecionar para o universo desta 

investigação tanto escolas da rede pública como privada, porém, faz-se 

necessário justificar os motivos que contribuíram para que a rede pública 

representasse o cenário em discussão. São eles:  

 

a) primeiro, pela minha experiência de 18 anos na rede e, por isso, 

consciência dos objetivos da escola pública;  

b) segundo, pelo grau de necessidade de assistência pedagógica 

dos alunos quando a Aprendizagem Matemática, dado todo o 

contexto em que a escola pública está inserida;  

c) terceiro, pela perspectiva de contribuição ao desenvolvimento 

científico quando se vê a possibilidade de minorar os problemas 

relacionados à Aprendizagem Matemática dos alunos e, 

d) finalmente, pelo crédito e acolhimento de projetos oriundos da 

universidade pública que representa o segmento de 

continuidade da vida acadêmica. 

 

Deste universo, foi necessário ainda definir a população que 

representaria esta pesquisa. A instituição selecionada foi o Instituto Federal de 
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Sergipe – IFS/Campus Aracaju. Esta escolha deu-se a partir da contemplação 

de alguns itens importantes para a realização da sequência didática, a citar: 

infraestrutura de uma instituição pública (laboratório de informática com 

capacidade de 40 lugares;  sala para exibição de vídeo); público que concentra 

muitos alunos egressos de outras instituições públicas do Estado; 

acessibilidade (condições em que a burocratização oferecesse menos 

resistência); facilidade para coleta de dados; continuidade da pesquisa 

realizada no Mestrado em Educação (2002); acolhimento e acompanhamento 

(em quase todas as sessões da pesquisa) do professor responsável pela 

turma.  

 

1.3  Sujeitos envolvidos na pesquisa  
 
 

A amostra dessa investigação – ora representada pela turma com 

maior número de alunos – foi selecionada a partir da triagem/pesquisa 

exploratória (que serviu também como um outro pré-teste) realizada em 

fevereiro de 2010 com todas as seis turmas da 2ª série Ensino Integrado do 

IFS. Conforme a Tabela 2, a turma está representada pelos 38 estudantes 

matriculados na turma 2º IIFN.  

Exceto pela Atividade 01 da Sequência Didática organizada, os 

alunos desenvolveram as outras nove atividades em dupla formadas 

livremente, pois embora na sala se pudesse dispor de 40 lugares tal ambiente, 

só se dispunha de 20 computadores. No corpo do trabalho, esses alunos foram 

identificados por uma letra maiúscula seguida de um algarismo que indicava a 

dupla a que eles pertenciam (A1, B1, A2, B2, A3, B3 etc.), em que 21 alunos 

eram do sexo masculino e 17 do sexo feminino.  

Como foi comprovado, a partir da análise dos questionários 

referentes à pesquisa exploratória (equivalente ao pré-teste, pois diante dos 

resultados encontrados, a implementação de um pré-teste especificando 

questões, seria pouco significativo), a maioria dos alunos não estudou o 

conteúdo investigado, 60% das respostas referente à 2ª questão anulam os 

90% das respostas à 1ª questão, demonstrando assim uma inconsistência 

comprovada quando afirmam na 4ª questão a ausência do conteúdo 

investigado, pois 70% das respostas são negativas; outro fato “curioso” é que 
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quando perguntou-se como foi ensinado, a maioria dos alunos responderam: 

de maneira tradicional.  

Por pertencer ao campo de pesquisa e conviver com as questões 

administrativas há 17 anos na instituição, quero destacar que é também 

“curiosa” essa resposta, pois pelo fato de que até março de 2010, o Curso de 

Licenciatura em Matemática, dispõe de 13 professores efetivos e 02 

substitutos, em que: 07 dizem pertencer a área de Matemática Pura ou 

Aplicada (sendo 02 Mestres em Matemática Pura, 01 Mestra em Matemática 

Aplicada, 01 Mestre em Engenharia Elétrica, 02 Especialista no Ensino de 

Matemática, 01 Licenciado em Matemática); 05 dizem pertencer a área de 

Educação Matemática – mesmo que não seja possível identificar todos esses a 

partir da participação efetiva nos eventos locais, regionais, nacionais ou 

internacionais relacionados à área em tela, bem como não ter sido possível 

reunir um quantitativo de trabalhos publicados em periódico de natureza 

respectiva a dos eventos e menos ainda, de ter verificado o registro de ações 

de Educação Matemática no interior da instituição, seja por meio de memória 

fotográfica, seja pelo registros de portaria da reitoria, sendo: 02 Mestres em 

Educação; 01 Mestra em Meio Ambiente; 01 Mestrando em Educação e 02 

Mestrandos no Ensino de Ciências e Matemática – onde um desses últimos 

acumula 01 mestrado em Educação já concluído; 01 não é sequer Licenciado 

em Matemática nem tem graduação.  

Os 02 substitutos são Licenciados em Matemática, sendo um 

deles especialista em Metodologia do Ensino de Matemática. Essas 

informações repousam sobre a Plataforma Lattes do CNPq, acessada em 

08/03/2010. Para efeito de possíveis inferências é bom que se frise a formação 

dos professores responsáveis pelas turmas da 1ª série de 2009 quando foi 

aplicado o questionário da pesquisa exploratória: 01 Mestra em Meio Ambiente 

(professora efetiva, lecionou em 02 turmas), 01 Especialista em Metodologia do 

Ensino de Matemática (professor substituto, lecionou em 03 turmas, iniciando 

suas atividades com 3 meses de atraso por questões burocráticas do poder 

público, causando um acúmulo conteúdos para às turmas relacionadas para 

esse professor) e outro não licenciado e nem graduado (professor efetivo, 

lecionou em 01 turma).   

A meu ver, o fato dos alunos terem declarado, de forma negativa, 

que o Ensino de Matemática nessas turmas é tradicional (no sentido de 
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conservador) é preocupante, pois estamos no século XXI em que o binômio 

teoria e prática não deveria permanecer inerte e nem na contramão das 

propostas das políticas públicas e dos movimentos educacionais em prol de 

uma educação de melhor qualidade. Cito a SBEM – Sociedade Brasileira de 

Educação Matemática como uma instituição preocupada com as ações 

desenvolvidas por esses professores em sala de aula e como estas corroboram 

para piorar substantivamente o futuro desses alunos.  

Esse registro denota a necessidade de uma nova pesquisa no 

sentido de compreender o porquê de uma mão de obra qualificada esquiva-se 

de por em prática os resultados das pesquisas em Educação Matemática 

largamente divulgados em âmbito nacional e internacional.  

Esse rol de motivos foi o principal fator para determinação da 

turma do 2º IIFN ser selecionada para compor a amostra dessa pesquisa. 

Outro fato importante que contribuirá para o desenvolvimento da 

Sequência Didática com esta turma, respalda-se na distribuição da carga 

horária semanal – 03 horas geminadas, sendo da 07h às 10h das quartas-

feiras – bem como, a disponibilidade do professor em disponibilizar o intervalo 

de março a abril de 2010 para a realização dessa experiência.  

A pesquisa foi desenvolvida em cinco sessões de 3 horas 

ministradas por mim (às quartas-feiras das 7 às 10 h da manhã), obedecendo a 

seguinte programação: 02 sessões para o Milieu da 1ª parte (atividades 01, 02 

e 03); 02 sessões para o Milieu da 2ª parte (atividades 04, 05, 06, 07, 08 e 09); 

01 sessão para Milieu da 3ª parte (atividade 10). A observação das reações às 

atividades era registrada em punho por mim mesmo enquanto os alunos 

respondiam às questões. 

Cabe destacar que durante os diálogos informais com os alunos 

sujeitos desta pesquisa, eles declararam não ter experiência com aulas de 

Matemática em ambiente informatizado, sendo este o primeiro ensaio. 

Outra informação que interessa a essa investigação repousa no 

fato de que o conteúdo Funções Trigonométricas ainda não tinha sido estudado 

pelos alunos e que o professor da turma pesquisada consideraria a 

aprendizagem do mesmo para dar prosseguimento com as demais funções. 
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1.4 Instrumentos de investigação 
 

Foram desenvolvidos e utilizados para a coleta de dados dessa 

investigação: dois tipos de questionários, dez atividades didáticas e dez 

protocolos respectivamente relacionados às atividades22. 

O objetivo do primeiro tipo de questionário foi observar a situação 

e uso dos livros didáticos de Matemática por meio das respostas dos alunos da 

1ª série do Ensino Integrado do IFS. Já o segundo tipo deteve-se em 

compreender a aproximação ou distanciamento dos alunos com relação às 

Funções Trigonométricas para justificar a seleção da amostra desta pesquisa. 

As atividades didáticas consistem num conjunto de ações 

programadas (segundo a Teoria das Situações Didáticas) para a obtenção dos 

objetivos da aprendizagem significativa das Funções Trigonométricas, 

enquanto os protocolos referem-se ao lugar de registro dos resultados 

percebidos pelos alunos quando desenvolveram sistematicamente o banco de 

atividades. Este banco possibilitará a análise a posteriori dos dados obtidos. É 

também espaço para os alunos comunicarem seus pensamentos, cabendo ao 

pesquisador, por meio de uma análise comparativa, construir inferências 

capazes de serem demonstradas. 

 
 
 

1.5  Recursos utilizados 
 
 

Para dar vida à sequência didática, dois ambientes diferentes da 

sala de aula convencional foram utilizados: a sala de vídeo da instituição e o 

Laboratório de Informática com capacidade para vinte máquinas ou quarenta 

pessoas. Para tanto, tecnologias como datashow, DVD, computadores e 

software se fizeram imprescindíveis, já que a partir da minha experiência 

seriam recursos que ajudariam na apresentação didática do estudo do som. 

Não é demais lembrar que o objetivo deste trabalho se constitui 

em analisar de que forma a Teoria das Situações Didáticas constitui-se numa 

base possível para o desenvolvimento do Ensino do 1º modelo das Funções 

Trigonométricas    dcxsenbaxf  .  capaz de levar os alunos da 1ª série do 

Ensino Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superarem suas 

                                                
22 Ver Anexo 07 (A [1;10]). 
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dificuldades de aprendizagem. Assim, fica descartada a hipótese de utilização 

do software para a aprendizagem do conceito de função seno, mas sim 

apresentar ao aluno outras possibilidades de estudo permitindo a interação 

direta por meio da criatividade, descoberta e redescoberta de elementos 

interdisciplinares (amplitude e domínio, frequência e período, por exemplo). 

O software escolhido é denominado de Graphmatica, cujo 

domínio público elimina a dificuldade de sua aquisição. Foi desenvolvido por 

Keith Hertzer. Embora ainda não tenha sido traduzido para o português, pode 

ser obtido no endereço eletrônico http://www8.pair.com/ksoft/index.html. Apesar 

da apresentação inglesa, é simples de manipular, principalmente com a 

orientação de um professor e com o auxílio de atalhos de ajuda.   

Uma vantagem desse software é a de possibilitar a sobreposição 

de gráficos na tela do computador (até 25 gráficos), permitindo a visualização 

no mesmo plano cartesiano de vários gráficos de funções. Este recurso 

possibilita aos alunos fazer comparações a partir das variações entre os 

coeficientes da função e, com isso, perceber qual a importância desses para as 

deformações gráficas. 

Neste sentido, atividades como estas são denominadas de 

investigativas, pois além de muito ricas, exigem que o aluno ao planejar a sua 

realização tenha que formular hipóteses, escolher em que escalas poderão 

medir e como proceder para fazer as medições necessárias. Apenas depois 

disso, ele estará em condições de testar a veracidade das hipóteses que 

formulou. Tudo isso contribui para uma melhor conceptualização do objeto 

investigado, que é a essência do desenvolvimento cognitivo. 

Finalmente, e por uma questão de opção, mesmo porque não é 

um dos objetivos da pesquisa, não farei neste texto o passo a passo da 

utilização deste recurso. Durante a pesquisa, os alunos tiveram a oportunidade 

de travar os primeiros contatos com esse software durante a terceira atividade. 

Nela, todas as “janelas” foram acessadas para que pudessem manipular a 

construção dos gráficos das Funções Trigonométricas. 
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CAPÍTULO IV 

 
 
1.  A Sequência Didática (Sd)23 

 
A fim de estabelecer relações a partir do planejamento inicial e 

implementação da Sd, este capítulo será apresentado em dois momentos:  

análise a priori e análise a posteriori da Sequência Didática. 

No primeiro momento, desenvolverei a análise a priori da Sequência 

Didática a partir dos princípios da Engenharia Didática, segundo Artigue (1988), 

distinguindo as atividades dos alunos e a atividade do professor nas diferentes 

condições de estruturação do meio24. Em seguida, com os dados obtidos na 

fase de experimentação – elaborada a partir das situações de ação, 

formulação, validação e institucionalização hierarquizadas por Brousseau 

(2008) ao longo da Sd – realizarei a análise a posteriori com o intento de 

validar, conforme Artigue (1988), as hipóteses envolvidas na pesquisa. 

A Sequência Didática elaborada compõe-se de 10 atividades, sendo 

ela inspirada nos trabalhos de Brousseau (2008), Fonseca (2002) e Maia 

(2007). A ideia é que os alunos envolvidos consigam relacionar os fenômenos 

ondulatórios às representações matemáticas do tipo trigonométricas, bem 

como perceberem que as variações dos coeficientes das funções 

trigonométricas originam novas representações gráficas e vice-versa.  

 

                                                
23 Por acreditar ser coerente com os pressupostos da Teoria das Situações Didáticas, pincei de 
Zabala (1998), o conceito de Sd. Segundo o autor, uma sequência didática é uma sequência 
de atividades que determinam traços diferençados da prática educativa e, por isso, define-a 
como sendo “uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma 
unidade didática”. (ibidem, p. 20) 
24 Em Almouloud (2007), a noção de meio, tradução francesa de milieu ou milieux, é explicada 
a partir de três hipóteses que sustentam a Teoria das Situações Didáticas: a aprendizagem do 
aluno decorre da adaptação a um meio sendo esse fator de dificuldades, contradições ou 
desequilíbrio; em se tratando de uma aprendizagem escolarizada o meio tem de ser munido de 
intenções didáticas para possibilitar a aquisição do conhecimento matemático pelo aluno, 
cabendo ao professor organizá-lo para que sejam desenvolvidas as condições possíveis de 
instigar aprendizagens; e, por último, o meio, bem como as situações deverão estar 
diretamente relacionados aos saberes matemáticos selecionados para que ocorra o ensino-
aprendizagem. 
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1.1 Análise a priori da Sequência Didática 
 
A Sequência Didática está dividida em três partes: a 1ª parte 

corresponde ao rol das atividades 01 a 03, cujo intento é sensibilizar os alunos 

da existência dos fenômenos ondulatórios e como estes podem ser descritos e 

compreendidos matematicamente por meio do estudo das funções 

trigonométricas; a 2ª parte corresponde ao manuseio do software Graphmatica 

relacionando às atividades 04 a 09, objetivando a manipulação dos coeficientes 

a, b, c e d da função    dcxsenbaxf  . , com x  R, redimensionando a 

noção de domínio de uma função, associando-o a ideia de intervalos reais; e, 

por último, a 3ª parte que tomará a atividade 10 visando vincular os fenômenos 

ondulatórios apresentados anteriormente às representações senoidais por meio 

software Graphmatica. 
 

1.1.1 Análise do Milieu da 1ª parte: 
 
O objetivo deste conjunto de três atividades da Sequência Didática é 

possibilitar ao aluno uma primeira aproximação dos fenômenos naturais, em 

que os movimentos ondulatórios tornam-se possíveis de serem representados 

matematicamente pela função seno.  

