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Resumo: Este trabalho objetivou identificar, analisar e refletir sobre as dificuldades de

aprendizagem da disciplina de Trigonometria na Licenciatura em Matemática IFCE – campus Cedro,

buscando-se alternativas de enfrentamento dessas dificuldades. A metodologia utilizada foi o

estudo de caso na Instituição, na turma do 1ª semestre do curso, formada por alunos iniciantes e

reprovados em semestres anteriores na referida disciplina. A coleta de dados foi realizada

mediante a aplicação de um questionário contendo questões objetivas e subjetivas aos 28

discentes da turma, no mês de abril do semestre letivo de 2015.2, no intuito de identificar

questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem na disciplina de Trigonometria. Os

resultados apontam que muitas dificuldades são oriundas do Ensino Médio e outras dizem respeito

à carga horária e a metodologias de ensino no curso superior.
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Abstract: This study aimed to identify, analyze and reflect on the difficulties of learning

Trigonometry discipline Degree in Mathematics IFCE- campus Cedro, seeking to coping alternatives

such difficulties. The methodology used was the case study at the institution, in the class of 1ª half

of the course consists of beginners and failed in previous semesters in that discipline. Data
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collection was performed by applying a questionnaire with objective and subjective questions to 28

students in the class, in April the school semester of 2015.2, n order to identify issues related to

learning difficulties in the course of trigonometry. The results show that many difficulties are from

the School and other relate to workload and teaching methods in higher education.

Keywords: Trigonometry. Learning difficulties. Degree in Mathematics.

1. INTRODUÇÃO

A Trigonometria surgiu da necessidade do homem de entender certos conceitos sobre a astronomia

e navegação. Sabe-se que a mesma possui uma importância significativa, pois, foi por meio dela

que surgiram outros campos de estudo dentro da Matemática. Segundo Costa (1997):

Os primeiros indícios de rudimentos de trigonometria surgiram tanto no

Egito quanto na Babilônia, a partir do cálculo de razões entre números e

entre lados de triângulos semelhantes. No Egito, isto pode ser observado no

Papiro Ahmes, conhecido como Papiro Rhind[3], que data de

aproximadamente 1650 a.C., e contém 84 problemas, dos quais quatro

fazem menção ao seqtde um ângulo. (Costa, 1997, p. 2).

Os Babilônicos e os Egípcios tiveram um papel fundamental quanto ao estudo e o seu surgimento

da Trigonometria. Os Babilônicos são conhecidos pelos seus conhecimentos apurados em álgebra e

os egípcios eram sabedores da Geometria e compartilhavam com os babilônicos a curiosidade e o

interesse em estudarem sobre a astronomia (Costa, 1997). De acordo com Costa (1997, p. 3):

Os babilônios foram excelentes astrônomos e influenciaram os povos

posteriores. Eles construíram no século 28 a.C., durante o reinado de

Sargon, um calendário astrológico e elaboraram, a partir do ano 747 a.C,

uma tábua de eclipses lunares. Este calendário e estas tábuas chegaram até

os nossos dias (Costa, 1997, p.3).

Os chineses utilizavam a Trigonometria primitiva em cálculos de distância e comprimento, usavam

também as relações trigonométricas em ângulos de triângulos retângulos, além de possuírem

conhecimentos sobre esses cálculos, provavelmente, um dos primeiros povos a usarem esses

métodos.

Na literatura chinesa encontramos uma certa passagem que podemos

traduzir por: O conhecimento vem da sombra, e a sombra vem do gnômon.,
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o que mostra que a trigonometria plana primitiva já era conhecida na China

no segundo milênio a.C..(Costa, 1997, p. 4).

Atualmente, deparamo-nos com situações de significativas dificuldades dos alunos em relação ao

ensino de Trigonometria. Segundo Oliveira (2006, p. 11) “observamos a dificuldade apresentada

pelos alunos durante aulas de Trigonometria ou quando são abordados problemas a ela

relacionados”. Não se sabe ao certo se estas dificuldades estão intimamente ligadas ao uso de

metodologias consideradas inadequadas, como é o caso do uso de metodologias tradicionalistas.

