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Resumo: Este artigo é resultado do projeto de pesquisa integrante do PIBIC JR de iniciação

científica, desenvolvido no IFS – Campus São Cristóvão, sendo assim criado, com o intuito

prioritário do desenvolvimento de um material, que pudesse auxiliar o processo de ensino e na

aprendizagem da matemática, com estudos voltados a construção de gráficos das funções

trigonométricas fundamentais (seno, cosseno, tangente) utilizando o software matemático

GeoGebra. Tal iniciativa possibilita uma melhor e proveitosa exploração no estudo das funções

trigonométricas fundamentais, estabelecendo um maior rendimento de aprendizado, para o aluno,

que visa abranger de uma melhor maneira esse campo, apresentando uma nova proposta de

compreensibilidade matemática. Palavra – chave: funções trigonométricas, GeoGebra, ensino de

matemática.

Abstract: This article results from a research Project of PIBIC JR, of scientific initiation, developed

at IFS- São Cristóvão Campus, and it has been created with the primary aim of developing a

material that could assist the process of teaching and learning mathematics, based on studies

related to the construction of graphics of trigonometric functions (sine, cosine and tangent) using

the mathematic educational software Geogebra. Such initiative reinforced the improvement on

technological advances, establishing a better exploration on studies of fundamentals trigonometric

functions (sine, cosine and tangent), having as an innovative vehicle the use of the mathematical

software GEOGEBRA. This helps to establish a higher yield related to learning, for the student, that

aims to extend in a better way this field, presenting a new proposal of mathematical
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understandability. Keywords: trigonometric functions, GeoGebra, mathematics education.

Introdução

Embora a Trigonometria tenha uma origem incerta, pode-se dizer que seu desenvolvimento se

deu, principalmente, em prol da resolução de problemas, originados pela Astronomia, pela

Agrimensura e pelas Navegações. O astrônomo Hiparco de Niceia foi consagrado "o pai da

Trigonometria", por volta de 180 a 125 a.C., em virtude da autoria de um tratado em doze livros,

nos quais propõe a elaboração da primeira tabela trigonométrica.

Segundo Iezzi (2013), [...] dentre as principais contribuições de Hiparco à astronomia conta-se a

elaboração de um longo catálogo de estrelas (o primeiro do mundo ocidental); a medida da

duração do ano com grande exatidão (365,2467 dias contra 365,242199 dias segundo avaliações

modernas); cálculo do ângulo de inclinação da eclíptica (que atualmente é o círculo (órbita)

descrito pela Terra em torno do sol em um ano). Nesse contexto, teria sido usado pela primeira

vez o círculo de 360°. Cláudio Ptolomeu preservou e ampliou a obra de Hiparco, com sua teoria

astronômica definiu o sol como centro do Universo, tendo a lua e os cincos planetas conhecidos

girando ao seu redor (IEZZI 2013, pag. 36). A Trigonometria tem seu primórdio Grego,

significando deste modo (trigono congruente a triângulo e metria congruente a medidas), tendo

como função o estudo matemático da relação entre lados e ângulos de um triângulo, e capacitar a

determinação de distâncias consideradas de complicada acessibilidade.

Essa relação é estabelecida no triângulo retângulo (possuem ângulos de 90º, também chamado de

ângulo reto). Em base dos fundamentos, relacionado ao Teorema de Pitágoras que é considerado,

por alguns autores, uma das principais descobertas da Matemática.

Acordo com Silva (2016), o teorema diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado

da hipotenusa. A partir dessas afirmações são criadas as razões trigonométricas. Constituídas pelo

Seno, representado pela razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa, o Cosseno, definido

pela razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa, e a Tangente, definida pela razão

entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo, consideradas razões fundamentais

das funções Trigonométricas.

Algumas das diversas aplicações desta inovadora descoberta não abrangem apenas a área da

matemática, mas também se relaciona com a Medicina, Topologia, Arquitetura, Física, Aeronáutica,

Mecânica entre outras. Conclui-se, portanto, que a Trigonometria possibilitou evoluções

excepcionais para importantes avanços na atualidade. Desse modo, certos desenvolvimentos

práticos que poderiam ser considerados inacreditáveis, como medir a distância da Terra à Lua, a

construção de uma ponte, um desenhista de mapas, por exemplo, para a descoberta da altura de

uma montanha, tornou-se possíveis graças à Trigonometria.

