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Apresentação
“Toda jornada começa com o primeiro passo”.
Lao-Tse

A magia e a beleza da Matemática nos encantam
e surpreendem a cada dia. Somos professores
apaixonados por essa área do saber humano e
reconhecemos na educação o espaço para reflexão
e melhoria do ser humano e, consequentemente, da
sociedade. A transformação social requerida para um
mundo com mais harmonia e paz se instancia em
cada um de nós, professores ou alunos, cidadãos
ou governantes, e depende da compreensão da
complexidade da realidade. A Matemática nos oferece
ferramentas conceituais importantes para promover
essa compreensão e a consequente transformação
social. Esse fato, por si só, já justificaria a sua presença
nos currículos escolares, mas acreditamos que o
encantamento surpreendente da relação entre a
abstração e a realidade corresponda à verdadeira
inspiração para seu estudo na educação básica.
O público-alvo dessa coleção são todos que, como
nós, são apaixonados por essa ciência e, diariamente,
contribuem para apresentar às novas gerações as
belezas da Matemática. Nós escrevemos esse material
para você, colega professor, de modo a refletirmos
sobre conceitos matemáticos e propostas pedagógicas.

Li Er ou Lao
Dan, mais
conhecido
como Lao-tse
que em chinês
significa velho
mestre, é uma
das maiores
personalidades
da filosofia
oriental.
Reza a lenda
que ele viveu
por volta do
século VI antes
de Cristo, na
época das Cem
Escolas de
Pensamento.
Foi atribuído
a Lao-Tse a
autoria do Tao
Te King ou Livro
do Caminho e
da Virtude, um
dos livros mais
traduzidos do
mundo, ficando
atrás apenas
da Bíblia.

Em nossa concepção, a autonomia pedagógica
docente é essencial para a promoção de uma
aprendizagem efetiva. Portanto, esse material foi
concebido como um ponto de partida para reflexões
sobre o ensino da Matemática e do papel dessa ciência
na integração com os diversos campos do saber.

O primeiro passo...
Professor, a coleção Diálogos com Professores do
Ensino Médio, do SESI Matemática, foi escrita por
professores de matemática atuantes na educação
básica e superior, nas redes municipal, estadual e
federal, e que participaram de vários projetos de
formação continuada em diferentes Estados do
Brasil. As diferentes realidades vivenciadas nessas
experiências nos motivaram a escrever esse material
tendo como foco a sala de aula real, com professores
e alunos reais e não os ideais.
O professor real tem muito interesse na aprendizagem
dos alunos e pouco tempo para preparar e criar
aulas novas. O aluno real está imerso em um mundo
tecnológico com muitos atrativos e que precisa ser
motivado e apresentado às belezas e encantamentos
da Matemática. Por isso, pensamos em um texto que
agregue reflexões sobre a nossa sala de aula e que
busque na Matemática a magia capaz de aguçar a
mente e despertar nos estudantes o mesmo interesse
que nos encantou.
Os desafios da sala de aula real são complexos e,
por isso, é preciso mais do que o conhecimento
Matemático para que os docentes consigam obter
sucesso no ensino dessa ciência. No entanto, tal
conhecimento é fundamental. Nossa proposta
não é apresentar exaustivamente os conceitos
matemáticos, pois acreditamos que você, professor,

já os têm e, caso necessite consultar alguma literatura,
poderá recorrer aos muitos materiais já existentes
para este fim.
Nossa proposta se baseia na exposição e debate
de ideias a fim de refletirmos sobre os aspectos
pedagógicos da sala de aula real, os conteúdos
matemáticos e os recursos tecnológicos disponíveis,
como se esse espaço fosse a sala de professores na
qual pudéssemos compartilhar experiências e, após
esse diálogo, sairmos recarregados com a beleza e o
encantamento da Matemática, prontos para provocar,
desafiar e motivar os estudantes.
Agradecemos por acreditar que juntos, nessa jornada,
podemos fazer algo extraordinário.
Obrigado por ter se aventurado nessa profissão
magistral e por fazer diferença na sociedade!
Um grande abraço,
Equipe Sesi Matemática.