De acordo com Mendes at. (2009, p. 3) “É comum professores resistirem ao uso de metodologias

diferenciadas, pois como foram educados desta forma é natural repetirem o processo”. Dessa

forma,

o desafio dos educadores é criar instrumentos de motivação aos estudantes

, já que esses possuem inúmeros outros interesses no seu dia a dia. Para

tanto, os professores necessitam constantemente refletir sobre a sua prática

e repensar as ações futuras, pela busca de novas formas de ensinar e com

isso alcançar a aprendizagem. (Mendes, eat. 2009, p. 3).

A Trigonometria é uma disciplina que muitas vezes provoca dificuldades nos discentes em virtude

dos mesmos não terem tido estudado anteriormente durante a Educação Básica. Desse modo, o

docente tem um papel fundamental em tentar diminuir essas dificuldades dos alunos utilizando

metodologias que possam facilitar no processo de ensino. De acordo Mendes at. (2009, p. 4) “Criar

condições para que aconteça a aprendizagem é propiciar a participação dos estudantes no

processo de descobertas e construções e não apenas reprodução de conhecimentos.”

Outro fato importante a ser destacado são as dificuldades que muitos alunos trazem do Ensino

Fundamental, já ingressando no Ensino Médio com essa lacuna, o que se constitui num enorme

desafio para o docente do Ensino Superior, que deverá encontrar novas metodologias de ensino da

Trigonometria como forma de minimizar essas dificuldades dos educandos, podendo utilizar

materiais didáticos como softwares, jogos lúdicos propiciando um contato maior com o concreto.

As dificuldades de aprendizagem em decorrência dos conhecimentos prévios necessários por parte

dos alunos cria uma barreira enorme entre a disciplina e o aluno, momento em que os professores

precisam investir em aulas dinamizadas, contextualizadas, corroborando com o pensamento de

Mendes eat. (2009, p. 04) “A matemática quando apresentada de forma contextualizada e objetiva

possibilita a estruturação do pensamento lógico e do raciocínio, despertando a curiosidade e o

interesse”, tentando encontrar algum método que aproxime mais o discente à disciplina. De acordo

com Freire (1996, p. 52) “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a
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sua própria produção ou a construção.” Segundo Ponte (1994, p.2):

Para os alunos, a principal razão do insucesso na disciplina de Matemática

resulta desta ser extremamente difícil de compreender. No seu entender, os

professores não a explicam muito bem nem a tornam interessante. Não

percebem para que serve nem porque são obrigados a estudá-la. Alguns

alunos interiorizam mesmo desde cedo uma auto-imagem de incapacidade

em relação à disciplina. Dum modo geral, culpam-se a si próprios, aos

professores, ou às características especificas da Matemática.

Há diversidades de metodologias que podem ser inseridas nas aulas de Trigonometria como

apresentar aplicações da Trigonometria, utilizar jogos lúdicos, utilização de softwares, desafios de

determinadas questões e ainda relacionar a história da disciplina nas aulas de Trigonometria pois

D’Ambrosio (1996, p.13) afirma que “... não é necessário que o professor seja um especialista

para introduzir história da matemática em seus cursos. [...] basta colocar aqui e ali algumas

reflexões. Isto pode gerar muito interesse nas aulas de Matemática.

A aplicação da Trigonometria pode ser encontrada em cálculos de distância entre a Terra e a lua, o

raio da Terra, o ângulo formado entre um poste e o solo, sendo também utilizada no estudo da

música, engenharia e eletricidade. Barbosa (2004, p.3) ressalta que se trata de “um ambiente de

aprendizagem onde os alunos podem problematizar e investigar, por meio da matemática,

situações com referência na realidade”

A História da Matemática é entendida como uma possibilidade de trabalho, o que pode promover

maior compreensão dos conteúdos trabalhados, agregando maios significado ao aprendizado em

sala de aula. D’Ambrosio (1989, p.15) afirma “o que justifica o papel central das ideias

matemáticas em todas as civilizações [...] é o fato de ela fornecer os instrumentos intelectuais

para lidar com situações novas e definir estratégicas de ação”.