Mas como trabalhar esse conteúdo, tão importante, em sala de aula?
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Usando de artifícios tecnológicos, observamos um melhor trabalho do professor na construção do

conhecimento, contribuindo integralmente em prol da aprendizagem dos alunos. Para Perrenoud

(2000, p.139), as novas tecnologias podem reforçar a contribuição dos trabalhos pedagógicos e

didáticos contemporâneos, pois permitem que sejam criadas situações de aprendizagem ricas,

complexas, diversificadas, por meio de uma divisão de trabalho que não faz mais com que todo o

investimento repouse sobre o professor.

Com isso, ocorre a preocupação com a preparação e o desenvolvimento do aperfeiçoamento dos

professores. Entretanto, afirma Zulato (2002), essa preparação não se trata apenas de um treino

técnico de conhecimento e operação de programas e equipamento, mas sim, propostas

metodológicas de aplicações da prática pedagógica que faça com que a tecnologia, já faz presente

na vida dos jovens, seja aplicada com fins educativos.

Neste sentido, dentre vários softwares educativos, optamos pela aplicação do software matemático

GeoGebra, como uma alternativa metodológica para o ensino da Matemática, através do

desenvolvimento de um projeto de pesquisa que tem como objetivo a construção de recursos

didáticos digitais, voltados ao ensino de Funções Trigonométricas fundamentais, se constituindo na

produção de objetos virtuais de aprendizagem para este fim.

Para Spinelli (2007),

[...] um objeto virtual de aprendizagem pode tanto contemplar um único conceito quanto englobar

todo o corpo de uma teoria. Pode ainda compor um percurso didático, envolvendo um conjunto de

atividades, focalizando apenas determinado aspecto do conteúdo envolvido, ou formando, com

exclusividade, a metodologia adotada para determinado trabalho (SPINELLI 2007, pág. 7). Os

objetos virtuais de aprendizagem, traz como maior benefício é a possibilidade de reutilização e

adaptação a diferentes situações por várias vezes em diversificados ambientes de aprendizagem e

ensino.

Quanto ao software matemático GeoGebra, criado pelo austríaco Markus Hohenwarter, Araújo e

Nóbrica (2010), afirmam que é um software de matemática dinâmica, gratuito, instalável no

Windows, Linux ou no Mac que busca integrar Geometria, Álgebra, Cálculo, Estatística, dentre

outros conteúdos pertinentes à Matemática,

Esse projeto de pesquisa, integrante do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica

Junior (PIBIC Jr) do IFS, visa principalmente contribuir com a produção de um recurso didático a

mais, com o software matemático GeoGebra, tendo em vista suprir algumas limitações existentes,

no que concerne ao aprendizado das Funções Trigonométricas Fundamentais, constituindo, assim,

um material auto instrutivo, que possa colaborar para um auto aprendizado, de forma

independente, fazendo uso de suas devidas construções no meio tecnológico.

O PIBIC Jr. é destinado a estudantes do Ensino Médio. Tem como finalidade despertar uma

vocação científica e incentivar talentos entre os mesmos, mediante sua participação em atividades
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de pesquisa científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado, em instituições,

institutos ou centros de pesquisas. Metodologia

Para a construção das Funções Trigonométricas Fundamentais no software matemático GeoGebra,

executa-se uma pesquisa bibliográfica na busca de referencial teórico que dê sustentação a nossa

proposta de trabalho. De acordo com Carvalho et al. (2004), a pesquisa bibliográfica é o passo

inicial na construção efetiva de um protocolo de investigação, quer dizer, após a escolha de um

assunto é necessário fazer uma revisão bibliográfica do tema apontado. Essa pesquisa auxilia na

escolha de um método mais apropriado, assim como num conhecimento das variáveis e na

autenticidade da pesquisa.

Afirma Amaral (2007), que é uma etapa fundamental em todo trabalho científico que influenciará

todas as etapas de uma pesquisa, na medida em que der o embasamento teórico em que se

sustentará o trabalho. Consiste ainda no levantamento, na seleção de dados, no fichamento e no

arquivamento de informações relacionadas à pesquisa.