Características da Coleção
Professores do Ensino Médio

Diálogos

com

Os doze livros da coleção abordam conteúdos do
ensino médio sem, necessariamente, seguir a divisão
curricular tradicional, mas buscando estabelecer
relações entre eles. Cada livro foi dividido em temas
sobre conceitos matemáticos e redigido como um
diálogo entre os autores e os leitores. Por sua vez, os
temas são divididos em quatro seções:

Atividades Práticas

Na Sala de Professores, apresentam-se diálogos
entre personagens fictícios: professores que se
encontram na hora do recreio ou em tempos vagos
e conversam sobre como ensinar um determinado
conteúdo da matemática.
A seção Atividades Práticas pode se dividir em duas
subseções:

•

Experiências com objetos ou situações da vida
real
Exemplos de atividades com objetos físicos ou
análises de situações cotidianas cujo objetivo
é abordar o conteúdo matemático destacado
na seção anterior. São situações de fácil
compreensão, criativas e motivadoras, que
propiciam uma interação colaborativa entre
alunos e professores.

•

Investigação de erros
Aprofundamento do debate sobre os
conceitos matemáticos abordados a partir da
análise e discussão de exemplos de erros e
equívocos comuns.

Na seção Matemática e Suas Tecnologias são
apresentados pelo menos dois recursos digitais
elaborados especialmente para cada Tema, bem
como orientações metodológicas de uso e algumas
aplicações pedagógicas para exploração dos
conceitos matemáticos abordados.

A seção Ampliando ideias poderá se dividir em
quatro subseções:
Leitura Recomendada

Textos comentados para aprofundamentos sobre os conceitos matemáticos abordados.
Sugestão de Materiais Didáticos

Articulação do tema aos materiais disponibilizados pelo programa SESI Matemática.
Sugestão de Recursos Educacionais
Digitais

Apresentadas – de forma resumida – outras
sugestões de uso de recursos digitais
disponíveis: em sites de universidades; no Portal
do Professor; no Portal da TV Escola; no Portal
Domínio Público; na plataforma de jogos online, etc; além daqueles comentados na seção
Matemática e suas tecnologias.

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.

Módulo 5

2º
ano

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8
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TEMA

Visão Além do Alcance

1º
3º

O ser humano sempre esteve cercado
pela natureza e suas grandiosas obras.
As enormes árvores, as gigantescas
montanhas, a imensidão do mar, a
quantidade incontável de estrelas, os
inúmeros tipos de seres vivos, tudo
parece demasiadamente grande quando
comparado com o minúsculo homem.
Em seus anseios por transpor obstáculos, escalando árvores
ou atravessando cordilheiras, o homem criou mecanismos de
medir aquilo que nem os pés e nem as mãos podiam alcançar,
mas que podiam ser transpostos por sua mente.
O homem, muito antes de ir à Lua, já sabia que a Terra se
assemelhava a uma esfera flutuando no espaço, concluindo,
mais de 200 anos antes da era cristã, que a circunferência da
Terra seria aproximadamente 40.000 km. Uma medida cujo
erro, nos padrões atuais de precisão, é inferior a 80 km.
Na nossa natureza humana reside a curiosidade e a necessidade
de subjugar desafios, de ir além. Nossos alunos, apesar de
nascerem em uma sociedade moderna, com inúmeros
recursos, possuem, em sua essência, a mesma chama que fez
com que os nossos antepassados explorassem o mundo ao
seu redor deixando suas ideias como legado. Hoje, algumas

"Teodolito Museo Geominero de Madrid (España)".
Licenciado sob CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Introdução

de nossas árvores são prédios, algumas de nossas montanhas
são condomínios, alguns dos nossos mares possuem ponte,
mas o desejo pelo conhecimento sempre estará presente,
sempre habitará o ser humano.

Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Teodolito
Instrumento óptico de precisão para medir posições relativas – ângulos
horizontais e verticais – utilizado em navegação, meteorologia, topografia
e trabalhos geodésicos.

Módulo 6

18

Aprofundamento
Pedro e Francisco conversavam sobre formas de medirem
distâncias inacessíveis a partir de razões que relacionam os
ângulos e os lados de triângulos retângulos semelhantes.
Observe que na conversa eles se utilizam da semelhança
de triângulos retângulos com medidas conhecidas, como
o caso do triângulo formado pela altura e sombra do rapaz
para encontrarem uma medida desconhecida, que é a altura
da árvore. Essa estratégia e muitas outras podem ser usadas
em diversos casos para encontrarmos medidas de distâncias
inacessíveis e, como sabemos, a Trigonometria no triângulo
retângulo é um conceito-chave para isso.
Razões Trigonométricas no Triângulo Retângulo
Uma ideia natural que surge a partir da semelhança entre
triângulos retângulos é tabelar a razão entre seus lados para
os diversos valores de seus ângulos agudos.
Isto remete às chamadas razões trigonométricas.