ATIVIDADE 01: “Assistir um vídeo (filme televisionado) em que os 

fenômenos naturais, a exemplo do “som”, sejam possíveis de representação 

gráfica a partir da descrição do movimento ondulatório (tempo previsto: 2h)”. 

Um exemplo de uma das cenas exibidas no filme poderia ser esboçado pela 

figura 10: 
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Figura 10 – Representação simulada de um trecho (diálogo) 

  
Neste caso, o objetivo da atividade foi mostrar para os alunos como 

são utilizados os conhecimentos trigonométricos na resolução de problemas de 

certo cotidiano. Para a determinação da situação objetiva25 tem-se o meio 

material26 do aluno em que está disponível o vídeo com as respectivas 

representações gráficas e dinâmicas da função trigonométrica seno.   

Assim, é esperado pelo professor que o aluno vincule os momentos 

em que o “som” das vozes é captado e representado graficamente pelo 

computador com a temática de gráficos de funções.   

ATIVIDADE 02: “No laboratório de informática utilize os simuladores 

(software dinâmicos) S1 (Wave Interference 1.07), S2 (Sound Waves 2.12), S3 

(Fourier: Making Waves 3.03) e S4 (Quantum Tunneling and Wave Packets 

1.10) para fazer manipulações livres. Observando as variações realizadas, 

analise a possibilidade de associar as representações visualizadas a algum tipo 

de Função Matemática (tempo previsto: 30’)”. Essa atividade foi desenvolvida 

utilizando-se as imagens dos simuladores mencionados, cujos exemplos são 

apresentados nas figuras de 11 a 14: 
 

                                                
25 Segundo Maia (2007, p. 71), esta situação “refere-se ao problema proposto no qual o meio 
material contém objetos disponíveis para o aluno iniciar a resolução”.  
26 Para Maia (2007, p. 71), “é composto dos pré-requisitos para o desenvolvimento da situação, 
ou seja, neste momento o professor é responsável pela adequação do meio material e da 
utilização do mesmo pelo aluno”. 
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Figura 11 –  Representação da simulação das ondas formadas a 

partir do gotejamento de uma torneira 

 

 

 

 
Figura 12 – Representação da simulação de “sons” formados a partir 

de dois aparelhos amplificadores de “som”.    
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Figura 13 – Representação da simulação de soma de funções 

(Fourier). 

 

 

 
Figura 14 – Representação da simulação de funções como ondas. 

 
Neste caso, o intuito da atividade foi apresentar aos alunos recursos 

sofisticados para visualizar dinamicamente diversas representações gráficas 

das funções trigonométricas. Ao mesmo tempo, possibilitá-los a manipulação 

interativa o que origina a formulação de hipóteses.  
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Para tornar possível a determinação da situação objetiva, o meio 

material do aluno foi composto a partir de um laboratório de informática e os 

softwares já citados. Inicialmente, sem que o aluno percebesse, ele já estava 

em contato com um rol de conteúdos que está atrelado às funções 

trigonométricas, como por exemplo: plano cartesiano, coordenadas de um 

ponto no plano, simetria, noção de coeficiente e utilização de software.  

Assim, o professor, como observador, espera que o aluno conecte 

as cenas do vídeo com as possíveis deformações nos gráficos das funções que 

surgem a partir de suas próprias manipulações. Além disso, elabore 

conjecturas sobre o significado de amplitude, frequência e sobre os 

coeficientes da função    dcxsenbaxf  .  na próxima atividade.  

ATIVIDADE 03: “Manuseio livre do software Graphmatica. Em 

seguida, construir gráficos da função    dcxsenbaxf  .  variando livremente 

os coeficientes a, b, c, d (tempo previsto: 30’)”. Uma imagem dessa atividade 

pode ser visualizada, a título de exemplo, a partir da figura 15: 

 
Figura 15 – Representação mais simples da função seno. 

 

A partir deste ponto, surgem outras expectativas.  A finalidade desta 

atividade foi proporcionar aos alunos o software Graphmatica como recurso 

possível para estudar as funções trigonométricas, em que a elaboração de 

hipóteses para percepção da relação entre as representações algébrica e 

gráfica ficasse mais transparente, comparada com as aulas de quadro, giz e 

apagador. 
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Em tempo, espera-se também que a articulação com a atividade 

anterior permita aos alunos mais um momento de formulação, cujas 

observações e manipulações interativas iniciem um processo de ratificação 

entre as conjecturas anteriores.  

A determinação da situação objetiva foi possível a partir do meio 

material do aluno em que se resguardam as mesmas características da 

Atividade 02, acrescentando-se apenas o software Graphmatica.  

Neste caso, o professor espera que as articulações entre as duas 

atividades iniciais possam subsidiar o livre trânsito do aluno nesta atividade, 

deixando-o mais à vontade para a compreensão do papel de cada um dos 

coeficientes da função seno, por exemplo. 

 

1.1.2 Análise do Milieu da 2ª parte: 
 

Esta etapa do trabalho reserva seis atividades. As quatro primeiras 

intentam estimular o aluno a redescobrir o papel dos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , manipulando-os e observando as deformações gráficas 

decorrentes.   

Neste sentido, partia-se de uma sucessão arbitrária de valores reais 

para os coeficientes da função    dcxsenbaxf  . , de forma que um dos 

coeficientes é escolhido para assumir um valor fixo e os outros três valores 

alternados, conforme foi apresentado nas folhas de atividades: 

ATIVIDADE 04: “Fazer variações nos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , onde: b assumirá 5 valores reais diferentes, a=0, c=1 e 

d=0. (Tempo previsto: 30’)” 

ATIVIDADE 05: “Fazer variações nos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , onde: a assumirá 5 valores reais diferentes, b=1, c=1 e 

d=0. (Tempo previsto: 30’)” 

ATIVIDADE 06: “Fazer variações nos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , onde: c assumirá 5 valores reais diferentes, a=1, b=1 e 

d=0. (Tempo previsto: 30’)” 
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ATIVIDADE 07: “Fazer variações nos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , onde: d assumirá 5 valores reais diferentes, a=1, b=1 e 

c=1. (Tempo previsto: 30’)” 

Substituir a monotonia do “ver e ouvir” pelo “fazer e perceber” 

configura uma das mais importantes expectativas dessas atividades, pois a 

formulação de hipóteses, decorrente da ação, torna instigante e assinala o 

sentido da aprendizagem que conforme Charlot (2005), pode ser compreendido 

como justificativa da permanência dos alunos na sala de aula. 

Como é percebido, em relação à atividade anterior, o meio material 

não é alterado, o que facilitou a determinação da situação objetiva. 

Sendo assim, é esperado que o aluno consiga transitar pelas 

atividades com liberdade, já que as articulações entre as atividades anteriores 

o tenham oportunizado a percepção do papel de cada um dos coeficientes da 

função. 

Atribuindo-se a “b” na função    dcxsenbaxf  . , por exemplo, os 

valores 1/2, 1, 3/2, 2 e 3, e respeitando-se as orientações da ATIVIDADE 04, é 

possível observar a existência de pontos de intersecção entre os cinco gráficos 

(equivalentes aos zeros das funções representadas) e como as cristas de suas 

ondas, tomando-se a anti-simetria como referência,  seguem uma regularidade, 

mantendo-se paralelas. 

Outro fato possível de ser conjecturado pelos alunos é a relação 

entre o valor de “b” e o ponto mais alto ou mais baixo da senoide. Isso poderá 

auxiliar os alunos no esboço de gráficos desse tipo quando ele tiver pouco 

tempo para isso, como, por exemplo, em provas de vestibular.  
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Figura 16 – Representação de uma família de funções seno 

sobrepostas. 
 

Rumo à variação livre de “a” na função    dcxsenbaxf  . , por 

exemplo, assumindo valores 0, 1/2, 1, 3/2 e 2 para esse parâmetro, e 

respeitando-se as orientações da ATIVIDADE 05, outra maneira de olhar para 

as ondas torna-se possível: o movimento das ondas marítimas.  

Matematicamente, espera-se que os alunos percebam o paralelismo 

de curvas, que é outra forma de regularidade, como pode ser apresentada na 

figura 17. Outro fato matemático importante que pode ser notado é a relação 

entre a quantidade de raízes, num intervalo inicial de [–2π; 0] ou de [0; +2π], ou 

seja, quanto maior o valor de “a”, menos raízes a função vai apresentar.  

Além disso, considerando-se o intervalo [–2π; +2π], o “a” assume o 

papel de coeficiente linear, demarcando as intersecções entre as funções e o 

eixo y. 
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Figura 17 –  Representação de uma família de funções seno 

sobrepostas. 

 

Já as modificações em “c” anunciaram detalhes dificilmente 

percebidos em uma aula de quadro, giz e apagador: a formação de um tubo 

cilíndrico, ou ainda, fisicamente falando, a oscilação da frequência. 

Para essas variações na função    dcxsenbaxf  .  foram 

utilizados, por exemplo, os valores 1/2, 1, 3/2, 2 e 3, respeitando-se as 

orientações da ATIVIDADE 06. 

 Esperava-se que os alunos identificassem: a relação entre os 

valores de “c” e a quantidade de raízes no intervalo de [–2π; +2π], o que 

determina uma espécie de compactação das funções; a inexistência na 

variação da amplitude, cuja imagem pode ser determinada no intervalo de [0; 

2]; a existência de três pontos nas funções em que domínio e imagem se 

coincidem: (–2π; 1), (0; 1) e (+2π; 1) e o fato de, apesar de todas sofrerem uma 

translação vertical de uma unidade, o comportamento periódico não se altera, 

como é possível verificar na figura 18. 
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Figura 18 –  Representação de uma família de funções seno 

sobrepostas. 
 

Sendo “d” o último dos coeficientes da    dcxsenbaxf  .  a sofrer 

variação, respeitando-se as orientações da ATIVIDADE 07, foram utilizadas a 

sequência 0,1/2, 1, 3/2 e 2 para exemplificar e tornar possível essa análise.   

Espera-se que o aluno aprendiz perceba as analogias e diferenças 

entre as famílias de funções da atividade anterior com estas representadas na 

figura 19.  

Neste momento, a formulação busca alicerçar os pilares da 

validação, na medida em que o estudante perceba: o conjunto imagem foi 

preservado; as ondas passaram a ter um comportamento mais homogêneo, 

são paralelas; a variação de “d” não alterou os períodos; as funções sofreram 

uma translação horizontal; do ponto de vista cotidiano, a representação gráfica 

dessas funções assemelha-se aos fios que originarão uma corda, ou a objetos 

que sua imaginação permitir.  
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Figura 19 – Representação de uma família de funções seno 

sobrepostas. 
 

Após os alunos terem adquirido conhecimento sobre o papel de 

cada um dos coeficientes da função    dcxsenbaxf  . , os dois próximos 

momentos de ação pretendem estabelecer um vínculo entre os significados 

matemáticos dos coeficientes e suas transformações na física ondulatória, 

primordialmente, quando o som justifica-se como objeto de uma análise físico-

matemática. 

Desta forma, a ATIVIDADE 08: “Utilize-se de sua percepção e 

compreensão, quando – nas atividades anteriores – possibilitou visualizar as 

representações gráficas a partir das variações nos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , para traçar o gráfico da função abaixo:  

         ( ) 1 2 (3 1) 2 0,45 ( 3) 1 ( 0,33333) 1,42 (2,17 3)  ( 2)f x sen x sen x sen x sen x sen x sen x               ” 

buscará demonstrar ao aluno os bastidores matemáticos dos movimentos 

ondulatórios.  
 

Tendo como resultado a figura 20, é previsto que o aluno perceba a 

importância da aprendizagem acerca do papel de cada coeficiente; que o som 

(“físico”) só pode ser compreendido e controlado tecnologicamente por meios 

matemáticos; que para cada situação do cotidiano relacionada ao som, os 

coeficientes sofrerão alterações e que existem regularidades resultantes de 

combinações anteriormente, sequer imaginadas. 
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 Figura 20 – Representação da modelagem de um trecho de um 

diálogo. 

 

Já na ATIVIDADE 09: “Imagine o desenho de uma situação ou 

figura e, a partir da utilização do software Graphmatica, crie uma representação 

gráfica utilizando-se das variações dos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  .  (Tempo previsto: 1h)”, o objetivo é aplicar os conceitos 

aprendidos acerca dos papeis dos coeficientes da função seno, verificando 

como foram absorvidos, ou ainda, validados.  

Pode-se ainda acrescentar que nesta atividade os alunos poderão 

demonstrar o estado de sua criatividade vinculando-a aos conhecimentos 

trigonométricos numa perspectiva interdisciplinar na medida em que relacionam 

temáticas da Física e da Matemática.  

Neste sentido, a situação objetiva seria determinada pelo meio 

material no qual o aluno possui o conhecimento acomodado das atividades 

anteriores, ou seja, a interação com a forma canônica da função analisada, 

bem como a sua capacidade de utilizar livremente do computador e do 

software Graphmatica.   

A expectativa do professor é que os alunos pincem de seus 

pensamentos mnemônicos cenas possíveis de serem representadas por meio 

das senoides. Esperam-se desenhos de ondas do mar, telhados, montanhas, 

cordas, chapéus, animais, etc. 



 

97 
 

Uma dessas possibilidades de representação pode ser 

exemplificada pela figura 21, que pode ser entendida como uma “corda”: 

 

Figura 21 – Representação de uma função com o formato de uma 

corda. 

Nesta situação objetiva o aluno constrói com o auxílio do software o 

desenho solicitado, começando neste caso, pela função    xsenxf 1 , 

fazendo posteriormente alterações no coeficiente “d”, por exemplo: 

   2/11  xsenxf ;    11  xsenxf ;    2/31  xsenxf ; 

( ) 1 ( 2)f x sen x   . Em seguida, a partir de suas conjecturas a respeito de 

como os “fios da corda” poderiam ser representados para possibilitar o volume 

ou espessura de uma corda, o aluno poderá – é uma expectativa do professor 

– utilizar-se de uma simetria do coeficiente “b” como ferramenta para resolver o 

problema. Assim, poderia escrever os modelos algébricos como sendo: 

( ) 1 ( )f x sen x  ; ( ) 1 ( 1/ 2)f x sen x   ; ( ) 1 ( 1)f x sen x   ; ( ) 1 ( 3 / 2)f x sen x  

; ( ) 1 ( 2)f x sen x   . 

Ainda nessa situação objetiva, a validação dar-se-á por meio de 

como o aluno aprendiz busca construir suas estratégias a partir das testagens 

de conjecturas anteriores e o professor observa as tentativas, os sucessos, a 

elaboração de novas conjecturas e estratégias.  
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1.1.3 Análise do Milieu da 3ª parte: 

 

Sendo a ATIVIDADE 10: “Inspirado na sequência das atividades 

anteriores solicita-se que você reflita como o fenômeno do som poderia ser 

representado matematicamente por meio do software Graphmatica, por 

exemplo. Você poderá relacionar também os softwares dinâmicos manipulados 

na 2ª atividade. (Tempo previsto: 1h)”. O objetivo primordial é verificar, a partir 

dos depoimentos escritos dos alunos, o grau de suas percepções, bem como a 

aprendizagem das funções trigonométricas (institucionalizações) acerca da 

experiência desenvolvida. 

Neste sentido, a determinação da situação objetiva dar-se-á pelo 

meio material em que o aluno já dispõe dos conhecimentos adquiridos nas 

atividades anteriores.  

No que tange ao professor, é esperado que o aluno seja capaz de 

declarar ou sinalizar os resultados das manipulações realizadas 

espontaneamente com os coeficientes da função, desenvolvendo translações 

horizontais e verticais, reflexão em relação ao eixo das abscissas, domínio da 

noção de intervalo como ferramenta para delimitação dos desenhos da 

Atividade 09 e, por último, articule as representações algébricas e geométricas 

da onda como forma de compreender o som. 