Desse modo, após adotarmos o tema, sucedeu a escolha de materiais para o estudo, realizado na

biblioteca João Ribeiro, localizada no Instituto Federal de Sergipe – Campus São Cristóvão/SE,

utilizando o manuseamento do livro didático “Fundamentos de Matemática Elementar 3:

Trigonometria”, para a realização do estudo do assunto desejado. Com o consentimento de toda a

equipe, discutimos sobre a metodologia a ser empregada em relação aos encontros, buscando uma

acessibilidade benéfica a todos. Sendo assim, foram marcados (horários, datas e locais favoráveis

a todos componentes).

No decorrer de nossa pesquisa, com a utilização do complemento do software matemático

GeoGebra, construímos e identificamos várias formas de obtermos conhecimentos associado ao

aprendizado, tendo a capacidade de fornecer três diferentes objetos matemáticos: a zona gráfica,

a zona algébrica ou numérica e a folha de cálculo. Isso nos permite dizer que, efetuando comandos

específicos, criamos o ciclo trigonométrico, capacitando termos a figura de seu gráfico no

Software.

Conseguimos construir um material de estudo diferenciado, utilizando de artifícios tecnológicos, em

que a partir daí estabelecemos um melhor desenvolvimento do aprendizado, com o auxílio de

nosso orientador. Para o aproveitamento e rendimento maior possível, para nós alunos, e todos

interessados.

A seguir, dentro dos resultados e discussões, apresentamos o roteiro para a construção dos

objetos virtuais, acima citados, tendo em vista municiar o leitor curioso de condições a

experimentar e utilizar esses recursos de forma autônoma, sem necessitar de um possível curso de

capacitação. Resultados e Discussões

O sistema utilizado no Instituto Federal de Sergipe - IFS/Campus São Cristóvão oferta cursos de

nível médio, realizados de maneira concomitante ao nível técnico, denominando-se, assim, de
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cursos Integrados. Com isto, pode-se dizer que os conteúdos das disciplinas que fazem parte do

núcleo comum, por exemplo, Matemática, Português, História, Geografia, Educação Física,

Química, Física, Biologia, Artes, Filosofia e Sociologia, tendem a ser direcionados de modo a

atender as prioridades das disciplinas direcionadas ao curso técnico, com isto, foram necessárias

algumas adaptações para um melhor desenvolvimento de sua aplicação.

O software matemático GeoGebra é apresentado em uma planilha contendo uma janela de Álgebra

(que se localiza à esquerda da tela) e uma janela de visualização (encontrada à direita), no espaço

do intermédio da Barra de ferramenta (onde localiza-se na parte superior da área de interação), e

o campo de Entrada (localizado na parte inferior da área de interação), cada elemento existente na

Área de Trabalho (em que se encontra à direita do monitor), suas devidas informações são dadas

algebricamente na janela de Álgebra (que localiza-se à esquerda da interface), sendo dividida em

11 janelas. O software é de fácil acessibilidade, sendo disponível para Desktaps, Tablets e

Smartphones. Para tanto basta baixá-lo gratuitamente, no endereço: www.

geogebra.org/cms/pt_BR/ HYPERLINK.

Na construção do gráfico da Função Seno (sen) no software matemático GeoGebra seguem-se as

seguintes instruções:

Ative a ferramenta CÍRCULO DEFINIDO PELO CENTRO E UM DE SEUS PONTOS (Janela 6), clique

no centro, que é o ponto de interseção, ou seja, ponto em comum de eixo x e eixo y, arraste então

até o valor 1 do eixo x chamado também como abcissas, que é a reta horizontal, criando desse

modo o Ciclo Trigonométrico da função Seno (sen) no plano cartesiano.

Em seguida, ative RETA DEFINIDA POR DOIS PONTOS (Janela 3), clique no centro do plano

cartesiano e na circunferência do Ciclo Trigonométrico. Assim criando uma reta, de origem central

até a circunferência do gráfico.