Seja um triângulo ABC retângulo em A e com ângulos agudos
α e β nos vértices B e C, respectivamente.
Como sabemos, a hipotenusa é o lado oposto ao
ângulo reto e os catetos são os outros dois lados do
triângulo retângulo. Observe o exemplo a seguir.

Módulo 6
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C

a
b

A

c

B

Para cada ângulo agudo, por exemplo α, existem seis
combinações possíveis entre as razões de dois lados distintos
do triângulo ABC: um lado para ser o numerador – três
possibilidades – e um lado diferente do anterior para ser o
denominador – duas possibilidades.

Cada uma dessas razões é chamada de
trigonométrica e possui um nome específico.

As três principais são:
•

Seno de α: razão do cateto oposto a α para a hipotenusa.
No triângulo ABC:

•

.

Cosseno de α: razão do cateto adjacente a α para a
hipotenusa. No triângulo ABC:

•

.

Tangente de α: razão do cateto oposto a α para o cateto
adjacente a α. No triângulo ABC:

.
Módulo 6
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As outras três razões são as inversas das anteriores:
•

Cossecante de α: razão da hipotenusa para o cateto oposto
a α. No triângulo ABC:

•

.

Secante de α: razão da hipotenusa parao cateto adjacente
a α. No triângulo ABC:

•

.

Cotangente de α: razão do cateto adjacente
a α para o cateto oposto a α. No triângulo

ABC:

.

As razões trigonométricas são totalmente determinadas pelo ângulo, sendo
iguais para qualquer par de triângulos retângulos semelhantes.

De fato, dado qualquer triângulo retângulo com um de seus
ângulos internos iguais a α, a razão entre os seus lados será,
por semelhança de triângulos, a mesma razão encontrada
no triângulo ABC, mesmo que esse triângulo retângulo seja
muito maior ou muito menor.
Na verdade, podemos pensar na razão
trigonométrica do ângulo, sem um
triângulo retângulo específico!

Módulo 6
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas serão
adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Percebemos que os professores Francisco e Pedro ressaltaram
esta propriedade ao afirmarem que qualquer pessoa poderia
adotar a estratégia feita pelo rapaz para descobrir a altura
da árvore, já que o ângulo de incidência do Sol num dado
horário é o mesmo.
Relações entre Seno, Cosseno e Tangente de Ângulos
Agudos
Aplicando-se o Teorema de Pitágoras ao triângulo retângulo
ABC, obtém-se a2 = b2 + c2. Então:

Esta é a chamada relação fundamental da trigonometria. Para qualquer
ângulo agudo α, tem-se: sen2α + cos2α = 1.

Módulo 6
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Podemos explorar outras relações que envolvem
seno, cosseno e tangente de ângulos agudos.

Observando o triângulo retângulo ABC concluímos que α e
β são complementares, ou seja, α + β = 90°, visto que a
soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180°
e o terceiro ângulo é reto. Logo, α = 90° – β e β = 90° – α.
Desta forma, a partir das razões trigonométricas definidas
anteriormente, temos:

Assim, o seno de um ângulo agudo é igual ao cosseno do
seu complemento e o cosseno de um ângulo agudo é igual
ao seno do seu complemento. Já a tangente de um ângulo
agudo é igual ao inverso da tangente do seu complemento.

Módulo 6
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Professor, teceremos alguns comentários sobre notação.
O primeiro diz respeito à ausência de padrão na inclusão da unidade de
medida de ângulo na representação do seno e do cosseno.
Por exemplo, o símbolo ° é introduzido em sen 1°, mas o símbolo rad
não costuma ser usado em sen (1 rad), ou seja, quando a medida do
ângulo é 1 rad, representamos simplesmente sen 1.
Já a igualdade (sen α)2 = sen2α, assim convencionada, apesar da
aparente simplicidade, não costuma ser facilmente interpretada pelos
estudantes. Trata-se de um problema de representação uma vez que não é
usada assim em outros casos.
Por exemplo, a expressão (ƒ(x))2 é diferente de ƒ 2(x). A primeira representa
o quadrado da imagem de x por ƒ, enquanto a segunda costuma representar
a imagem de x pela função composta ƒ · ƒ.
Nos dois casos, os alunos devem ser alertados para se evitar problemas de
interpretação.