 
1.2 Experimentação da Sequência Didática  
 

Como postula Artigue (1988, p. 208), a experimentação representa  

as “observações realizadas nas sessões de ensino, mas também produções 

dos alunos na sala de aula ou fora dela”. Essas produções, ou parte delas, 

serão pinçadas dos protocolos dos alunos27 com o intuito de descrever e relatar 

– o mais próximo da realidade vivida – o cenário da experiência, bem como o 

produto de cada atividade da Sd28. 

  
                                                
27 Instrumento individual para o registro das atividades conforme Anexo 07. 
28 É prudente frisar que, para fins desta pesquisa, todos os protocolos e registros fotográficos 
foram permitidos pelos alunos por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido conforme o Anexo 08. 
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1.2.1 Primeira Sessão: 
 

Na primeira sessão, conforme explica Machado (1999), ratificando 

os cuidados elencados na p. 61 deste texto, comecei a aula esclarecendo para 

os alunos os objetivos da pesquisa que naquele momento teria a parte prática 

iniciada.  

Para tanto, foi necessário estabelecer algumas condições (regras)29 

para os mesmos: as atividades seriam realizadas em duplas permitindo-se 

interação, mas o preenchimento dos protocolos seriam individuais após a 

realização de cada atividade, e esses seriam recolhidos ao final de cada 

sessão.  

Expliquei ainda que as aulas seriam fotografadas a fim de registrar 

comportamentos das duplas. As aulas seriam concluídas considerando os 

resultados discutidos oralmente pelos alunos e fechamento por parte do 

pesquisador.  

Desta forma, a Atividade 01 foi distribuída e explicada para a turma. 

Após assistirem ao vídeo referente a essa atividade, perguntei para os alunos o 

que eles acharam do filme, quais seriam os elementos matemáticos possíveis 

de verificar e, por último, se eles reconheceram a existência de alguma função 

matemática no mesmo.   

Estiveram presentes e responderam o Protocolo 01 32 alunos. 

Fazendo a leitura desses protocolos, verifiquei o quanto foi intensa a 

curiosidade, atenta e minuciosa a observação dos alunos acerca de elementos 

matemáticos inseridos no filme. Todos os alunos reconheceram a importância 

do filme como sendo uma forma de perceber a Matemática estudada na escola 

relacionada ao cotidiano. Essa afirmação pode ser constatada no excerto 

abaixo (Recorte 01):   

 

 
 
 

Recorte 01: Protocolo 01 – resposta da aluna B 15 
                                                
29 Para Brousseau (2008), essas regras constituem-se num contrato didático que, para ele, 
representa um conjunto de cláusulas que regem as interações entre aluno, professor e saber. 
Portanto, as expectativas do professor em relação ao aluno, o sistema de avaliação, a postura 
do aluno, entre outras variáveis, fazem todas, parte do contrato didático estabelecido pelo 
professor. 
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Durante as explanações orais dos alunos eles declaravam ver 

Matemática por todos os lados, destacando preocupação em relacionar o que 

tinham aprendido durante o decurso de suas experiências escolares. Este fato 

é demonstrado na afirmação: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Recorte 02: Protocolo 01 – resposta da aluna B 01 
 

Por último, o ponto mais alto da atividade (reconhecimento de algum 

tipo de função matemática) é comentado pelos alunos, sendo as descrições  

abaixo as mais interessantes (Recortes 03 a 06):  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Recorte 03: Protocolo 01 – resposta do aluno A 03 

 

 

 
 
 

 
 

Recorte 04: Protocolo 01 – resposta do aluno B 08 
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Recorte 05: Protocolo 01 – resposta do aluno B 05 

 
 
 
 
 
 
 

Recorte 06: Protocolo 01 – resposta do aluno B 16 

 

1.2.2 Segunda Sessão: 
 

Essa sessão foi iniciada no Laboratório de Informática. A princípio, 

expliquei que realizaríamos duas Atividades (n.º 02 e 03). Assim, o tempo 

para cada atividade seria de 1h 30min.  

Retomei as discussões da sessão anterior, frisando que o objetivo 

era compreender matematicamente o som representado por meio das 

representações gráficas visualizadas no filme. 

Neste sentido, a Atividade 02 foi distribuída com os alunos, 

relembrando-os das regras anteriores.  

Efetuando-se uma leitura dos 34 protocolos preenchidos, percebi 

claramente o quão tinha sido significativo o sentido dessa atividade, 

principalmente quando recorria à atividade anterior. Um aluno respondeu à 

questão 01 (que tratou de relacionar que conteúdos matemáticos já estudados 

poderiam ser trabalhados com o apoio do software utilizado) declarando os 

conteúdos: funções, trigonometria e gráficos, basicamente. Mas, seis alunos 

frisaram as Funções Trigonométricas: caso particular dos protocolos (B 11),  

(A 13), (A 12), (A 17), (B 13). 

A questão 02 enfatiza a possibilidade de existência de vínculos com 

os softwares (simuladores) com o filme. Com exceção de dois alunos que não 
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assistiram ao filme, todos os outros responderam que foi possível relacionar o 

filme com os simuladores. Dentre eles, destacam-se os protocolos 

apresentados nos recortes 7 a 12: 

   

 
 
 

 
 
 

Recorte 07: Protocolo 02 – respostas do aluno A 11 

 

 

 

 
 
 

 

Recorte 08: Protocolo 02 – respostas do aluno B 11 

 
 

 
 
 

Protocolo 02 – resposta do aluno A 12 

 

 
 

Recorte 09: Protocolo 02 – respostas do aluno A 12 

 
 

 
 
 
 

Recorte 10: Protocolo 02 – respostas do aluno A 13 

 

 (Q.01) 

 (Q.02) 
 

(Q.01) 

(Q.02) 

 (Q. 01) 

(Q. 02)  
 

 (Q.01) 

 (Q.02) 
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Recorte 11: Protocolo 02 – resposta da aluna A 18 

 
 
 

Recorte 12: Protocolo 02 – resposta da aluna A 20 

 

Por último, a questão 03 sublinha a compreensão das 

representações sonoras por meio das Funções Trigonométricas. Nos 34 

protocolos recolhidos, a maioria destacou que a relação entre as ondas 

sonoras e as funções dar-se-ia por meio do estudo dos gráficos. Sobretudo, 

quatro observações despertaram a minha atenção (Recortes 13 a 16): 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 13: Protocolo 02 – resposta do aluno A 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 14: Protocolo 02 – resposta do aluno A 17 

 
 
 

Recorte 15: Protocolo 02 – resposta do aluno B 05 

 
 

 
 

Recorte 16: Protocolo 02 – resposta do aluno B 16 

 

 

 

 

 

 

 



 

104 
 

Ocupando a outra metade da segunda sessão, a Atividade 03 

objetivou compreender o quanto o aluno interagiu com o Software 

Graphmatica, por meio da descrição de suas percepções e sentimentos. 

Estiveram presentes e responderam 35 alunos. Vale observar que verifiquei o 

aumento contínuo do número de alunos até esta atividade. Realizei duas 

triagens para selecionar os protocolos que, em suma, valorizaram a 

experiência. Em sua maioria, os alunos descreveram em uma média de cinco 

linhas suas impressões. Os conteúdos de algumas delas se mostraram mais  

significativos, por esse motivo farão parte deste estudo. Esses conteúdos estão 

apresentados nos recortes 17 a 23: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recorte 17: Protocolo 03 – resposta do aluno A 11 

 

 
 
 
 
 

Recorte 18: Protocolo 03 – resposta da aluna A 09 

 

 

 
 
 
 

Recorte 19: Protocolo 03 – resposta do aluno A 03 
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Recorte 20: Protocolo 03 – resposta da aluna B 15 

 

 

 

 

 

 
 

 

Recorte 21: Protocolo 03 – resposta da aluna A 18 

 

 

 

 
 
 

 

Recorte 22: Protocolo 03 – resposta da aluna A 20 

 

 

 

 
 
 

 
 

Recorte 23: Protocolo 03 – resposta da aluna A 04 
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1.2.3 Terceira Sessão:  
 

Dando continuidade à experiência, iniciei esta sessão retomando os 

resultados alcançados na anterior e expondo um novo objetivo: compreender o 

papel dos coeficientes a, b, c, d R na função    dcxsenbaxf  . . Para 

tanto, expliquei que destinaria 30 minutos para desenvolver cada uma das 

quatro atividades e o tempo restante para o preenchimento dos protocolos. 

Por equívoco, os coeficientes reais a, b, c, d não foram estudados 

nesta ordem, muito embora isso não prejudicasse o intuito do aluno perceber, 

paulatinamente, como as variações numéricas deformavam as representações 

dos gráficos diretamente associados às fórmulas criadas pelos próprios alunos. 

Sobretudo, destacarei a Atividade 04, que propôs investigar o papel 

do coeficiente b da função acima. Serão salientadas, simultaneamente, as duas 

primeiras questões. Apenas 26 alunos participaram desta atividade. Em sua 

maioria, os alunos atingiram o objetivo esperado. Alguns protocolos podem 

confirmar essa afirmação, conforme apresentado nos recortes 24 a 29: 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

Recorte 24: Protocolo 04 – respostas da aluna B 15 

 

 

 

 

 

 
Recorte 25: Protocolo 04 – resposta do aluno B 16 

(Q.01) 

(Q.02) 
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Recorte 26: Protocolo 04 – resposta da aluna A 20 

 

 

 
 

Recorte 27: Protocolo 04 – resposta do aluno B 02 

 
 
 
 
 

Recorte 28: Protocolo 04 – resposta do aluno B 12 

 

 

 

 

 

 

Recorte 29: Protocolo 04 – resposta do aluno A 12 

 

Como era esperado, as respostas da terceira questão ainda não 

estariam amadurecidas a ponto de possibilitar a elaboração de conclusões. 

Muitos arriscaram apresentar uma resposta que, por ora, considerei como força 

de vontade para superar os desafios. Como exemplo, a apresentada no recorte 

30:  
 
 
 
 
 
 

Recorte 30: Protocolo 04 – resposta da aluna B 15 
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Propositadamente, dei continuidade à Atividade 05, que recomenda 

inquirir o papel do coeficiente a da função em tela. Os questionamentos 

explicitados nos protocolos continuaram sendo os mesmos. O intento foi fazer 

com que os alunos convergissem o raciocínio indutivo e não perdessem o foco 

de suas análises.  

Continuarei salientando simultaneamente as duas primeiras 

questões. Apenas 26 alunos participaram desta atividade. Em sua maioria, os 

alunos atingiram o objetivo esperado. Os recortes 31 e 32 do protocolo 5 

podem confirmar essa afirmação: 

 

 
 

Recorte 31: Protocolo 05 – resposta da aluna B 15 
 

 
 
 

Recorte 32: Protocolo 05 – resposta da aluna A 16 

 

Apesar das expressões registradas pelos alunos nos protocolos não 

terem sido redigidas de forma clara, verifiquei que o sentido da atividade foi 

alcançado, pois as relações construídas por eles apontam uma análise do 

comportamento da função decorrente da variação do referido coeficiente, 

conforme se pode observar nos recortes 33 a 37, por exemplo.  
 

 
 
 
 
 
 

Recorte 33: Protocolo 05 – respostas do aluno B 02 
 

 

 

 

 
 
 

Recorte 34: Protocolo 05 – respostas da aluna B 07 

 

 

(Q.01) 

(Q.02) 

 (Q.01) 

(Q.02) 
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Recorte 35: Protocolo 05 – resposta do aluno A 03 

 

 

 
 

 

Recorte 36: Protocolo 05 – resposta da aluna B 18 
 

 

 

 

 
Recorte 37: Protocolo 05 – resposta do aluno B 05 

 

Como postula Ausubel (1980), os subsunçores construídos e 

ancorados nas atividades anteriores propiciam aos alunos a formulação de 

hipóteses cada vez mais próximas dos resultados de suas análises.  

Prosseguindo com a Atividade 06, cujo objetivo foi compreender  o 

desempenho do coeficiente c da função em análise; antes mesmo dos alunos 

iniciarem a atividade, fiz a leitura dos objetivos e perguntei qual deles arriscaria 

algum palpite a respeito dos resultados. Imersos numa agitação, todos queriam 

registrar suas “apostas”. Mas, somente depois da realização da mesma, 

apontaram nos protocolos descobertas que continuavam convergindo para o 

objetivo desta pesquisa.   

Continuarei salientando simultaneamente as duas primeiras 

questões. Apenas 26 alunos participaram desta atividade. Em sua maioria, os 

alunos atingiram o objetivo esperado. Como seria exagerado evidenciar todos 

os protocolos, recortarei aqueles cuja redação apresenta-se de forma mais 

clara. Alguns protocolos podem confirmar essa afirmação, a exemplo do 

recorte 38:  
 

 
 
 
 

Recorte 38: Protocolo 06 – resposta da aluna A 20 
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Essas conclusões, segundo Ausubel (1980), tornam a Aprendizagem 

Significativa. Já para Charlot (2000), é dessa forma que o aluno vê o sentido de 

Aprender. Maciçamente os alunos responderam de forma similar, ratificando os 

objetivos desta atividade (Recortes 39 a 42).  
 
 
 
 

Recorte 39: Protocolo 06 – resposta do aluno A 08 

 

 
 
 

                      Recorte 40: Protocolo 06 – resposta da aluna A 09 

 
 
 
 
 
 

                    Recorte 41: Protocolo 06 – respostas da aluna B 04 

 
 
 
 

 
            Recorte 42: Protocolo 06 – respostas da aluna B 07 

 

Essa sessão foi finalizada com a Atividade 07, cujo objetivo foi 

compreender  o desempenho do coeficiente d da função em análise. Como de 

costume, realizei a leitura dos objetivos e questionei quem aventuraria alguma 

hipótese a respeito dos resultados. Os alunos demonstravam uma 

cumplicidade quando se decidiam por falar sobre suas intuições. Discutiram 

suas expectativas com os colegas das duplas, iniciaram a atividade e seguiram 

registrando no protocolo suas respectivas conclusões. 

 

 

(Q.01) 

 (Q.02) 
 

 (Q.01) 

(Q.02) 
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A partir deste ponto, salientarei todas as questões, já que todos os 

coeficientes foram investigados.  

Apenas 26 alunos participaram desta atividade. Parte dos alunos 

tentou – ainda com uma linguagem Matemática não apropriada ou pouco 

amadurecida – escrever suas percepções, cuja demonstração prezou pelo 

esforço de acertar. Contudo, verifiquei que os alunos atingiram o objetivo 

anunciado. Os protocolos selecionados abaixo (recortes 43 a 50) servirão como 

pano de fundo para as discussões na análise a posteriori. Sendo assim, foram 

escolhidos de forma que apresentassem pontos fortes e fracos da experiência. 

 
 
 
 

          

  Recorte 43: Protocolo 07 – respostas da aluna B 18 
 

  De outra forma, outros alunos respondem semelhantemente: 

 
 
 

   Recorte 44: Protocolo 07 – resposta da aluna A 09 

 
 
 

   Recorte 45: Protocolo 07 – resposta do aluno A 02 

 
 
 

   Recorte 46: Protocolo 07 – resposta do aluno A 03 

 
 
 

  Recorte 47:  Protocolo 07 – resposta da aluna B 07 

 
 
 

   Recorte 48: Protocolo 07 – resposta da aluna A 20 

(Q.01) 

 (Q.02) 

(Q.01) 
 

(Q.02) 
 

(Q.01) 
 

(Q.01) 
 

(Q.02) 
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Recorte 49: Protocolo 07 – respostas do aluno A 12 

 

 

 

 

 
 

                           Recorte 50: Protocolo 07 – resposta do aluno B 16 

 

Finalizando essa sessão, a terceira questão insiste em averiguar o 

que de fato os alunos perceberam e/ou aprenderam com a manipulação dos 

coeficientes. Então, dos doze protocolos selecionados desta atividade, sete 

chamaram a minha atenção por dois motivos: primeiramente, pela dificuldade 

de expressar o que foi visto e “interpretado”, como observei nas respostas 

apresentadas nos recortes 51 a 55. 