Todas essas metodologias têm um objetivo em comum, instigar o aluno a aprender e entender

com facilidade o conteúdo abordado e, sobretudo, que se possa consolidar o que foi abordado em

sala de aula, pois servirá como base futura quando os discentes ingressarem nos cursos

superiores. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – DCNEM

(MEC, 2000, p. 45), “a formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de

conhecimento básico”.

2. MATERIAL E METÓDO

A metodologia adotada foi o estudo de caso, realizado no IFCE-campus Cedro, com alunos do
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primeiro semestre da Licenciatura em Matemática. Os dados foram coletados a partir de um

questionário composto por sete questões, sendo duas objetivas e cinco subjetivas, aplicado a 28

participantes no mês de abril do semestre 2015.2, com o intuito de identificar, analisar e refletir

sobre as dificuldades dos participantes em relação à disciplina de Trigonometria e quais os

possíveis fatores associados a essa questão.

A escolha da turma considerou o fato da disciplina de Trigonometria ser ofertada exclusivamente

ao primeiro semestre da Licenciatura em Matemática. Vale ressaltar que a turma que participou da

coleta de dados era composta por alunos iniciantes e por alunos que estavam repetindo a disciplina

em decorrência de reprovações anteriores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados estão apresentados em gráficos no intuito de promover melhor visualização e análise das

opiniões dos discentes que estão ingressando e tendo o primeiro contato com a disciplina no curso,

bem como dos alunos que já cursaram a mesma em semestres passados.
Tabela 1: Quanto ao estudo de Trigonometria no Ensino Médio.

SIM NÃO NÃO LEMBRO
67,85 % 21,42 % 10,71 %

Fonte: Pesquisa Direta

A maior parte dos discentes pesquisados, provenientes de escolas públicas, afirmou ter estudado

Trigonometria no Ensino Médio. No entanto, um número considerável afirmou não ter estudado a

disciplina durante o Ensino Médio. A disciplina está entre as últimas ministradas na grade curricular

no terceiro ano do Ensino Médio, não sendo possível, muitas vezes, o trabalho com todo o

programa previsto.

Tabela 2: Em relação à metodologia utilizada na disciplina de Trigonometria.

SIM NÃO NÃO LEMBRO
85,71 % 0,00 % 14,28 %

Fonte: Pesquisa Direta

Os discentes afirmam que consideravam boas as metodologias de trabalho com a Trigonometria na

Licenciatura. Ao justificarem suas respostas, os alunos ressaltaram que o docente sempre tenta

minimizar as dificuldades utilizando listas de exercício para que os mesmos pudessem

compreender melhor o conteúdo abordado, além de sempre buscar tirar as dúvidas dos alunos,

seja durante as aulas ou fora delas.

“A metodologia usada pelo professor (a) é o mais simples possível,

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/_as_dificuldades_encontradas_na_disciplina_de_trigonometria_pelos.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.5-9,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



buscando sempre que os alunos entendem o que é exposto.” (Aluno 10). “O

professor usa uma maneira muito fácil de ensino e ele tem facilidade de

passar o conhecimento, além de listas de exercícios que são de grande

facilidade de aprendizagem.” (Aluno 12) “Pois o ensino é bom, mais como a

disciplina é muito complicada torna-se um pouco difícil de aprender.” (Aluno

11). “Por ser muito conteúdo para pouco tempo.” (Aluno 15).

Alguns discentes afirmam ainda que suas maiores dificuldades não estão na metodologia como o

professor trabalhava o conteúdo, mas sim na complexidade da disciplina estudada.Outros

discentes, porém, salientaram que há muito conteúdo para pouca carga horária, o que dificulta a

aprendizagem dos alunos, pois os mesmos precisam compreender muitas informações em um

curto período de tempo, sendo que o caso se agrava justamente pelas dificuldades que são

consequências dos conteúdos não estudados no Ensino Médio.
Tabela 3: A História da Trigonometria como estratégia de ensino.

SIM NÃO NÃO LEMBRO
7,14 % 85,71 % 7,14 %

Fonte: Pesquisa Direta

Acredita-se que a História da Trigonometria pode contribuir com o despertar do interesse dos

discentes, estimulando questionamentos como o “por quê?

” e “para quê?