Seno e Cosseno da Soma de Ângulos Agudos

A demonstração que será apresentada é válida somente se:

0° < α, β, α + β < 90°

Vamos ver uma forma interessante de demonstrar
simultaneamente as fórmulas do seno e do
cosseno da soma de dois ângulos agudos?

Para isso faremos as seguintes construções:
1. Considere um triângulo retângulo com um ângulo
agudo α e a hipotenusa medindo 1 (uma unidade de
comprimento).
Módulo 6
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2. Gire esse triângulo de modo que o cateto do ângulo α
seja girado segundo um ângulo β, em relação à reta que
o continha inicialmente.
3. Trace o retângulo com um dos vértices coincidindo com
o vértice do ângulo α, com um lado formando o ângulo
α + β com a hipotenusa e que circunscreva o triângulo
retângulo.
A imagem a seguir ilustra essa situação.
F

C

E

B

1

AD

Note que:
•

por construção, o ângulo FÂB = α + β;

•

por outro lado, como são alternos internos, A D=FÂB;

•

além disso, como os ângulos FÂC e AĈF são
complementares, assim como BĈE e AĈF, tem-se
BĈE = β.

Módulo 6
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Aplicando as razões trigonométricas no triângulo retângulo
ABC, obtemos:
BC = senα e AC = cosα

Esses valores passam a ser as hipotenusas dos triângulos BEC
e AFC, respectivamente.
Vamos obter as medidas dos
catetos desses triângulos?

1. Triângulo BEC
e

, ou seja...

EB = senα senβ e CE = senα cosβ

2. Triângulo AFC
e

, ou seja...

FC = senβ cosα e AF = cosα cosβ

3. Triângulo ADF

AD = sen(α + β) e BD = cos(α + β)
Módulo 6
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Como os lados opostos de um retângulo possuem a mesma
medida, segue que:
sen(α + β) = senα · cosβ + senβ · cosα
cosα · cosβ = cos(α + β) + senα · senβ

Diante de todos esses fatos chegamos à figura a seguir.
F

sen

cos

cos

C

sen

cos

sen

sen

cos

sen

B

cos

+

sen ( + )

A

cos

sen
cos

sen

cos

cos ( + )

1

sen

E

cos ( + )

D

sen

cos

sen ( + )

Logo,
sen(α + β) = senα · cosβ + senβ · cosα
cos(α + β) = cosα · cosβ – senα · senβ

Na seção Matemática e Suas Tecnologias apresentamos
essa demonstração de forma interativa.
Aproveite-a para suas aulas!

Módulo 6
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Ângulos Notáveis
Você já se perguntou qual a medida, em graus, dos ângulos
agudos do triângulo pitagórico de lados 3, 4 e 5? Conhecemos
todas as razões trigonométricas desse triângulo, mas e as
medidas de seus ângulos?

Há alguns anos, o professor Carlos Gustavo T. de A. Moreira
(Gugu), do IMPA, demonstrou em aula que tais medidas são
dadas por números irracionais. Não está em nossos planos
apresentar tal demonstração, mas apenas reforçar a ideia de
que as razões trigonométricas não devem se restringir aos
chamados ângulos notáveis: 30°, 45° e 60°.
Apesar deste comentário inicial, o estudo das razões
trigonométricas de ângulos notáveis não deve ser suprimido,
mas destacado como exemplo de demonstrações simples
que podem ser feitas no ensino básico.

Para abordar esse tema com os alunos,
você pode começar perguntando em que
figura geométrica há um ângulo de 60°.

Espera-se que os alunos cheguem à conclusão de
que os triângulos equiláteros têm essa propriedade e,
consequentemente, traçando-se uma altura, que nesse
caso também é mediana e bissetriz, obtém-se um triângulo
retângulo com ângulos agudos de 30° e 60°.

Módulo 6
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A

30º3 0º

1

B

1

h

60º

60º

1
2

D

1
2

C

Do triângulo retângulo ABD podemos concluir que:
•
•
•
•
•

É importante que os alunos percebam que a medida do lado do triângulo
equilátero é indiferente porque é “cancelada” nas razões anteriores.

Módulo 6
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A pergunta inicial pode ser estendida.