 

 

 

 

 

 
    

Recorte 51: Protocolo 07 – resposta do aluno A 03 

 

 
 
 
 
 

   Recorte 52: Protocolo 07 – resposta da aluna A 16 

 

(Q.01) 

(Q.02) 
 

 

(Q.03) 
 

 

(Q.03) 
 

 

(Q.01=Q.02) 
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Recorte 53: Protocolo 07 – resposta do aluno B 11 

 
 
 
 
 

   Recorte 54: Protocolo 07 – resposta da aluna B 13 

 

 
 
 
 
 

 

Recorte 55: Protocolo 07 – respostas do aluno A 12 

 
Em segundo lugar, pela objetividade de comunicar o que foi 

visualizado e “internalizado”, como pude observar nos recortes 56 e 57:  

 

 
   Protocolo 07 – resposta da aluna B 13 

 

  Recorte 56: Protocolo 07 – resposta da aluna B 07 

 

  
 
 
 
 
 

 Recorte 57: Protocolo 07 – resposta do aluno B 08 

 

 

(Q.03) 
 

 

(Q.03) 
 

 

(Q.03) 
 

 

(Q.03) 

 

(Q.03) 
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1.2.4 Quarta Sessão:   
 

Nesta etapa da pesquisa, estavam presentes apenas 22 alunos. 

Estes informaram que a ausência de alguns nas aulas justificava-se por conta 

da época das provas do primeiro bimestre letivo de 2010; além disso, logo após 

a aula de Matemática, teriam prova de Física. Mesmo assim, os presentes 

representavam mais de 50% dos alunos matriculados, fato que – a meu ver – 

não condena o desenvolvimento da experiência. Além disso, estavam 

presentes os alunos que iriam contribuir para a experiência, pois segundo 

Freud (1996) à luz da Psicanálise, o desejo de saber sublimaria uma possível 

epistemofilia.  

Com o número menor de alunos, as atividades foram desenvolvidas 

quase individualmente, deixando os estudantes mais livres para aprender pelo 

método de “ensaio e erro”.  

Simultaneamente, os coeficientes a, b, c, d R na função 

   dcxsenbaxf  .  sofreram variações previamente determinadas por mim 

mesmo (o pesquisador), pois a intenção era que os aprendentes percebessem 

a relação existente entre os coeficientes da função e as variações do som por 

meio das ondulações em seu gráfico. E, em seguida, os mesmos coeficientes 

sofreriam variações de forma arbitrária, sendo seus valores agora 

determinados pelos próprios alunos.  

Assim, constituíram-se, respectivamente, as Atividades 08 e 09. 

Como de costume, expliquei que destinaria 1h e 30 minutos para desenvolvê-

las e o tempo restante para o preenchimento dos protocolos. 

Recortes de alguns protocolos traduzirão na íntegra, os sentimentos 

e emoções ali desenvolvidos pelos alunos. Primeiramente, excertos dos 

protocolos da Atividade 08 (Recortes 58 a 69): 

  

 

 
 
 
 
 
  

Recorte 58: Protocolo 08 – respostas da aluna B 18 

(Q.01) 

(Q.02) 

(Q.03) 
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 Recorte 59: Protocolo 08 – respostas da aluna A 14 

 

 

 
 

Recorte 60: Protocolo 08 – resposta do aluno B 16 

 

 

 

 

  Recorte 61: Protocolo 08 – resposta do aluno B 11 

 

 

 

 
 
 
 
 

Recorte 62: Protocolo 08 – resposta do aluno A 12 

 

 

 

 

 
 

Recorte 63: Protocolo 08 – resposta do aluno A 03 

 

 

(Q.01) 

(Q.02) 

(Q.03) 

(Q.02) 

(Q.03) 

(Q.03) 

(Q.03) 
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Recorte 64: Protocolo 08 – resposta do aluno B 03 

 

 

 

 
 

Recorte 65: Protocolo 08 – respostas do aluno A 02 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Recorte 66: Protocolo 08 – respostas do aluno A 13 

 

 

 

 

 

 
 

Recorte 67: Protocolo 08 – respostas do aluno B 12 

 

 

 

 

 

 
 

Recorte 68: Protocolo 08 – respostas do aluno A11 

(Q.03) 

(Q.02) 

(Q.03) 

(Q.02) 

(Q.03) 

(Q.02) 

(Q.03) 

(Q.02) 

(Q.03) 
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Recorte 69: Protocolo 08 – resposta do aluno B 05 

 

Ao término dessa atividade e, considerando as respostas dos 

alunos, fiz uma exposição sobre os papéis dos coeficientes da função 

investigada. Nela, busquei corrigir pequenas distorções que ouvia durante o 

momento do debate. Neste sentido e, estando os alunos mais convencidos das 

definições abordadas, orientei-os a darem prosseguimento com a próxima 

atividade.   

Dando continuidade, excertos dos protocolos da Atividade 09 
(Recortes 70 a 77) que demonstraram as relações entre forma algébrica, 

fenômeno e forma gráfica possíveis de serem compreendidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recorte 70: Protocolo 09 – respostas do aluno A 12(30) 

 

 

 

                                                
30 Vide Anexo 09 os gráficos construídos com o auxílio do software Graphmatica. 

(Q.03) 

 

(Q.01) 

(Q.02) 
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Recorte 71: Protocolo 09 – respostas do aluno B 11(31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Recorte 72: Protocolo 09 – respostas do aluno A 11(32) 

 

 

 

 

                                                
 

31 e 32 Vide Anexo 09 os gráficos construídos com o auxílio do software Graphmatica. 
 

 

(Q.01) 

(Q.02) 

 

(Q.01) 

(Q.02) 
 



 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recorte 73: Protocolo 09 – respostas da aluna A 16(33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recorte 74: Protocolo 09 – respostas do aluno A 02(34) 

 

 

 

 

 
                                                
 

33 e 34 Esses alunos não entregaram as impressões dos gráficos construídos com o auxílio do 
software Graphmatica. 
 

 

(Q.01) 

(Q.02) 
 

 

(Q.01) 

(Q.02) 
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Recorte 75: Protocolo 09 – respostas do aluno A 05(35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Recorte 76: Protocolo 09 – respostas do aluno B 12(36) 

 

 

 

                                                
 
35 e 36 Apenas o aluno A 05 não entregou a impressão do gráfico construído com o auxílio do 
software Graphmatica. A impressão do aluno B 12 encontra-se no Anexo 09.  

 

(Q.01) 

(Q.02) 
 

 

(Q.01) 

(Q.02) 
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Recorte 77: Protocolo 09 – respostas do aluno A 14(37) 

 

1.2.5 Quinta Sessão:   
 

Este momento representa a última etapa da experiência. Vale 

ressaltar que percebi que os alunos estavam agitados por conta da semana de 

provas.  

Inicialmente, conversamos sobre todas as etapas desenvolvidas 

anteriormente, utilizando todo o material disponibilizado no laboratório: 

softwares e computadores. Em seguida, entreguei e fiz a leitura da Atividade 
10, explicando que eles poderiam dispor de metade do tempo para revisitar 

seus arquivos salvos no computador e o tempo restante para responder o 

protocolo n.º 10.  

Nesta sessão, havia apenas 20 alunos presentes, representando 

ainda mais de 50% da turma. Um fato que não se pode deixar de registrar foi 

que 100% dos alunos presentes nesta atividade declararam ter sido uma 

experiência muito proveitosa e com significado, pois conseguiram relacionar a 

Matemática Escolar com a Matemática “Invisível” de seus próprios cotidianos.  

Sendo assim, passo a pinçar dos referidos protocolos os trechos que 

                                                
37Esse aluno não entregou a impressão do gráfico construído com o auxílio do software 
Graphmatica. 
 

(Q.01) 

(Q.02) 
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despertaram a minha atenção enquanto pesquisador, conforme apresentado 

nos recortes 78 a 87: 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 78: Protocolo 10 – resposta do aluno A12 

 
 
 
 

Protocolo 10 – resposta do aluno A12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 79: Protocolo 10 – resposta do aluno B12 
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Recorte 80: Protocolo 10 – resposta do aluno A11 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 81: Protocolo 10 – resposta do aluno A 15 
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Protocolo 10 – resposta do aluno A 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Recorte 82: Protocolo 10 – resposta do aluno B 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorte 83: Protocolo 10 – resposta do aluno B 11 

 

 

 
 
 
 

 
Recorte 84: Protocolo 10 – resposta do aluno A 02 
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Recorte 85: Protocolo 10 – resposta do aluno B 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 86: Protocolo 10 – resposta do aluno A 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recorte 87: Protocolo 10 – resposta da aluna B 04 
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1.3 Análise a posteriori e validação da Sequência Didática 
 

Endossando as palavras de Artigue (1988), Pais (2001), Machado 

(1999) e Almouloud (2007), nesta fase da Engenharia Didática analisarei as 

informações garimpadas na fase anterior, com o objetivo de atingir a realidade 

da produção dos alunos e, se possível, desvelar “seus procedimentos de 

raciocínio”. (PAIS, 2001, p. 103). 

No total, foram analisados exatamente 262 protocolos, o equivalente 

a 617 questões.  Para que a leitura seja didática, separarei em dois subitens a 

Análise a posteriori e a Validação.  

 

1.3.1 Análise a posteriori da Sequência Didática 
 

Na Primeira Sessão, a Atividade 01 foi analisada a partir dos seis 

protocolos selecionados, cuja demonstração nos registros apontou uma 

consciência e importância da Matemática presente no cotidiano, bem como a 

forma como esses alunos percebem-na.  

Os alunos (B 01) e (A 03) (Recortes 02 e 03) se esforçam para 

exemplificar como percebem a Matemática no cotidiano apresentado no filme. 

Apesar de não estarem desenvolvendo uma ação, estavam assistindo-a em um 

vídeo que dinamicamente (ação e reação) relacionava elementos matemáticos 

a problemas de uma realidade.  

Em se tratando de uma situação adidática, a ação aparece de forma 

implícita, pois os alunos arriscavam soluções para o desfecho da estória e, 

para Brousseau (2008), esse momento representa a tomada de decisões, 

mesmo sem ter consciência dela. Assim, o terreno epistemológico das Funções 

Trigonométricas estava sendo cuidadosamente preparado, ressaltando o 

sentido da aprendizagem desse conteúdo escolar. 

Os protocolos dos alunos (B 08), (B 05) e (B 16) exemplificados na 

experimentação (Recortes 04 a 06), representam o ponto mais significativo 

daquela atividade, pois, por meio de seus registros é possível constatar as 

relações entre o som e a sua representação gráfica, ou ainda, trigonométrica. 

Em nível da formação de conceitos, Ausubel (1980) ressalta que são nessas 
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situações que se originam os subsunçores e, por este motivo, situações 

adidáticas são necessárias para introdução de conteúdos escolares. 

Na Segunda Sessão, foram analisados dez protocolos selecionados 

da Atividade 02: (A 11 – duas vezes), (B 11), (A 12), (A 13), (A 18), (A 20),    

(A 17), (B 05) e (B 16) (Recortes 07 a 12). A convergência das respostas 

correspondentes às três questões revelou que os alunos compreenderam, a 

partir dos subsunçores já ancorados, a existência de relações entre os 

movimentos ondulatórios (sonoros) e as Funções Trigonométricas.  

Essa conclusão alicerça-se em Brousseau (2008), quando se 

acentua essa atividade como uma situação de ação, pois os alunos 

interagiram com os softwares, atuando como protagonistas em função de suas 

próprias motivações.   

Continuou-se na Atividade 03 a análise de sete protocolos: (A 11), 

(A 09), (A 03), (A 18), (A 20), (A04) e (B 15) (Recortes 17 a 23 ).  Previstas 

para desenvolverem-se juntas, as Atividades 02 e 03 objetivavam acionar os 

subsunçores dos alunos. Assim, o manuseio do software Graphmatica, além de 

dar liberdade à criatividade, propiciou abundantemente o vínculo entre a 

situação de ação e a situação de formulação, teorizadas por Brousseau 

(2008). 

Em análise, os depoimentos coletados caracterizaram a situação de 
formulação quando arriscaram a construção de conceitos trigonométricos 

como frequência, distância, amplitude, família de gráficos e variação – caso 

particular da aluna (A 20) (Recorte 22).  

Na Terceira Sessão, reuniu as Atividades 04, 05, 06 e 07, em que 

trinta protocolos selecionados foram analisados.  

Muito embora nem todos os excertos dos 26 protocolos da 

Atividade 04 estejam presentes neste texto, a análise dos registros dos alunos 

(B 15), (B 16), (A 20), (B 02), (B 12) e (A 12) (Recortes 24 a 29)  demonstrou o 

alcance dos objetivos acerca da compreensão do papel do coeficiente b R na 

função    dcxsenbaxf  . , principalmente os alunos (B 15) e (A 12), quando 

acentuam a transformação da amplitude da função afetada pela variação do 

referido coeficiente.  

Outro ponto que merece destaque refere-se à liberdade de 

manipular uma função a partir de um software dinâmico, pois verifiquei que se 

propicia a construção do conceito inerente ao conteúdo selecionado, incentiva-
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se a independência intelectual e o autodidatismo, estimula-se a pesquisa por 

meio da curiosidade e da criatividade.   

São esses elementos desejados pela sociedade quando os pais 

matriculam seus filhos nas escolas, principalmente para que estes resultados 

possam garantir um futuro em que os assentos em empresas assegurem a 

própria estabilidade financeira.  

Continuamente, a Atividade 05, de forma similar, ofereceu mais 

segurança para que os alunos criassem as suas conjecturas, pois ao analisar 

os protocolos  (B 15), (A 16), (B 02), (B 07), (A 03), (B 18) e (B 05) (Recortes 

31 a 37) constatei que a aluna (B 07) consegue perceber a diferença entre os 

coeficientes a e b R na função    dcxsenbaxf  . .  

Apesar de não se utilizar do termo técnico “translação vertical”, a 

referida aluna faz uma comparação entre os gráficos construídos a partir das 

variações de a e b R, escrevendo que na variação do coeficiente a as 

funções ficam paralelas umas às outras (“translação vertical”), contrariamente 

do que acontece na variação do coeficiente b.  
 

Sendo assim, é notório comprovar o quão os alunos estiveram 

concentrados durante essa atividade, pois, além de conseguirem os objetivos 

previstos, demonstraram interesse, responsabilidade e desejo, evitando-se 

posturas indesejadas, tais como: desatenção, indisciplina e desmotivação. 

Esses dissabores estão na contramão do que Brousseau (2008) pensa a 

respeito de um sistema de ensino e podem ser contornados caso as 

realizações didáticas repousem sobre uma teoria, mais especificamente, a 

Teoria das Situações Didáticas. 

A Atividade 06 contribuiu para a diminuição da ansiedade dos 

alunos e o aprimoramento da formulação de hipótese. Durante o seu 

desenvolvimento, registrei algumas “falas” decorrentes de comportamentos 

manifestos em que se deu a aprendizagem por descoberta. De acordo com 

Ausubel (1980), esta refere-se aos conteúdos descobertos pelo próprio 

aprendiz. Porém,  
 

após a descoberta, a aprendizagem só é significativa se o 
conteúdo descoberto estabelecer ligações a conceitos 
subsunçores relevantes já existentes na estrutura cognitiva. 
(MOREIRA, 2006, p. 17) 
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Essas “falas” arriscavam resultados, tais como:  
 

Aluna (A 20): “dessa vez a função vai ser comprimida” 

Aluna (B 15): “será que teremos funções paralelas no sentido 

vertical?” 
 