Prosseguindo, ative ÂNGULO (Janela 8), clique no eixo x do plano cartesiano e no segmento criado

anteriormente, definindo um ângulo para o gráfico. Logo após, ative RETA PERPENDICULAR (Janela

4), clique no eixo x e no ponto de interseção com a circunferência, criando então uma reta

perpendicular em relação a abcissa (eixo x), que será utilizada para a medição da tangente.

Estabelecendo em seguida, uma reta perpendicular em relação a ordenada (eixo y), clique no eixo

y e no ponto de interseção com a circunferência do Ciclo Trigonométrico.

Dando continuação, ative INTERSEÇÃO DE DOIS OBJETOS (Janela 2) clique em todas as retas

geométricas que foram traçadas, inclusive nos eixos existentes. Na sequência, ative VETOR

DEFINIDO POR DOIS PONTOS (Janela 3) ocorre a definição de um vetor, clique no centro da

circunferência e no ponto de interseção da reta perpendicular com a ordenada, criando assim um

segmento e a definição de um vetor.

Logo após, ative SEGMENTO DEFINIDO POR DOIS PONTOS (Janela 3), em que será utilizado

respectivamente quatro desses segmentos, o primeiro partindo do centro do plano cartesiano até a
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interseção com a circunferência do gráfico, o segundo partindo do centro, até o ponto de

interseção perpendicular da abcissa, o terceiro partindo do ponto de interseção perpendicular da

abcissa, até o ponto da interseção com a circunferência do gráfico, e o quarto partindo do ponto da

interseção com a circunferência, até o ponto de interseção com a ordenada e a perpendicular,

realizando assim a criação dos segmentos necessários.

Dando seguimento, ative EXIBIR/ESCONDER OBJETO (Janela 1), clique em todas as retas,

anteriormente criadas deste modo ocultando-as. Em seguida, para finalizarmos a ação,

selecionamos MOVER (Janela 1).

Dando continuação, ative ARCO CIRCULAR DADOS O CENTRO E DOIS PONTOS (Janela 5), clique

no centro da circunferência do gráfico, no ponto de interseção da ordenada com a circunferência, e

no ponto de interseção com a circunferência, gerando a partir desse ato o arco circular.

Em seguida, para estabelecer o valor do ponto de interseção da ordenada e da perpendicular,

clique com o botão direito do mouse em cima desse ponto, após em (Propriedade), e a seguir em

(Exibir rótulo), concluindo com a opção (Valor), atribuindo assim o valor para o ponto do Seno no

gráfico do Ciclo Trigonométrico.

Logo após crie um novo ponto, ative NOVO PONTO (Janela 2), posicione em alguma localidade do

Interface do GeoGebra, podendo ser fora da superfície do Ciclo Trigonométrico, clique duas vezes

com o botão esquerdo do mouse, e aparecerá as coordenadas, neste mesmo ponto modifique as

coordenadas inserindo as seguintes informaçãoes: (α, sin (α)), finalizando então com o botão OK.

Dando continuidade, estabeleça um rastro, relacionado ao ponto da função Seno no gráfico, clique

com o botão direito do mouse em cima desse ponto, selecione HABILITAR RASTRO, desde então, à

medida que movermos o ponto do Seno, respectivamente o gráfico será desenhado no software

matemático GeoGebra.

Para a construção do gráfico da Função Cosseno (cos) no software matemático GeoGebra,

sugerimos seguir identicamente a linha de instruções, utilizada na construção do gráfico da função

Seno (sen) anunciada acima. Entretanto, ocorrerá a transmutação no momento de exibir o valor

da função Cosseno (cos) no gráfico, para tal, este deverá ser posto no ponto de interseção do eixo

x com a circunferência, com este fim, clicamos com o lado direito do mouse, em cima desse ponto,

logo após em (Propriedades), e em (Exibir rótulo), finalizando com a opção (Valor).

Em seguida, ative NOVO PONTO (Janela 2), posicione em uma área livre do interface do GeoGebra,

clique duas vezes com o botão esquerdo do mouse e aparecerá as coordenadas, neste mesmo

ponto modifique as coordenadas inserindo as seguintes informações: (α, cos (α)), finalizando com

a opção OK.

Dando continuidade, estabeleça um rastro, relacionado ao ponto da função Cosseno no gráfico,

clique com o botão direito do mouse, em cima desse ponto, selecione HABILITAR RASTRO, desde

então semelhantemente a função do Seno, à medida que movermos o ponto da função do
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Cosseno, respectivamente o gráfico será desenhado no software matemático GeoGebra.