Em que figura geométrica há um ângulo de 45°?

Possivelmente, com o auxílio de dicas do professor, os
alunos podem concluir que tal ângulo aparece ao se traçar
a diagonal em um quadrado, dividindo-o em dois triângulos
retângulos isósceles.
A imagem a seguir representa um desses triângulos.
F

11

E

45º

45º

G

No triângulo retângulo isósceles EFG de lado l, tem-se:
•

a2 = l2 + l2 ⇒ a = l

•
•

tg45° = l / l = 1
Módulo 6
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Assim, a partir de figuras geométricas conhecidas, os alunos
são capazes de deduzir os valores das razões trigonométricas
dos ângulos notáveis.
No entanto, sabemos que na vida real temos que ter muita sorte
para trabalharmos com triângulos em que seus ângulos sejam
os notáveis; na maioria das vezes encontraremos ângulos com
medidas muito variadas.
Como determinar as razões trigonométricas de
ângulos não notáveis?

Use uma calculadora científica! A maioria dos celulares e
tablets hoje em dia possuem aplicativos de calculadoras
científicas. Por que não utilizá-los nas salas de aula,
já que no dia a dia os utilizamos com frequência?

Uma atividade interessante a ser feita é determinar valores
aproximados do seno e do cosseno de um ângulo agudo
construído com auxílio de um transferidor e de uma régua.

Suponha, por exemplo, que em um exercício seja solicitado
resolver o triângulo retângulo a seguir.
C

b

27º
A

c

B

Módulo 6

31

“Resolver um triângulo” significa determinar todas as suas medidas,
os três lados e os três ângulos, conhecendo apenas algumas delas.

Se soubéssemos, por exemplo, o valor de sen 27°, seria mais
fácil determinar as medidas desconhecidas do triângulo. Uma
aproximação para o valor de sen 27° pode ser obtida ao se
tomar um triângulo retângulo com um ângulo de 27°, mas no
qual seja possível medir seus lados.
Isso pode ser feito com o auxílio da régua e do transferidor.
1. Desenhe um segmento de reta para ser a base do
triângulo retângulo.
2. Em um dos extremos do segmento desenhe, com a ajuda
do transferidor e da régua, uma semirreta perpendicular
ao segmento.
3. No outro extremo do segmento desenhe uma semirreta
que forme um ângulo de 27° com este segmento.
4. Marque o terceiro vértice do triângulo na interseção das
suas semirretas desenhadas anteriormente, como a seguir.

C

3.5

7.7

27º
A

B
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5. Pronto! Agora, com o auxílio da régua, é só medir o cateto
oposto ao ângulo de 27° e a hipotenusa do triângulo e
calcular a razão entre essas duas medidas para encontrar
uma aproximação para o sen 27°.
Observe que, a partir da construção geométrica, obtivemos
uma aproximação do valor de sen 27° sem recorrer à famosa
tabela trigonométrica.
O mesmo procedimento poderia ser feito com auxílio de um
software de geometria dinâmica.

Mesmo que sejam utilizados softwares ou intrumentos profissionais de
medição, em geral, os valores obtidos para as razões trigonométricas são
aproximações!

Medindo Distâncias Inacessíveis
O cálculo de distâncias inacessíveis é um exemplo da
capacidade de uso da mente humana para superação de
limites físicos do corpo.
A seguir serão apresentados exemplos de problemas deste tipo
nos quais o uso das razões trigonométricas é fundamental.
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Problema 1: A Altura do Pão de Açúcar

Um observador está em um ponto A do Aterro do Flamengo,
no Rio de Janeiro, e vê o Pão de Açúcar segundo um ângulo
de 10° com o plano horizontal (medido com o teodolito). Ele
anda em direção ao Pão de Açúcar até um ponto B distante
650 m de A e agora vê o Pão de Açúcar segundo um ângulo
de 14° de B.
Qual é a altura do Pão de Açúcar em relação ao plano de
observação?
Lima et al. (2005)

Um esboço esquemático da situação descrita no problema é
o que segue, onde OP é a altura do Pão de Açúcar e BO a
distância do observador em seu segundo ponto de observação
até o pé da altura do Pão de Açúcar.
P

h

A

10º
650m

B

14º

x
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Primeiramente busquemos razões que envolvam os lados
em questão.
Os valores de tangente de 10° e 14° podem
ser obtidos com o auxílio de uma calculadora
científica ou usando construções geométicas
como a realizada anteriormente.