Neste sentido o ensaio (tentativas) e as confirmações convergiram 

para que 80% dos alunos ao alcançassem os objetivos dessa atividade. Nos 

protocolos (A 20), (A 08), (A 09), (B 04) e (B 07) (Recortes 38 a 42), por 

exemplo, é possível mostrar que apesar da ausência de um vocabulário 

específico, as alunas (A 20) e (B 04) convergem em sentido para o mesmo 

raciocínio, quando escrevem, respectivamente, que: “dentro de um limite” e 

“não mudam de tamanho... fica mais compacto”. Já a aluna (B 07), responde 

mais tecnicamente: “a frequência é maior (se o número for maior)”. Tal número, 

refere-se ao coeficiente c R na função    dcxsenbaxf  . . 

Das hipóteses verbalizadas, a da aluna (A 20) é validada e a da 

aluna (B 15) é refutada já que não existe o paralelismo cogitado. Mesmo assim, 

considero válida a formulação da hipótese, pois, segundo Brousseau (2008, p. 

29), “a formulação de um conhecimento corresponderia a uma capacidade do 

sujeito de retomá-lo (reconhecê-lo, identificá-lo, decompô-lo e reconstruí-lo em 

um sistema linguístico)”. No momento em que o conceito correto transformar-se 

num subsunçor, ela irá, como pontua Brousseau (2008), reconstruí-lo, 

ressignificando-o e ampliando seu campo conceitual. 

A finalização da análise dessa sessão dar-se-á com a Atividade 07. 
Essa atividade representa dois momentos de culminância: 

primeiramente, a análise da compreensão dos alunos quanto ao último 

coeficiente, d R, e, em segundo lugar, a instalação da situação de 
validação, que para Brousseau (2008), já existem elementos comuns para um 

diálogo entre o emissor (professor) – que agora assumirá a função de 

proponente – e o receptor (aluno) – que se transformará em um operante. 

Assim, professor e aluno podem travar discussões que colaborarão na busca 

da “verdade”. Não existirão “cartas nas mangas” que costumam substituir a 

autoridade docente por um equivocado discurso autoritário. 

Com efeito, os excertos dos protocolos (B 18), (A 09), (A 02), (A 03), 

(B 07), (A 20), (A 12) e (B 16) (Recortes 43 a 50), respectivamente, dão luzes 
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às duas primeiras questões do protocolo 07, uma vez que explicam 

minuciosamente o alcance dos objetivos previstos na análise a priori desta 

Sequência Didática. 

Todos os protocolos citados acima são contundentes, inclusive com 

utilização da linguagem técnica, ao afirmarem perceber que o coeficiente d 

provoca um paralelismo horizontal que, mais precisamente, pode ser também 

dito como “translação horizontal”. Vale ressaltar que o aluno (B 16) (Recorte 

50) conclui ainda que a variação de d R para a esquerda (diminuindo) ou 

para direita (aumentando), determina um posicionamento contrário da função, 

movendo-se para a direita e para esquerda, respectivamente.  

Isso denota o desenvolvimento da capacidade investigativa que, em 

muitos momentos do ensino sumariamente expositivo e não interativo, é 

ingrediente necessário para promover sua independência intelectual. 

Passarei agora a analisar a terceira questão desta atividade, 

responsável por assegurar a situação de validação.  

Durante a fase da experimentação dessa Engenharia Didática, 

destaquei os protocolos (A 03), (A 16), (B 11), (B 13) e (A 12) (Recortes 51 a 

55), como relatos que apontaram dificuldade de expressão. A meu ver, apesar 

da fragilidade na linguagem, existiu a compreensão, pois, de alguma forma, 

eles discutiram validamente o papel dos coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , permitindo, conforme Brousseau (2008), o diálogo entre 

proponente e operante.    

De forma mais clara, os alunos (B 11) e (B 13) foram incisivos, 

objetivos e claros, demonstrando a partir de seus registros que os coeficientes  

a, b, c e d R da função    dcxsenbaxf  .  são responsáveis pela 

apresentação geométrica do gráfico e, mais especificamente, pela translação 

vertical, amplitude, frequência (período) e translação horizontal, 

respectivamente. 

 Na Quarta Sessão, as Atividades 08 e 09, dão continuidade à 

situação de validação e organizam o campo das aprendizagens alcançadas 

para envolver os alunos na situação de institucionalização, que para 

Almouloud (2007, p. 40)  é  
 
definida como aquela em que o professor fixa 
convencionalmente e explicitamente o estatuto cognitivo do 
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saber. Uma vez construído e validado, o novo conhecimento 
vai fazer parte do patrimônio matemático da classe [...]. 
 

Deste modo, foram selecionados para análise doze protocolos da 

Atividade 08. Assim, percebi que os registros dos alunos validavam suas 

conjecturas acerca dos coeficientes da função em tela, sempre que respondiam 

que as alterações gráficas decorriam das mudanças desses coeficientes, caso 

dos alunos (B 18), (A 14), (B 02) e (A 11) (Recortes 56, 59, 67 e 68). 

Os outros oitos protocolos ajudam a demonstrar, por meio da 

terceira questão, a passagem da situação de validação para a situação de 
institucionalização que conforme Almouloud (2007), só garantirá o estatuto 

social caso não se antecipe à construção do significado e também do sentido – 

acrescento –, pois impedirá a ocorrência de uma Aprendizagem Significativa, 

produzindo as conhecidas dificuldades pedagógicas tanto para o professor 

quanto para os alunos. 

Eles enfatizaram em suas ideias novos valores atribuídos à 

Matemática quando registraram que os fenômenos ondulatórios, a exemplo do 

som, podem ser compreendidos a partir de controladores (coeficientes) e que, 

segundo o aluno (A 11) (Recorte 68), tais fenômenos não podem ser estudados 

apenas por uma única função, mas por uma soma delas, concordando dessa 

forma – por indução – com a Teoria de Fourier apresentada no capítulo I deste 

texto.   

Com vistas à verificação se, de fato, os conceitos (re)descobertos 

e/ou construídos pelos alunos justificaram-se por meio da situação de 
institucionalização, passarei, neste momento, a analisar a Atividade 09. 

Rumo à criatividade dos discentes, esta atividade congrega os 

conceitos validados nas Atividades 07 e 08, além de instigar a capacidade 

elaborativa e imaginativa dos aprendentes. Sendo assim, reuniu oito 

protocolos, cujos conteúdos tornam-se representativos dos demais pelo fato 

das ideias apresentadas serem similares. Por isso, selecionei as mais 

inusitadas.  

Considerando-se os protocolos (A 12), (B 11), (A 11), (A 16), (A 02), 

(A 05), (B 12) e (A 14) (Recortes 70 a77), verifiquei que os inventários das 

funções criadas pelos alunos fazem variações em todos os coeficientes da 

função    dcxsenbaxf  . , em que a sua maioria explicita o domínio de f(x) 

possível de compreender a própria criação.  
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A meu ver, essa atitude representa a união entre sentido e 
significado cuidadosamente apresentados a essa turma. Particularmente, o 

aluno (A 12) criou um modelo matemático para representar as “estalactites”, 

destacando-se de todos os outros por apresentar a função f(x) como sendo 

uma soma de funções.  

Os esboços, bem como as impressões de gráficos apresentadas 

nesta atividade, demonstraram que os alunos convenceram-se de que todo 

fenômeno pode ser matematizado por meio de equações, cujas incógnitas 

associadas responsabilizam-se por particularidades desse fenômeno.  

Neste sentido, o protocolo do aluno (A 02) (Recorte 04)  associa 

“caus” (sic) e “tranquilidade” a um inventário de funções matemáticas, mesmo 

que seja incipiente suas ideias por ausência de um arsenal matemático mais 

sofisticado.   

Vale à pena ainda destacar o cuidado e a “perfeição” com que o 

aluno (B 12) esboça seu desenho – “uma corda ou o interior de um cabo de 

alumínio” – agrupando algebricamente e sobrepondo geometricamente, 

representações matemáticas decorrentes da forma canônica da função seno. 

Sobretudo, constatei a situação de institucionalização seguindo as 

orientações de Brousseau (2008) e Almouloud (2007), somado ao que 

acrescentei na página 61 do capítulo II, quando nos momentos finais dessa 

atividade alguns alunos, (A 12), (B 12), (A 11) e (B 08) (Recortes 70 a 72 e 76),  

por exemplo, iniciaram uma discussão sobre a possibilidade de criarmos um 

“simulador de voz” a partir das Funções Trigonométricas e do software 

Graphmatica.  

Na minha compreensão, esse momento reflete a apropriação do 

conhecimento aprendido, demonstrando uma significação socialmente 

estabelecida, admitindo dessa forma a ocorrência da situação de 
institucionalização. 

A Quinta Sessão e última será analisada a partir da seleção de 

protocolos da Atividade 10. O objetivo foi verificar por meio do feedback do 

aluno o alcance das institucionalizações em torno das funções trigonométricas, 

suas propriedades e representações (algébricas e geométricas), em particular, 

da função seno. 
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Somaram-se dez protocolos, em que admito – muitas vezes – tive 

dificuldade de recortar de seus registros o essencial, pois quase todas as linhas 

apresentavam depoimentos necessários para a consagração dessa pesquisa. 

Os alunos (A 12), (B 12), (A 11), (A 15), (B 08), (B 11), (A 02),  

(B 05), (A 03) e (B 04) (Recortes 78 a 87), confirmaram as expectativas da 

pesquisa, pois reúnem adjetivos como: “experiência proveitosa, facilidade de 

aprender”, “... a experiência foi muito boa para o aprendizado dos gráficos”,  

“experiência estimulante e diferente”, “experiência inovadora e única”, “forma 

interativa de aprender”, “melhor ambiente para o estudo”.  

Sendo assim, as institucionalizações dos conceitos inerentes às 

funções trigonométricas foram satisfatoriamente conquistadas, pois a 

atmosfera da sala de aula estava tomada por, como observa Bachelard (1996), 

inconscientes espíritos científicos. 

 

1.3.2 Validação da Sequência Didática 
 

Tomando os ensinamentos de Artigue (1988), Pais (2001), Machado 

(1999) e Almouloud (2007), nesta fase da Engenharia Didática confrontarei as 

analises, a priori e a posteriori, que conforme Artigue (1988, p. 208) “se funda 

essencialmente a validação das hipóteses envolvidas na investigação”.  

As hipóteses serão identificadas pelas letras A, B e C, na ordem que 

se seguem:  

(A) O computador é uma ferramenta pedagógica capaz de auxiliar o 

aprendizado das Funções Trigonométricas;  

(B) Situações Didáticas com o uso do software Graphmatica 1.6c 

(disponível online) facilitam a Aprendizagem Significativa;  

(C) Há relação entre o uso do computador/software e a 

Aprendizagem Significativa das Funções Trigonométricas.  

Conforme dito anteriormente, no total foram analisados exatamente 

262 protocolos, o equivalente a 617 questões.   

Com o intuito de tornar esse confronto objetivo, optei por fazê-lo em 

na forma de quadros38, conforme modelo abaixo: 

                                                
38 Segundo Cervo et al. (2007, p. 130), “quadros, geralmente são livres arranjos que o autor faz 
para organizar e sistematizar a apresentação de algumas informações. São preferencialmente 
descritivos e essencialmente informativos, e não analíticos”. 
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QUADRO 1 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori 
 

 

PRIMEIRA SESSÃO 
 

Atividade 
 

E X C E R T O S 
 
Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 

01 

 
 
Análise    a 
priori 

Assim, é esperado pelo professor que o 
aluno vincule os momentos em que o 
“som” das vozes é captado e 
representado graficamente pelo 
computador com a temática de gráficos 
de funções.                                 (p. 70) 

 
 
 
 

(A) 

 

 
 
 
 

 

POSITIVA  
 
 
Análise    a 
posteriori 

Os protocolos dos alunos  (B 08), (B 05) 
e (B 16) exemplificados na 
experimentação, representam o ponto 
mais significativo daquela atividade, pois, 
por meio de seus registros é possível 
constatar as relações entre o som e a 
sua representação gráfica, ou ainda, 
trigonométrica.                           (p. 108) 
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QUADRO 2 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori  
 
 

SEGUNDA SESSÃO 
 

Atividades 
 

E X C E R T O S 
 

Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 
 
 

02 

 
 
 
Análise    a 
priori 

Assim, o professor, como observador, 
espera que o aluno conecte as cenas do 
vídeo com as possíveis deformações nos 
gráficos das funções que surgem a partir 
de suas próprias manipulações. Além 
disso, elabore conjecturas sobre o 
significado de amplitude, frequência e 
sobre os coeficientes da função 
   dcxsenbaxf  .  na próxima atividade.          

                                                     (p.73) 

 
 
 
 
 
 

(A) 

 

 
 
 

 
 
 
 

POSITIVA 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

A convergência das respostas 
correspondentes às três questões 
revelou que os alunos compreenderam, 
a partir dos subsunçores já ancorados, a 
existência de relações entre os 
movimentos ondulatórios (sonoros) e as 
Funções Trigonométricas.           (p. 110) 

 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 

 

 
 
Análise    a 
priori 

O professor espera que as articulações 
entre as duas atividades iniciais possam 
subsidiar o livre trânsito do aluno nesta 
atividade, deixando-o mais à vontade 
para a compreensão do papel de cada 
um dos coeficientes da função seno, por 
exemplo.                                     (p. 74) 

 
 
 
 
 
 

(B) 

 

 
 
 

 
 
 
 

POSITIVA 

 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

O manuseio do software Graphmatica, 
além de dar liberdade à criatividade, 
propiciou abundantemente o vínculo 
entre a situação de ação e a situação 
de formulação, teorizadas por 
Brousseau (2008). Em análise, os 
depoimentos coletados caracterizaram a 
situação de formulação quando 
arriscaram a construção de conceitos 
trigonométricos como frequência, 
distância, amplitude, família de gráficos e 
variação.                                    (p. 110) 
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QUADRO 3 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori  
 

 

TERCEIRA SESSÃO 
 

Atividades 
 

E X C E R T O S 
 

Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 

Análise    a 
priori 

Outro fato possível de ser conjecturado 
pelos alunos é a relação entre o valor de 
“b” e o ponto mais alto ou mais baixo da 
senoide. Isso poderá auxiliar os alunos 
no esboço de gráficos desse tipo quando 
ele tiver pouco tempo para isso, como, 
por exemplo, em provas de vestibular.    
                                                     (p.75) 

 
 
 
 
 
 

(A e C) 

 

 
 
 

 
 
 
 

POSITIVA 
 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

A análise dos registros dos alunos (B 
15), (B 16), (A 20), (B 02), (B 12) e (A 
12) demonstraram o alcance dos 
objetivos acerca da compreensão do 
papel do coeficiente b R na função 
   dcxsenbaxf  . , principalmente 

os alunos (B 15) e (A 12) quando 
acentuam a transformação da amplitude 
da função afetada pela variação do 
referido coeficiente.                   (p. 111) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

05 
 
 
 

 

 
 
 
Análise    a 
priori 

Espera-se que os alunos percebam o 
paralelismo de curvas, que é outra forma 
de regularidade, como pode ser 
apresentado na figura 17. Outro fato 
matemático importante que pode ser 
notado é a relação entre a quantidade de 
raízes, num intervalo inicial de [–2π; 0] 
ou de [0; +2π], ou seja, quanto maior o 
valor de “a”, menos raízes a função vai 
apresentar.                                  (p. 76) 

 
 
 
 
 
 
 
 