” em relação ao conteúdo estudado. O que se observa a partir dos dados coletados, é que a

História da Trigonometria não é parte integrante dos recursos utilizados em sala de aula, o que

pode estar relacionado à carga-horária disponível. Infelizmente, existe ainda uma pressão em

cumprir todo o conteúdo programático da disciplina,sem se permitir alterar a sequência de

conteúdos, além de não serem utilizadas outras metodologias que possam interligar o conteúdo,

como estratégia para que os discentes compreendam melhor tanto a História como também os

impulsionando a terem mais interesse.
Tabela 4: Utilização de questões contextualizadas pelo professor regente nas aulas.

SIM NÃO NÃO LEMBRO
67,85 % 10,71 % 21,42 %

Fonte: Pesquisa Direta

A utilização de questões contextualizadas é aqui entendida como uma metodologia que pode

contribuir para que o aluno entenda melhor o conteúdo abordado, mediante a utilização de

situações do cotidiano, impulsionando, desse modo, os alunos a refletirem sobre determinadas

situações, que os levem, por conseguinte, à compreensão sobre a aplicabilidade da Trigonometria.
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Tabela 5: Compreensão de situações em que a Trigonometria é aplicada.

SIM NÃO NÃO LEMBRO
21,42 % 78,57 % 0,00 %

Fonte: Pesquisa Direta

Mesmo havendo a utilização de questões contextualizadas nas aulas, o que representa uma forma

diferente a aplicação da Trigonometria, fica claro que a maioria dos discentes ainda apresenta

dificuldades em entender essas aplicações. Outros alunos, porém, afirmaram em suas respostas

que conseguem compreender a aplicação da Trigonometria porque o docente mencionou alguns

exemplos em sala de aula: “Na engenharia ou arquitetura” (Aluno 20) e na “Topografia e

Arquitetura” (Aluno 22).
Tabela 6: Frequência com que os discentes costumam estudar Trigonometria fora do

contexto escolar.

DIARIAMENTE RARAMENTE

APENAS NO DIA
EM QUE

ANTECEDE A
PROVA

NÃO ACHA
NECESSÁRIO

ESTUDÁ-LA NO
CONTRATURNO

53,57 % 28,57 % 17,85 % 0,00 %

Fonte: Pesquisa Direta

Apesar de estudarem diariamente, os discentes ainda apresentam muitas dificuldades em relação

ao conteúdo especifico da Trigonometria. Não se sabe ao certo como esses alunos estudam fora da

sala de aula, pois existem muitos motivos que não colaboram com a aprendizagem, como por

exemplos estudar ouvindo músicas, estar em lugares barulhentos, pouca concentração em estudo,

problemas familiares ou similares, pouca interação entre aluno- alunos, ou até mesmo entre

professor e aluno, ou seja, fatores que podem ou não ocasionar uma falta de compreensão no

conteúdo estudado, por mais que seja revisto diariamente, é necessário haver uma concentração

na hora do estudo.

Sobre as principais dificuldades encontradas pelos alunos na disciplina de Trigonometria, os

respondentes apontaram: “Falta base e dificulta um pouco” (aluno 10); “Por não ter visto a

matéria antes, a disciplina torna-se um pouco complicada.” (Aluno 8); “Há uma mistura muito

grande de conteúdo, e no ensino médio vimos uma coisa muito básica.” (Aluno 21); “ O conteúdo

é repassado muito rápido, por conta do número de aulas.” (Aluno 22).

4. CONSIDERACÕES FINAIS

Percebe-se que muitas dificuldades são oriundas do Ensino Médio em virtude da disciplina não ter

sido apresentada aos mesmos, ou não ter sido trabalhada como tanta complexidade. No entanto,

evidencia-se também que a Trigonometria ofertada no 1º semestre do curso de Licenciatura em

Matemática do IFCE – Campus Cedro possui pouca carga horária para muito conteúdo a ser
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ministrado. Entende-se que existe uma variedade motivos que influenciam em tais dificuldades,

metodologias empregadas, afinidades com conteúdo e entre outros.

Acredita-se que ao se utilizar metodologias diferenciadas nas aulas de Trigonometria, amplia-se a

possibilidade de melhorar o desempenho e aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo

exposto, incentivando uma melhor comunicação e interatividade, utilizando-se recursos didáticos

que associam os conteúdos estudados a situações práticas.
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