Depois, manipulamos algebricamente essas razões para
encontrarmos o valor de x e h.
e

⟺ h = (650 + x)tg 10° = x tg 14°
⟺ x(tg 14° – tg 10°) = 650 tg 10°
⟹ x ≅ 1570,03 m
⟹ h ≅ 391,45 m

Logo, o cume do Pão de Açúcar está,
aproximadamente, a 391 m acima da
altura dos olhos do observador.

Problema 2: Simulando o 3-D
Como o nosso cérebro traduz uma imagem em 3-D? Como
os cinemas e aparelhos tecnológicos atuais conseguem dar a
sensação de visualização de uma imagem em 3-D para uma
imagem com apenas duas dimensões?

3-D - Segundo o Dicionário Houaiss: Formato
tridimensional, que inclui a ideia de profundidade.
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Não temos a resposta para a primeira pergunta. Tal situação
corresponde a um complexo de sinapses e reações que
acontecem no cérebro e que até hoje estão em pauta nos
artigos científicos.
Contudo, a segunda pergunta nos instiga a investigar como
conseguimos enganar o cérebro e transmitir para ele a
sensação de uma imagem em três dimensões, quando na
verdade temos apenas duas.

Na busca por uma resposta para essa pergunta, que também é complexa,
a trigonometria ocupa um papel importante.

O cérebro humano pode ser iludido
a interpretar imagens bidimensionais
como sendo tridimensionais e a
trigonometria auxilia nesse processo.

Vamos ver melhor
como isso funciona?
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Um dos processos para a obtenção
dessas informações é o cálculo da
distância do nosso rosto ao objeto
avistado e para isso podemos
enganar o nosso cérebro fazendo
uso da trigonometria, uma vez que
o cérebro interpreta os ângulos em
que nossos olhos estão virados e a
distância entre eles, como mostra a
figura ao lado.

Saiba um pouco mais sobre esse assunto assistindo
ao vídeo do matemático Rogério Martins, disponível
no link < http://youtu.be/MCTg5SsQwVg >.
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Claro que o nosso cérebro usa uma série de outras informações
para que possamos visualizar um objeto com todas as suas
características. Porém, neste processo a análise feita com o
uso deste triângulo é essencial e a partir disso os estudiosos
conseguiram criar um método eficaz para enganar o nosso
cérebro na visualização de uma imagem em 2-D que será
interpretada por ele como uma imagem em 3-D.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Estudos indicam que para se obter a visualização 3-D desejada,
o ângulo máximo formado entre as semirretas que partem do
objeto em direção aos olhos deve ser 5°. (HARTUNG, 2010)
Na imagem a seguir podemos visualizar um esquema
representando as relações para se criar uma fotografia 3-D
de uma árvore.

Módulo 6

38

D
A

2.5º

5º

D

AB
d

2.5º

D=10m

d
2

C d

2

O esquema anterior representa uma árvore no ponto D
a uma distância de 10 m de um ponto C equidistante de
dois pontos A e B, pontos focais para a foto, de modo que
ACD = BCD = 900.
Logo:

⟹ d = 20 · tg 2,5°≅ 0,87 m = 87 cm

Então, para se construir duas imagens que enganem o cérebro,
deve-se tirar duas fotos da árvore em D com distância máxima
de d = 87 cm entre as fotos, como mostra o esquema da
figura anterior.
Feito isso, podemos construir uma imagem,
no computador, que ao ser observada por um
óculos anáglifo, enganará o nosso cérebro nos
transmitindo uma sensação tridimensional.
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Os óculos anáglifos são usados na visualização de imagens 3-D. Possuem a
lente esquerda vermelha e a lente direita azul. Este filtro na frente de cada
olho faz com que a luz polarizada utilizada na imagem do outro olho seja
bloqueada, sendo assim cada imagem atinge apenas o olho de destino.
Para construir seus próprios óculos anáglifos faça, com papel cartão,
óculos adequados ao tamanho do seu rosto como o modelo a seguir e
use papel celofane vermelho e azul paras as lentes.

Atualmente, diversos óculos
3-D das TVs digitais utilizam
uma tecnologia baseada
nesses óculos e suas lentes
são polarizadas para bloquear
cores vermelhas no olho direito
e azuis no olho esquerdo.