(A e C) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

Ao analisar os protocolos   (B 15), (A 16), 
(B 02), (B 07),   (A 03), (B 18) e (B 05) 
constatei que a aluna (B 07) consegue 
perceber a diferença entre os 
coeficientes a e b R na função 
   dcxsenbaxf  . . Apesar de não 

utilizar-se do termo técnico “translação 
vertical” a referida aluna faz uma 
comparação entre os gráficos 
construídos a partir das variações de a e 
b R, escrevendo que na variação do 
coeficiente a as funções ficam paralelas 
umas às outras (“translação vertical”), 
contrariamente do que acontece na 
variação do coeficiente b.           (p. 111) 

 



 

137 
 

QUADRO 3 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori 
(CONTINUAÇÃO) 

 
 

TERCEIRA SESSÃO 
 

Atividade 
 

E X C E R T O S 
 

Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06 

 
 
 
 
 
Análise    a 
priori 

Esperava-se que os alunos 
identificassem: a relação entre os 
valores de “c” e a quantidade de raízes 
no intervalo de [–2π; +2π], o que 
determina uma espécie de compactação 
das funções; a inexistência na variação 
da amplitude, cuja imagem pode ser 
determinada no intervalo de [0; 2]; a 
existência de três pontos nas funções 
em que domínio e imagem se coincidem: 
(–2π; 1), (0; 1) e (+2π; 1) e o fato de, 
apesar de todas sofrerem uma 
translação vertical de uma unidade, o 
comportamento periódico não se altera, 
como é possível verificar na figura 18.               
                                                     (p.77) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A e C) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIVA  
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

Neste sentido, o ensaio (tentativas) e as 
confirmações, convergiram 80% dos 
alunos ao alcance dos objetivos dessa 
atividade. Nos protocolos   (A 20), (A 08), 
(A 09), (B 04) e (B 07), por exemplo, é 
possível mostrar que apesar da ausência 
de um vocabulário específico, as alunas  
(A 20) e (B 04) convergem em sentido 
para o mesmo raciocínio, quando 
escrevem, respectivamente, que: “dentro 
de um limite” e “não mudam de 
tamanho... fica mais compacto”. Já a 
aluna (B 07), responde mais 
tecnicamente: “a frequência é maior (se 
o número for maior)”. Tal número refere-
se ao coeficiente c R na função 
   dcxsenbaxf  . .              (p. 112) 
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QUADRO 3 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori 
(CONTINUAÇÃO) 

 
 

TERCEIRA SESSÃO 
 

Atividade 
 

E X C E R T O S 
 

Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

 
 
 
 
 
 
Análise    a 
priori 

Espera-se que o aluno aprendiz perceba 
as analogias e diferenças entre as 
famílias de funções da atividade anterior 
com estas representadas na figura 19. 
Neste momento, a formulação busca 
alicerçar os pilares da validação, na 
medida em que o estudante perceba: o 
conjunto imagem foi preservado; as 
ondas passaram a ter um 
comportamento mais homogêneo, são 
paralelas; a variação de “d” não alterou 
os períodos; as funções sofreram uma 
translação horizontal; do ponto de vista 
cotidiano, a representação gráfica 
dessas funções assemelha-se aos fios 
que originarão uma corda, ou a objetos 
que sua imaginação permitir.         (p. 77) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A e C) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

Todos os protocolos citados acima são 
contundentes, inclusive com utilização 
da linguagem técnica, pois os alunos 
afirmaram perceber que o coeficiente d 
provoca um paralelismo horizontal que, 
mais precisamente, pode ser também 
dito como “translação horizontal”. Vale 
ressaltar que o aluno (B 16) conclui 
ainda que a variação de d R para a 
esquerda (diminuindo) ou para direita 
(aumentando), determina um 
posicionamento contrário da função, 
movendo-se para a direita e para 
esquerda, respectivamente.         (p. 113) 
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QUADRO 4 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori  
 
 

QUARTA SESSÃO 
 

Atividades 
 

E X C E R T O S 
 

Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 
 
 
 

08 

 
 

 
Análise    a 
priori 

É previsto que o aluno perceba a importância 
da aprendizagem acerca do papel de cada 
coeficiente; que o som (“físico”) só pode ser 
compreendido e controlado 
tecnologicamente por meios matemáticos; 
que para cada situação do cotidiano 
relacionada ao som, os coeficientes sofrerão 
alterações e que existem regularidades 
resultantes de combinações anteriormente 
sequer imaginadas.                              (p. 79) 

 
 
 
 
 
 
 

(B e C) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

POSITIVA 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

Assim, percebi que os registros dos 
alunos validavam suas conjecturas 
acerca dos coeficientes da função em 
tela, sempre que respondiam a partir dos 
mesmos que as alterações gráficas 
decorriam das mudanças desses 
coeficientes, caso dos alunos (B 18),    
(A 14), (B 02) e (A 11).                 (p. 114) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

09 

 
 
 

Análise    a 
priori 

A expectativa do professor é que os 
alunos pincem de seus pensamentos 
mnemônicos cenas possíveis de serem 
representadas por meio das senoides. 
Esperam-se desenhos de ondas do mar, 
telhados, montanhas, cordas, chapéus, 
animais, etc.                                 (p. 80) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B e C) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

Considerando-se os protocolos (A 12), (B 
11), (A 11), (A 16), (A 02), (A 05), (B 12) e (A 
14), verifiquei que os inventários das funções 
criadas pelos alunos fazem variações em 
todos os coeficientes da função 
   dcxsenbaxf  . , em que a sua 

maioria explicita o domínio de f(x) possível 
de compreender a própria criação. A meu 
ver, essa atitude representa a união entre 
sentido e significado cuidadosamente 
apresentados a essa turma. Particularmente, 
o aluno (A 12) criou um modelo matemático 
para representar as “estalactites”, 
destacando-se de todos os outros por 
apresentar a função f(x) como sendo uma 
soma de funções. Os esboços, bem como as 
impressões de gráficos apresentadas nesta 
atividade, demonstraram que os alunos 
convenceram-se de que todo fenômeno pode 
ser matematizado por meio de equações, 
cujas incógnitas associadas 
responsabilizam-se por particularidades do 
mesmo.                                               (p. 114) 
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QUADRO 5 – Confronto entre as Análises a priori e a posteriori  

 
 

QUINTA SESSÃO 
 

Atividade 
 

E X C E R T O S 
 

Hipóteses 
envolvidas 

 

Validação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 

 
 
Análise    a 
priori 

É esperado que o aluno seja capaz de 
declarar ou sinalizar os resultados das 
manipulações realizadas 
espontaneamente com os coeficientes 
da função, desenvolvendo translações 
horizontais e verticais, reflexão em 
relação ao eixo das abscissas, domínio 
da noção de intervalo como ferramenta 
para delimitação dos desenhos da 
Atividade 09 e, por último, articule as 
representações algébricas e geométricas 
da onda como forma de compreender o 
som.                                               (p. 81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(B e C) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

POSITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análise    a 
posteriori 

Nesta, o objetivo foi verificar por meio do 
feedback do aluno o alcance das 
institucionalizações em torno das 
funções trigonométricas, suas 
propriedades e representações 
(algébricas e geométricas), em 
particular, da função seno. Somaram-se 
dez protocolos, em que admito – muitas 
vezes – tive dificuldade de recortar de 
seus registros o essencial, pois quase 
todas as linhas apresentavam 
depoimentos necessários para a 
consagração dessa pesquisa. Os alunos 
(A 12), (B 12), (A 11), (A 15), (B 08),     
(B 11), (A 02), (B 05), (A 03) e (B 04), 
confirmaram as expectativas da 
pesquisa, pois reúnem adjetivos como: 
“experiência proveitosa”, “facilidade de 
aprender”, “... a experiência foi muito boa 
para o aprendizado dos gráficos”, 
“experiência estimulante e diferente”, 
“experiência inovadora e única”, “forma 
interativa de aprender”, “melhor 
ambiente para o estudo”. 
                                                     (p. 114) 

 

 

Com efeito, está provado que os resultados foram confirmados, 

tornando válidas todas as hipóteses descritas anteriormente.



 

 
 

Conclusão 

Conclusão 
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CONCLUSÃO 

 
Ao longo da história do Ensino de Matemática, sob as lentes de 

Miorim (1998), desenvolve-se um ensino marcado pelo classicismo em que, 

para aprender, fazia-se necessário receber de forma “pronta e acabada” o 

objeto de ensino, que, na maioria das vezes, não se originava de estudos 

preocupados com a construção do conhecimento.  

Decorrente da conservação de métodos pedagógicos que 

contribuíam para aumentar o fracasso escolar e a hegemonia da classe 

dominante, uma parcela de desbravadores iniciou um movimento com vistas a 

reverter tal situação. Segundo Miorim (1998), Felix Klein – no início dos anos 

de 1900, investia na criação de metodologias específicas para o ensino de 

Matemática, onde as atividades práticas representariam oposição a uma 

formação geral, à tradição culta e artesanal e ao desenvolvimento do 

raciocínio. Iniciava-se, desta forma, o primeiro Movimento Internacional para a 

Modernização do Ensino de Matemática.   

Com efeito, sendo a Aprendizagem Matemática um reflexo positivo 

de seu Ensino, cabe ressaltar que, para a Psicologia Cognitiva, segundo 

Davidoff (2001), atenção, percepção e memória constituem-se a base 

neuropsicológica da aprendizagem. Assim, é mais provável que se obtenha 

êxito na aprendizagem quando se legitima a implementação de atividades 
didáticas planejadas de acordo com as demandas das situações de ensino. 

 

Neste sentido, salienta Almouloud (2007), pesquisadores soviéticos, 

europeus e americanos desenvolveram alguns mecanismos que favorecem a 

construção do conhecimento a partir da elaboração de estratégias de ensino 

diante de uma situação escolar, sendo esses mecanismos embasados nas 

abordagens vygotskyana e piagetiana, principalmente.  
 

A partir dessas concepções, desenvolveu-se na França na década 

de 1970 uma nova área do conhecimento denominada de Didática da 

Matemática, marcada pelo contexto da reforma da Matemática Moderna. 

Explica Almouloud (2007, p. 26) que “a preocupação era estudar os problemas 

de ensino de conceitos matemáticos em razão das exigências próprias do 
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saber matemático”. Com vistas a alcançar esse objetivo, apresenta ainda 

Almouloud (2007, p. 26-28) uma lista de pesquisadores franceses que se 

concentram nessa empreitada: Yves Chevallard, M. A. Joshua, Guy Brousseau, 

Michele Artigue, Régine Douady, Raymond Duval e Gérard Vergnaud.  

Desde os anos de 1980, a influência francesa decorrente das 

parcerias do Brasil com a França semeia resultados em pesquisas sobre 

Didática da Matemática, brasileiramente denominada de Educação 

Matemática. De forma robusta, tais influências podem ser verificadas nos 

bancos de Dissertações e Teses nos Programas de Pós Graduação em 

Educação Matemática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC/SP e, mais recentemente, na Universidade Bandeirante de São Paulo – 

UNIBAN.  

Conforme publicações nacionais de obras intituladas “Psicologia da 

Educação Matemática”, pude perceber que até o presente momento, apenas 

os trabalhos de Brito (2001) e Falcão (2003) relacionam elementos da didática 

francesa, principalmente porque o segundo autor realizou seus estudos de 

Doutorado em Psicologia da Aprendizagem na Universidade Paris-5, conforme 

Brito (2001, p. 12). Vale destacar que Falcão desenvolve a docência, bem 

como suas pesquisas, na Universidade Federal de Pernambuco, permitindo à 

região do nordeste brasileiro uma aproximação com o ideário francês.  

Em Sergipe, a partir de um rastreamento nos bancos de 

Dissertações do Núcleo de Pós Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe – NPGED/UFS, bem como do Núcleo de Pós Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática  da mesma universidade – 

NPGECIMA/UFS, não foram encontrados pesquisas que tenham se 

interessado pelo objeto da Didática da Matemática, sendo este um primeiro 

estudo sergipano.   

Assim, contagiado pelas ideias de Brousseau (2008) e Artigue 

(1988), decidi investigar o seguinte problema: O uso do computador, enquanto 

ferramenta pedagógica, seria capaz de levar os alunos da 1ª série do Ensino 

Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superar suas dificuldades de 

aprendizagem do 1º modelo das Funções Trigonométricas    dcxsenbaxf  .

?   
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A escolha dessa teoria deveu-se à simbiose entre teoria e prática 

apresentada por Brousseau (2008) quando compreende a Aprendizagem 

Matemática como fruto de quatro etapas de seu Ensino: Ação, Formulação, 

Validação e Institucionalização. Para tanto, propõe a utilização de atividades 

didáticas, que a fim de serem melhores desenvolvidas, podem ser 

assessoradas pela metodologia da Engenharia Didática. 

Segundo Artigue (1988), esse método pressupõe também quatro 

etapas: Análises preliminares ou prévias, Concepções e Análise a priori, 
Experimentação, Análise a posteriori e Validação.  

Associando as etapas da Teoria das Situações Didáticas às da 

Engenharia Didática, priorizei o objetivo geral: Analisar de que forma o uso 
do computador, enquanto ferramenta pedagógica, é capaz de levar os 
alunos da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado em 
Sergipe a superarem suas dificuldades de aprendizagem do 1º modelo 
das Funções Trigonométricas f(x) = a + b sen (cx + d).  

Em seguida, hierarquizei, nesta ordem, os seguintes objetivos 

específicos:  1. Verificar de que forma o uso do software Graphmatica          
(disponível on line) auxiliaria na Aprendizagem Significativa dos alunos,     

2. Identificar quais as implicações do uso de Situações Didática com         
essa ferramenta, 3. Verificar a existência de relação entre o uso do 
computador e a Aprendizagem Significativa das Funções 
Trigonométricas. 

Decorrente destes objetivos, a Teoria da Aprendizagem Significativa 

de Ausubel (1980) não poderia deixar de atravessar esta investigação, porque 

sempre acreditei ser mais fácil aprender o que, para mim, seria significativo. 

Por esse motivo, verifiquei que não seria possível conferir se os pressupostos 

ausubelianos – o aluno precisa ter uma disposição para aprender;  o 
conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente 
significativo; faz-se necessário o estudante ter uma estrutura cognitiva 
preexistente, estariam dispostos e entrelaçados no cenário analisado desta 

investigação.   
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Seguindo as orientações de Artigue (1988), verifiquei por meio das 

análises prévias, o quanto necessita saber o professor de Matemática para 

ministrar aulas de Funções Trigonométricas. Afinal, é na inquirição 

epistemológica de um conteúdo a ser ensinado que o professor vai encontrar 

estratégias para estimular ou seduzir seus alunos.  

Na interface com a Matemática, a Física objetiva, entre outras 

coisas, compreender a origem, transformações, manutenção e controle do som 

por meio de suas propriedades matemáticas – teia suficiente para sustentar o 

professor de Matemática no planejamento de aulas em que sentido e 
significado justifiquem o árduo processo de civilização por meio da 

escolarização.   

Além disso, verifiquei que é pouco suficiente o professor erguer seu 

edifício epistemológico dos conteúdos matemáticos escolares – em particular, 

as Funções Trigonométricas –, caso se debruce apenas nos livros didáticos, 

pois não satisfarão, com êxito desejado, as suas expectativas, conforme 

acentuo no capítulo I deste texto. 

Sobretudo, ainda constatei, a partir da análise dos questionários e 

diálogos com os sujeitos desta pesquisa, que há lacunas preocupantes, a 

exemplo: o Ensino de Matemática permanece, como diria D’Ambrosio (1996), 

“congelado e obsoleto”, pois mesmo fazendo parte de uma sociedade 

tecnológica, não se utilizam computadores ou sequer softwares livres nesse 

ensino.  

Num segundo momento, o desenvolvimento das concepções e 
análise a priori abriu espaço para que fossem planejadas as Situações 

Didáticas (Situação de Ação, Situação de Formulação, Situação de Validação e 

Situação de Institucionalização) apresentadas por meio de uma Sequência 

Didática que reuniu dez atividades programadas.  