Na construção do gráfico da Função Tangente no software matemático GeoGebra, seguimos as

devidas instruções:

Ative CÍRCULO DEFINIDO PELO CENTRO E UM DE SEUS PONTOS (Janela 6), clique no centro do

plano cartesiano e arraste até o valor 1 da abcissa (eixo x), criando deste modo um ciclo

trigonométrico da função Tangente (tan) no plano cartesiano. Dando prosseguimento ative RETA

DEFINIDA POR DOIS PONTOS (Janela 3), clique no centro e na circunferência do Ciclo

Trigonométrico. Criando assim, uma reta de origem central até a circunferência do gráfico.

Em seguida, ative ÂNGULO (Janela 8), clique no eixo x e na reta até então estabelecida. Definindo

deste modo um ângulo entre a reta anteriormente criada e a abcissa (eixo x). Logo após, ative

RETA PERPENDICULAR (Janela 4), clique no ponto B existente e no eixo x. Para assim criarmos o

eixo da função tangente (tan) no gráfico.

Dando continuidade, ative SEGMENTO (Janela 3), clique no eixo x e no ponto C existente, logo

após clique no eixo y e no ponto C, para a criação de mais um segmento no gráfico.

Progredindo então, com a criação de um ponto relacionado a Tangente (tan), digite no CAMPO DE

ENTRADA (parte inferior da interface), as seguintes informações: (1, tan(α)), que indicará o ponto

da tangente. Ative SEGMENTO (Janela 3), clique no ponto C e no ponto da tangente, criando com

isso um novo segmento, em seguida, insira o valor do ponto da tangente, clicando com o botão

direito do mouse em cima desse ponto, após em (Propriedade), e a seguir em (Exibir rótulo),

concluindo então com a opção (Valor).

Em seguida, ative NOVO PONTO (Janela 2), posicione em uma área livre da interface do GeoGebra,

duas vezes nesse ponto e aparecerá as coordenadas, neste mesmo ponto modifique as

coordenadas inserindo as seguintes informações: (α, tan(α)), finalizando com a opção OK.

Dando continuidade, estabeleça um rastro, relacionado ao ponto da função Tangente no gráfico,

clique com o botão direito do mouse, em cima desse ponto, selecione HABILITAR RASTRO, desde

então à medida que movermos o ponto da função, respectivamente o gráfico será desenhado no

software matemático GeoGebra.

Considerações

Por meio da realização desse trabalho apresentamos o roteiro para construção de Objetos Virtuais

de Aprendizagem para as Funções Trigonométricas Fundamentais, a saber a Função Seno (Sen), a

Função Cosseno (Cos) e a Função Tangente (tg). Esse roteiro é fruto de um projeto de pesquisa

desenvolvido no IFS – Campus São Cristóvão, participante do Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação Científica Junior (PIBIC Jr) do IFS que é destinado a estudantes do Ensino Médio, com o

apoio da Pró – Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX) do Instituto Federal de Educação e

Tecnologia de Sergipe/IFS.
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O material desenvolvido, possibilita a utilização dos recursos tecnológicos voltados a aprendizagem

da matemática por meio da aplicação do software matemático GeoGebra como um instrumento de

apoio ao ensino das funções trigonométricas fundamentais, sendo assim de proveito tanto por

parte dos alunos quanto por parte dos professores. Principalmente por estabelecer uma nova

perspectiva sobre trigonometria, suas contribuições para a matemática e para o mundo moderno,

tornando o aprendizado mais didático, dinâmico e eficiente.

Desse modo, os Objetos Virtuais de Aprendizagem construídos auxiliam no desenvolvimento de

melhores estratégias de aprendizado do assunto, que, em geral, é considerado de grande

dificuldade por parte dos alunos. Desde a sua idealização a concretização, os OVA’s, contribuem

com o processo de aprendizagem de modo significativo por meio de atividades pedagógicas que

propiciam momentos de discussão coletiva, de trabalho colaborativo, de desenvolvimento de

atividades que caracterizam o uso e o reuso desses recursos. Referências
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