Essa etapa permitiu-me buscar recursos didáticos como o vídeo e o 

software Graphmatica para dar conta dos componentes das Situações 

Didáticas (SD), dentro de uma Sequência Didática (Sd) que permitisse aos 

alunos perceberem os vínculos entre elas e, ao mesmo tempo, focarem-se no 

conteúdo das aulas.     
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Notadamente, verifiquei também que essa fase da Engenharia 

Didática dá ao professor o suporte para conduzir e criar alternativas in loco, 

pois além de prever os comportamentos atitudinais de seus alunos, livra-o de 

constrangimentos, como também fortalece seus argumentos docentes.  

No momento da experimentação, constatei que mesmo que o 

professor se empenhe, haverá alunos com resistência à aprendizagem – 

questão essa que fugiu dos limites dessa pesquisa e, acerca dela, não tecerei 

comentários.  

  Contrariamente, pontos marcantes da minha observação reuniram 

elementos para um esboço da sala de aula que é desejada pelo aluno: em 

seus comportamentos manifestos os alunos pareciam adentrar em uma “nave 

espacial”. Tudo era novidade. E, por conta disso, olhavam, ouviam e se 

envolviam contagiados por uma emoção que se denunciava por meio de 

alegria.  

Os alunos, comparando às minhas próprias aulas expositivas, 

(re)descobriam com mais facilidade os papéis dos coeficientes de forma em 

que a consistência de suas descobertas possibilitava o avanço nas demais 

atividades. 

Constatei também o quão se torna difícil para o professor administrar 

uma aula nestes moldes para uma turma com mais de 25 alunos, pois, como 

adolescentes, reagem simultaneamente aos desafios propostos nas 

atividades, de forma que se agitam e, por isso, muitas vezes, dificultam a 

concentração dos outros colegas. 

 Especialmente, as sessões de experimentação desvelaram talentos 

que, até o momento, estavam desconhecidos. Casos particulares dos alunos  

(A 12), (B 12), (A 11) e (B 08), que foram encaminhados por mim a 

professores-pesquisadores do Departamento de Física, Informática e 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Sergipe, com o objetivo de 

desenvolverem um “simulador de voz” a partir das Funções Trigonométricas e 

do software Graphmatica. 

Sendo análise a posteriori e validação a última fase propalada por 

Artigue (1988), não poderia esquivar-me de uma declaração: foi um dos 
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momentos mais esperados da investigação, pois nele estariam validadas ou 

refutadas as hipóteses em relação à inquietação inicial. São elas:  

1. O computador é uma ferramenta pedagógica capaz de auxiliar o 

aprendizado das Funções Trigonométricas.  

2. Situações Didáticas com o uso do software Graphmatica  

(disponível on line) facilitam a Aprendizagem Significativa. 

3. Há relação entre o uso do computador/software e a 

Aprendizagem Significativa das Funções Trigonométricas.  

Tomando-se os quadros 1, 2 e 3 (Capítulo IV), verifica-se validada 

a primeira hipótese quando os resultados apontam a compreensão dos alunos, 

ao afirmarem que a identificação das relações entre o som e a sua 

representação gráfica só foi possível por conta da utilização do computador. 

Verifica-se também por meio das respostas atribuídas à segunda atividade, que 

revelaram que os alunos compreenderam, a partir dos subsunçores já 

ancorados, a existência de relações entre os movimentos ondulatórios 

(sonoros) e as Funções Trigonométricas. Por último, o manuseio do software 

Graphmatica, além de dar liberdade à criatividade, propiciou abundantemente o 

vínculo entre a situação de ação e a situação de formulação, teorizadas por 

Brousseau (2008). Em análise, os depoimentos coletados caracterizaram a 

situação de formulação quando arriscaram a construção de conceitos 

trigonométricos como frequência, distância, amplitude, família de gráficos e 

variação.     

Já nos quadros 2, 4 e 5 (Capítulo IV), verifica-se validada a 

segunda hipótese quando se percebe que o manuseio do software 

Graphmatica, além de dar liberdade à criatividade, propiciou abundantemente o 

vínculo entre a situação de ação e a situação de formulação, teorizadas por 

Brousseau (2008), como foi dito no parágrafo anterior. Mais adiante, percebi 

que os registros dos alunos validavam suas conjecturas acerca dos 

coeficientes da função em tela, sempre que respondiam que as alterações 

gráficas decorriam das mudanças desses coeficientes, caso dos alunos (B 18), 

(A 14), (B 02) e (A 11).  
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Além disso, considerando-se os protocolos (A 12), (B 11), (A 11),   

(A 16), (A 02), (A 05), (B 12) e (A 14), verifiquei que os inventários das funções 

criadas pelos alunos apresentam variações em todos os coeficientes da função 

   dcxsenbaxf  . , pois se verifica que os gráficos apresentados pelos 

alunos explicitam o domínio de f(x), o que torna possível compreender a própria 

criação dos desenhos. A meu ver, essa atitude representa a união entre 

sentido e significado, que foram cuidadosamente apresentados a essa turma. 

Particularmente, o aluno (A 12) criou um modelo matemático para representar 

as “estalactites”, destacando-se de todos os outros por apresentar a função f(x) 

como sendo uma soma de funções. Os esboços, bem como as impressões de 

gráficos apresentadas nesta atividade, demonstraram que os alunos 

convenceram-se de que todos os fenômenos sonoros podem ser 

matematizados por meio de equações, cujas incógnitas associadas 

responsabilizam-se pelas particularidades desses fenômenos. 

Por fim, foi verificado, por meio do feedback dos alunos, o alcance 

das institucionalizações em torno das funções trigonométricas, suas 

propriedades e representações (algébricas e geométricas), em particular da 

função seno. Somaram-se dez protocolos, em que admito – muitas vezes – tive 

dificuldade de recortar de seus registros o essencial, pois quase todas as linhas 

apresentavam depoimentos necessários para a consagração dessa pesquisa. 

Os alunos (A 12), (B 12), (A 11), (A 15), (B 08), (B 11), (A 02), (B 05), (A 03) e 

(B 04), confirmaram as expectativas da pesquisa, pois as suas anotações 

reúnem expressões adjetivas como: “experiência proveitosa”, “facilidade de 

aprender”, “... a experiência foi muito boa para o aprendizado dos gráficos”, 

“experiência estimulante e diferente”, “experiência inovadora e única”, “forma 

interativa de aprender”, “melhor ambiente para o estudo”.                              

Os quadros 3, 4 e 5 (Capítulo IV), demonstram como validada a 

terceira hipótese quando a leitura das validações anteriores demonstra, por 

intersecção, o alcance dos objetivos. 
 

Destarte, lançando mão de um olhar panorâmico em torno deste 

trabalho, sinto necessidade de destacar que, caso houvesse mais tempo, 

poder-se-ia dialogar, por meio de entrevistas, com os alunos e também com os 

professores a fim de compreender melhor quais seriam os obstáculos para o 



 

149 
 

desenvolvimento de uma Sequência Didática com vistas a possibilitar a 

Aprendizagem Matemática Significativa dos alunos do Ensino Básico. 
 

Mesmo assim, espero que esta obra mostre aos interessados, 

professores de Matemática, estudantes de Licenciatura em Matemática e 

gestores de ensino, uma alternativa para que sejam apresentados aos alunos, 

de forma prazerosa, os conteúdos matemáticos escolares, principalmente, as 

Funções Trigonométricas. 
 

Sugiro que outros pesquisadores possam, a partir das ideias aqui 

lançadas, desenvolver os princípios da Engenharia Didática, considerando 

outros conteúdos matemáticos, pois não somente a formação inicial e os livros 

didáticos são suportes para uma apresentação adequada dos saberes 

matemáticos “aprendidos” pelos professores do Ensino Básico que poderiam 

ser “aprendidos significativamente” pelos seus alunos.   
 

É minha intenção prosseguir novos estudos investigando como está 

acontecendo o processo de Ensino e Aprendizagem das Funções 

Trigonométricas na transição do Ensino Médio para o Ensino Superior, 

imaginando que se os problemas de aprendizagem Matemática não são 

superados pelos futuros professores de Matemática, como e quando os 

mesmos estariam aptos a ministrar aulas no Ensino Básico evitando o contágio 

de forma negativa de se aprender Matemática? 
 

Chegar ao “final” cronológico desta pesquisa significou, para mim, 

compartilhar do processo de uma ousada empreitada no campo polêmico de 

estudo e pesquisa da Educação Matemática, pois permitiu uma discussão 

interdisciplinar ente Física e Matemática, bem como ter vinculado a Teoria das 

Situações Didáticas à Teoria da Aprendizagem Significativa, fato até então 

desconhecido no referido campo de pesquisa. Em minha opinião, é na certeza 

da contínua renovação do conhecimento que o professor cotidianamente 

deveria encorajar-se quando assumido o compromisso com a Aprendizagem 

Matemática de seus alunos.    
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ANEXO  01 – A 

Matriz curricular da UFS 
Disciplinas Obrigatórias/Sistema de Crédito 

1º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

105131 CALCULO I  6  

105134 VETORES E GEOMETRIA ANALITICA  4  

105151 FUNDAMENTOS DE MATEMATICA  4  

108011 INTRODUCAO A ESTATISTICA  4  

406251 INTRODUCAO A PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO  4  

Total de Créditos: 22  

 
 

 
3º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

104519 FISICA B  4  

105116 METODOLOGIA DO ENSINO DE MATEMATICA  ←  6  

105125 MATEMATICA PARA O ENSINO MEDIO I  ←  4  

105133 CALCULO III  4  

105153 ALGEBRA LINEAR II  4  

Total de Créditos: 22  

 
4º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

105115 LABORATORIO DE ENSINO DE MATEMATICA  ←  6  

105117 NOVAS TECNOLOGIAS E O ENSINO DE MATEMATICA  ←  4  

105126 MATEMATICA PARA O ENSINO MEDIO II  ←  4  

105143 CALCULO IV  6  

105150 ESTRUTURAS ALGEBRICAS I  6  

Total de Créditos: 26  

2º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

104518 FISICA A  4  

104522 LABORATORIO DE FISICA A  2  

105124 MATEMATICA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL   ←  4  

105132 CALCULO II  6  

105152 ALGEBRA LINEAR I  4  

406256 INTRODUCAO A PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM  4  

Total de Créditos: 24  
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5º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

105118 HISTORIA DE MATEMATICA  ←  4  

105127 MATEMATICA PARA O ENSINO MEDIO III  ←  4  

105159 ANALISE NA RETA  6  

105165 GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA  4  

401363 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO BASICA  4  

Total de Créditos: 22  

 

6º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

103201 INTRODUCAO A CIENCIA DA COMPUTACAO  4  

105139 VARIAVEIS COMPLEXAS  6  

105195 ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE MATEMATICA I  ←  7  

401355 LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS  4  

Total de Créditos: 21  

 

7º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

105122 PRATICA DE PESQUISA I  ←  4  

105171 CALCULO NUMERICO I  4  

105196 ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE MATEMATICA II  ←  10  

Total de Créditos: 18  

 

8º PERÍODO 
Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

105000 ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE MATEMATICA  14  

105123 PRATICA DE PESQUISA II  ←  8  

105197 ESTAGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE MATEMATICA III   ←  10  

Total de Créditos: 32  

 
Nota: Após análise, foram verificadas (demarcadas com ←) 13 disciplinas 
obrigatórias da área de Educação Matemática. 
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Disciplinas Optativas/Sistema de Crédito 
OPTATIVAS 

Código Nome da Disciplina Oferta Créd. 

101251 DESENHO TECNICO  4  

104523 LABORATORIO DE FISICA B  2  

105119 INTRODUCAO A FILOSOFIA DA MATEMATICA  ←  4  

105121 TOPICOS DE ENSINO DE MATEMATICA  ←  4  

105138 CALCULO AVANCADO  6  

105141 TOPICOS DE CALCULO  4  

105142 TOPICOS DE EQUACOES DIFERENCIAIS  4  

105157 INTRODUCAO AS CURVAS ALGEBRICAS  4  

105158 ALGEBRA DE TENSORES  4  

105160 ESTRUTURAS ALGEBRICAS II  6  

105161 INTRODUCAO A TEORIA DA MEDIDA  4  

105163 TEORIA QUALITATIVA EQUAC DIFERENCIAIS ORDINARIAS  4  

105164 CURVAS E SUPERFICIES PARAMETRIZADAS  6  

105166 INTRODUCAO A TOPOLOGIA  6  

105167 TOPICOS DE ALGEBRA  4  

105168 TOPICOS DE GEOMETRIA E TOPOLOGIA  4  

105169 TOPICOS DE ANALISE  4  

105174 MATEMATICA FINANCEIRA  4  

105178 TOPICOS DE MATEMATICA APLICADA  4  

108013 INFERENCIA  4  

108033 PESQUISA OPERACIONAL EM ESTATISTICA  4  

108115 PROBABILIDADE  4  

401342 DIDATICA I  4  

401361 POLITICA E GESTAO EDUCACIONAL I  4  

404102 INGLES INSTRUMENTAL I  4  

405011 ANTROPOLOGIA I  4  

405041 SOCIOLOGIA I  4  

405049 SOCIOLOGIA DA EDUCACAO I  4  
 

FONTE: www.ufs.br/dma 

 

Nota: Após análise, foram verificadas (demarcadas com ←) 02 disciplinas 
optativas da área de Educação Matemática. 
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ANEXO  01 – B 

Matriz curricular do IFS 

 
Disciplinas Obrigatórias/Sistema de Seriado 

 
 
1º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Desenho Geométrico 04 80  ************ 

Educação e 
Diversidade 03 60  ************ 

História da Educação 
Brasileira 03 60  ************ 

Filosofia da 
Educação 02 40  ************ 

Matemática do 
Ensino Fundamental 

04 80 ← ************ 

Matemática do 
Ensino Médio I 

04 80 ← ************ 

Atividades 
Complementares - 25  

T0TAIS 20 425  
 
 
 
 
2º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Cálculo I 05 100  ************ 

Introdução à 
Educação Matemática 

04 80 ← ************ 

Introdução a Filosofia 
da Matemática 02 40 ← ************ 

Matemática do Ensino 
Médio II 

03 60 ← ************ 

Metodologia Científica 03 60  ************ 

Vetores e Geometria 
Analítica 

04 80  ************ 

Atividades 
Complementares - 25 

TOTAIS 21 445 
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3º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Cálculo II 05 100  
Cálculo I 
Vetores e 
Geometria 

 Didática e Práxis 
Pedagógicas 

02 40  ************ 

Geometria Euclidiana 04 80  ************ 

Matemática do Ensino 
Médio III 

03 60 ← ************ 

Psicologia da 
Educação 02 40  ************ 

Pesquisa em 
Educação Matemática 

I 

04 80 ← ************ 

Atividades 
Complementares - 25 

TOTAIS 20 425 
 
 
 
 
4º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Álgebra Linear I 04 80  ************ 

Cálculo III 04 80  Cálculo II 

Física Geral I 03 60  

Cálculo I 
Vetores e 
Geometria 
Analítica 

Física Geral 
Experimental I 01 20  

Cálculo I 
Vetores e 
Geometria 
Analítica 

Laboratório de Ensino 
de Matemática 

03 60 ← Didática e Práxis 
Pedagógicas 

Metodologia do Ensino 
da Matemática 02 40 ← Didática e Práxis 

Pedagógicas 

Pesquisa em Educação 
Matemática II 

02 40 ← 
Pesquisa em 

Educação 
Matemática I 

Psicologia da Educação 
Matemática 02 40 ← ************ 

Atividades 
Complementares - 25 

TOTAIS 21 445 
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5º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Álgebra Linear II 04 80  Álgebra Linear I 

Equações Diferenciais 
Ordinárias 04 80  Cálculo II 

Estágio Supervisionado 
I 

05 100 ← 

Didática e Práxis 
Pedagógicas 

Metodologia do 
Ensino da 

Matemática 

Física Geral II 03 60  Física Geral I 

Física Geral 
Experimental II 01 20  

Física Geral I 
Física Geral 

Experimental I 

Pesquisa em Educação 
Matemática III 

02 40 ← 
Pesquisa em 

Educação 
Matemática II 

 
Atividades 

Complementares - 25 

TOTAIS 19 405 
 
 
 
 
 
6º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Estruturas Algébrica I 04 80  ************ 

Estágio Supervisionado 
II 

05 100 ← Estágio 
Supervisionado I 

História da Matemática 04 80 ← ************ 

Introdução à Estatística 04 80  ************ 

TIC’s Aplicada ao 
Ensino da Matemática 03 60 ← 

Laboratório de 
Ensino da 

Matemática 
Atividades 

Complementares - 25 

TOTAIS 20 425 
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7º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Análise Real 05 100  Cálculo II 

Estruturas Algébrica II 04 80  Estruturas 
Algébricas I 

Estágio Supervisionado 
III 05 100 ← Estágio 

Supervisionado II 

Introdução a Língua 
Brasileira de Sinais 

02 40  ************ 

Introdução à Linguagem 
de Programação 03 60  ************ 

Política e Gestão 
Educacional 02 40  ************ 

Atividades 
Complementares - 25 

TOTAIS 21 445 
 
 
 
 
8º SEMESTRE 

DISCIPLINAS HORAS 
SEMANAIS 

TOTAL DE 
HORAS POR 

PERÍODO 
CÓDIGO DA 
DISCIPLINA 

PRÉ- 
REQUISITOS 

Cálculo Numérico 04 80  

Cálculo II 
Introdução a 

Linguagem de 
Programação 

Estágio Supervisionado 
IV 05 100  Estágio 

Supervisionado III 

Inglês Instrumental 03 60  ************ 

Sociologia, Educação e 
Trabalho 

03 60  ************ 

Variáveis Complexas 04 80  Cálculo II 

Atividades 
Complementares - 25 

TOTAIS 19 405 
 
FONTE:  PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA/IFS,   2008. 

 

Nota:  Após análise, foram verificadas (demarcadas com ←) 18 disciplinas 
obrigatórias da área de Educação Matemática. 
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ANEXO  02 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

Pesquisa Exploratória 
 

Universo da Pesquisa: Alunos da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do 
IFS/Campus Aracaju 

Prezado (a) aluno (a),  
 

Pretendemos com essa pesquisa analisar dados referentes ao Livro Didático da área de 
Matemática disponibilizados para os alunos da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio 
Integrado em Sergipe.  Dessa forma, pedimos a sua colaboração respondendo o questionário 
abaixo.  
Atenciosamente,  

Laerte Fonseca, aluno do Curso de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da UFS.  
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:                                                          
 
Data: ____/_____/2009.                                NÃO PREENCHER  
 
 
Curso: ____________________Turma: _________Idade:_______Sexo: (   ) F  ou  (   ) M  
 

1. Você utiliza o Livro Didático de Matemática durante as aulas desta disciplina? 
(   ) Sim         (   ) Não 

2. Em caso afirmativo, a orientação do professor é para: 
(   ) Ler o conteúdo que será ministrado; 

(   ) Resolver os exercícios indicados por ele; 

(   ) Usá-lo como fonte para um debate.  

(   )Outros: __________________________________________________________ 

3. Você encontrou nesse Livro alguma sugestão para a utilização de software por meio do 
uso do computador? 

     (   ) Sim         (   ) Não 

4. Você se sente motivado para estudar Matemática utilizando o Livro adotado? Por quê? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Em sua opinião, numa escala de zero a dez, que nota você daria para o seu Livro de 
Matemática? Por quê? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

*  *  * 
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ANEXO  03 

Declaração da Coordenadoria de Horário Escolar do 
IFS/Campus Aracaju 
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ANEXO  04  
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ANEXO  05 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 

Pesquisa Exploratória (Pré-teste) 
 

Universo da Pesquisa: Alunos da 1ª série do Ensino Técnico de Nível Médio Integrado do 
IFS/Campus Aracaju 
 

 

Prezado(a)  aluno (a),  
 
Pretendemos com essa pesquisa compreender o Ensino das Funções Trigonométricas no 
IFS/Campos Aracaju, bem como verificar de que formas os alunos da 1ª série do Ensino 
Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe estão aprendendo este conteúdo. Sendo 
assim, esse momento pode ser caracterizado muito importante no desenvolvimento 
desta investigação, pois possibilitará uma reflexão mais aprofundada de como está sendo 
absorvido este conteúdo, dando-nos indicações significativas a respeito do andamento 
dos mesmos. 

 

Atenciosamente,  

Laerte Fonseca, aluno do Curso de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da 

UFS.  
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO:  

 
Data: ____/_____/2010.                             NÃO PREENCHER  

Curso: __________________Turma: _________Idade:_______Sexo: (   ) F  ou  (   ) M  
 

1. Você estudou as Funções Trigonométricas na 1ª série? 
(   ) Sim         (   ) Não 

2. O que foi ensinado sobre as Funções Trigonométricas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Como foi ensinado? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Você teve dificuldades na aprendizagem das Funções Trigonométricas? 
(   ) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, quais? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

*  *  * 
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ANEXO  06 – LISTA DAS REVISTAS DA SBEM 

 

Nome  Volume 

Educação Matemática em Revista Ano I - 1º Semestre de 1993 1 

Educação Matemática em Revista Ano 9 - 1º Semestre de 2002- Reedição vol. 1 1 R 

Educação Matemática em Revista Ano I - 1º Semestre de 1994 2 

Educação Matemática em Revista Ano II - 2º Semestre de 1994 3 

Educação Matemática em Revista Ano III -  1º Semestre de 1995 4 

Educação Matemática em Revista Ano IV - 2º Semestre de 1996 5 

Educação Matemática em Revista Ano V - 1º Semestre de 1998 6 

Educação Matemática em Revista Ano VI - 2º Semestre de 1999 7 

Educação Matemática em Revista Ano VII - 1º Semestre de 2000 8 

Educação Matemática em Revista Ano VIII -1º Semestre de 2001 9/10 

Educação Matemática em Revista Ano VIII - 2º Semestre de 2001 11 

Educação Matemática em Revista Ano IX - 1º Semestre de 2002 - Ed. Especial 11 A 

Educação Matemática em Revista Ano IX - 1º Semestre de 2002 12 

Educação Matemática em Revista Ano X - 1º Semestre de 2003 13 

Educação Matemática em Revista Ano X - 2º Semestre de 2003 14 

Educação Matemática em Revista Ano X - 2º Semestre de 2003 15 

Educação Matemática em Revista Ano XI - 1º Semestre de 2004 16 

Educação Matemática em Revista Ano XI - 2º Semestre de 2004 17 

Educação Matemática em Revista Ano XII - 2º Semestre de 2005 18/19 

Educação Matemática em Revista Ano XIII - 2º Semestre de 2006 20/21 

Educação Matemática em Revista Ano XIII - 1º Semestre de 2007 22 

Educação Matemática em Revista Ano XIII - 2º Semestre de 2007 23 

Educação Matemática em Revista Ano XIII - 1º Semestre de 2008 24 

Educação Matemática em Revista Ano XIII - 2º Semestre de 2008 25 

FONTE: Mensagem eletrônica recebida da SBEM em 29/09/2010, a partir de 

questionamento por mim efetuado. 
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ANEXO  07 – PROTOCOLOS 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 01, procure descrever e justificar, em 

até 20 linhas, quais aspectos matemáticos você percebeu e gostaria de 

destacar. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

*  *  * 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  01:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                         Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                         Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 02, responda as questões a seguir: 

1. Que conteúdos matemáticos que você já estudou poderiam ser trabalhados 

com apoio deste software? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Foi possível relacionar algum momento do filme com este software? Qual? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

3. Como você imagina ser possível a compreensão das representações 

sonoras por meio das Funções Trigonométricas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

*  *  * 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  02:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                         Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                        Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 03, descreva e justifique, em até 20 

linhas, o que você achou dessa experiência.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

*  *  * 

  

    PROTOCOLO  03:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                        Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                        Aluno (a): _____________________________________________   

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 04, questiona-se:  

1. Depois que todos os gráficos foram desenhados, o que chamou mais a sua 

atenção? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. O que acontece quando você varia o coeficiente b? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3. Conseguiria identificar para que servem os outros coeficientes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

*  *  * 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  04:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                        Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                       Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 05, responda livremente:  

1. Depois que todos os gráficos foram desenhados, o que chamou mais a sua 

atenção? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. O que acontece quando você varia o coeficiente a? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3. Conseguiria identificar para que serve a utilidade dos outros coeficientes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

*  *  * 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  05:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                        Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                       Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 06, responda livremente:  

1. Depois que todos os gráficos foram desenhados, o que chamou mais a sua 

atenção? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. O que acontece quando você varia o coeficiente c? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3. Conseguiria identificar para que servem os outros coeficientes? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

*  *  * 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  06:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                         Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                        Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 07, responda livremente:  

1. Depois que todos os gráficos foram desenhados, o que chamou mais a sua 

atenção? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. O que acontece quando você varia o coeficiente d? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3. Conseguiria identificar para que servem os outros coeficientes? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

*  *  * 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  07:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                        Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                        Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 08, responda:  

1. Depois que todos os gráficos foram desenhados, o que chamou mais a sua 

atenção? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. O que acontece quando você varia os coeficientes simultaneamente? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
3. A representação dessa imagem contribui para que você perceba como é 

possível compreender matematicamente alguns fenômenos naturais? 

Como? Quais? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

*  *  * 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  08:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                         Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                         Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 09:  

1. Esboce, a mão livre, o desenho criado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Represente o desenho por meio de um conjunto de Funções 

Trigonométricas, informando os seus respectivos domínios.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

*  *  * 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  09:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                         Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                         Aluno (a): _____________________________________________   
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Prezado aluno (a): Ao final da ATIVIDADE 10, escreva, em até 20 linhas, as 

suas reflexões acerca da experiência realizada. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

*  *  *  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  —  NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

     LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática  —  Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 

     ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa — MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 
 

    PROTOCOLO  10:  

Instituição: Instituto Federal de Sergipe/Campus Aracaju 

                                         Disciplina: MATEMÁTICA  –  Turma: 2.° IINF –   DATA: __/__/2010 

                                        Aluno (a): _____________________________________________   
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ANEXO  08 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Eu, _______________________________________________________, brasileiro(a), 

solteiro(a), nascido(a) em ___/____/_____, estudante do Instituto Federal de Sergipe 

matriculado(a) no Curso Integrado de Programação Suporte a Sistemas 

Computacionais, portador(a) do RG nº ___________________, domiciliado(a) na 

_____________________________________________________________________, 

estou sendo convidado a participar de um estudo denominado provisoriamente de “O 

Ensino das Funções Trigonométricas”, cujos objetivos e justificativas são: Essa 

investigação intenta principalmente, analisar de que forma o uso do computador 

enquanto ferramenta pedagógica é capaz de levar os alunos da 1ª série do Ensino 

Técnico de Nível Médio Integrado em Sergipe a superarem suas dificuldades de 

aprendizagem do 1º modelo das Funções Trigonométricas f(x)=a+bsen(cx+d). 

Posteriormente, verificar de que forma o uso do software graphmatica 1.6c (disponível 

online) auxiliaria na Aprendizagem Significativa dos alunos; identificar quais as 

implicações do uso de Situações Didática com essa ferramenta e verificar há 

existência de relação entre o uso do computador e a Aprendizagem Significativa das 

Funções Trigonométricas.  

Neste sentido, os argumentos que justificam esse estudo podem ser arrolados na 

seguinte sequência de fatos: alto índice de reprovação e evasão escolar oriundos da 

disciplina Matemática; ausência do uso de tecnologias digitais nas aulas de 

Matemática; deficiência metodológica na apresentação de conteúdos matemáticos; 

reforçamento da aprendizagem mecânica em detrimento da aprendizagem 

significativa.  

Sendo assim, a minha participação no referido estudo será no sentido de 

demonstrar aos pesquisadores como uma Sequência Didática pode viabilizar a 

aprendizagem significativa das funções trigonométricas. 

Para tanto, fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns 

benefícios, tais como: contribuir para o desenvolvimento da educação dos alunos do 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e 
Matemática 

 

Projeto de Pesquisa: “O Ensino das Funções Trigonométricas” 
 

Mestrando: Laerte Silva da Fonseca   —  Ano: 2010 
Orientadora: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza  

 Co-orientador: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa  
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Ensino Médio, colaborar para o aprimoramento da aprendizagem matemática do 

conteúdo funções trigonométricas e oferecer ao professor de Matemática resultados 

de um estudo para que suas reflexões acerca do ensino dessa disciplina possam ser 

(re)significadas. 

 Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Assim, minha ausência em quaisquer das sessões relativas à experiência, 

dificultará o alcance da aprendizagem do conteúdo investigado, bem como dos 

conteúdos subsequentes. 

Estou ciente de que minha anonimidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. Porém, se pertinentes, autorizo incluir outras informações: destino e 

guarda dos protocolos utilizados, inclusive destino dos registros das observações, 

gravação, foto e/ou filmagem. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Laerte Silva da Fonseca 

(orientando/aluno do Curso de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da 

Universidade Federal de Sergipe – UFS/NPGECIMA39), Profª Drª Divanízia 

Nascimento Souza (orientadora – UFS/NPGECIMA), Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa 

(co-orientador – UFS/NPGECIMA) 

É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o 

livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 

suas consequências, englobando tudo o que eu queira saber antes, durante e depois 

da minha participação. 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de tudo aqui mencionado e 

compreendidos a natureza e o objetivo do referido estudo, manifesto meu livre 

consentimento em participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor 

econômico, a receber ou a pagar, por conta de minha participação. 

 Aracaju, 03 de março de 2010. 

______________________________________________________________ 
(nome e assinatura do sujeito da pesquisa) 

 
______________________________________________________________ 

(nome, assinatura e RG do representante legal do sujeito da pesquisa) 
(juntar documento que comprove parentesco/tutela/curatela) 

 
___________________________________________________________ 

(nome e assinatura do pesquisador responsável) 

                                                
39 Núcleo de Pós Graduação em Ensino de Ciências e Matemática. 
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ANEXO  09 – Gráficos relacionados aos Protocolos de número 09 
 

 
Fonte: Gráfico relacionado ao desenho criado pelo aluno A 12 (Protocolo 09) 
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Fonte: Gráfico relacionado ao desenho criado pelo aluno B 11 (Protocolo 09) 
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Fonte: Gráfico relacionado ao desenho criado pelo aluno A 11 (Protocolo 09) 
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Fonte: Gráfico relacionado ao desenho criado pelo aluno A 16 (Protocolo 09) 
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Fonte: Gráfico relacionado ao desenho criado pelo aluno B 12 (Protocolo 09) 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE   

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

   LINHA DE PESQUISA: Currículo, Didáticas e Métodos de Ensino das Ciências Naturais e Matemática. 

  Projeto de Pesquisa: “A Aprendizagem das Funções Trigonométricas na perspectiva da Teoria das Situações Didáticas” 
ORIENTADORA: Profª Drª Divanízia Nascimento Souza — CO-ORIENTADOR: Prof. Dr. Celso J. Viana Barbosa  

MESTRANDO: Laerte Silva da Fonseca   — ANO: 2010 

LAYOUT DAS BANCADAS E DUPLAS VISTA EM PLANTA 
BAIXA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA Nº 01 – IFS 
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