É possível construir essa imagem especial com qualquer
software de edição de imagens; sugerimos o tradicional Adobe
Photoshop, o Paint Net ou Gimp– os dois últimos são gratuitos.
A foto tirada no ponto A, lado esquerdo do objeto, deve ficar
avermelhada, para não ser vista pelo olho direito, que, usualmente,
nos óculos anáglifos tem cor vermelha do lado direito.
Para avermelhar a foto, em qualquer um dos softwares, basta
procurar por uma opção, usualmente, chamada níveis – em
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geral, encontrada no menu denominado ajustes – que expõe
os tons de azul, vermelho e verde da imagem.
Como queremos avermelhar a foto, basta zerar os tons de
verde e azul através dos botões dessa opção.
O mesmo deve ser feito na foto tirada no ponto B, lado
direito do objeto. O processo é análogo, mas esta deve ficar
azulada; nesse caso zeraremos na opção níveis apenas os
tons de vermelho.

Com as duas fotos no mesmo
arquivo, em camadas distintas,
basta salvá-las no formato
JPEG observando a opção de
entrelaçamento que aparece
no momento do salvamento.

Pronto! Agora é só usar
óculos anáglifos e curtir
a sua imagem em 3-D!

Problema 3: Medindo o Raio da Terra
Você já pensou em medir o raio da Terra?
Observe uma estratégia para isso.
Uma pessoa do alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, avista o
horizonte por um ângulo de 0,85°. Se a altura do Corcovado
é de aproximadamente 703 m, em relação ao nível do mar,
qual é valor aproximado para o raio da Terra?
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O ângulo de 0,85° é formado pela linha horizontal que
passa pelos olhos da pessoa e o horizonte, como mostra a
figura a seguir.
P
0,85º

703m

horizonte

R
R
0,85º

C

Observe que α + 0,85° = 90° ⇒ α = 89,15°, logo o
ângulo com vértice em C também mede 0,85°.
Desta forma o raio da Terra pode ser assim obtido:
cos 0,85° =

⟹ R ≅ 6.387,8 m

Claro que a medida encontrada para o raio da Terra é
aproximada, uma vez que ignoramos alguns fatos, que
expomos a seguir, para facilitar nossos cálculos.
•

A superfície da Terra não tem formato esférico, mas
como sua superfície se aproxima muito de uma esfera a
consideramos assim.
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•

A altura do Corcovado também está aproximada.

•

O ângulo de 0,85° é uma aproximação do ângulo
real medido por um equipamento especializado, por
exemplo, um teodolido.

•

O cálculo de cos 0,85° também foi feito de forma
aproximada.

Medir é um processo de aproximação e está sujeito a erros!
Não é possível medir o mundo real de forma exata, pois sempre existirão
erros oriundos dos instrumentos utilizados e das capacidades fisiológicas
do observador.

Apesar disso chegamos em um valor bastante
próximo da medida moderna do raio da Terra
que é de 6.371 km, o que é bastante legal!

Problema 4: Distância em Perspectiva
Já percebeu que quando um objeto ou uma pessoa se
encontra muito distante de nós, o vemos bem pequeno?
Será que temos como calcular a distância que estamos deste
objeto, se conhecermos o tamanho desse objeto?

Quando observamos um objeto de perto ele ocupa um
espaço muito maior no nosso campo de visão do que quando
o observamos de longe, conforme ilustram os ângulos azul e
vermelho na imagem a seguir.
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d1

d2

As distâncias d1 e d2 chamam-se distâncias ângulares. É
perceptível que quanto menor a distância ângular maior é o
ângulo de visão.
A razão entre a medida da árvore e da distância angular é
exatamente a tangente do ângulo de visão, ou seja:

, onde:

• θ é o ângulo de visão;

• h é a altura do objeto;
• d a distância angular.

Esse valor, tg θ, é conhecido como diâmetro angular.
Existe uma forma prática de encontrar
uma aproximação para o ângulo de visão
utilizando somente a nossa mão!

O processo é simples...
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1. Feche um dos seus olhos e mire o objeto.
2. Tente comparar o tamanho do objeto com o tamanho
dos dedos da sua mão.
3. Descubra o seu ângulo de visão aproximado de acordo
com a imagem a seguir.

1º

5º

10º

15º

25º

Agora é só explorar à vontade!
Use a sua mão para comparar a altura e o ângulo de visão de
objetos ou pessoas cuja altura seja conhecida.
Faça também o contrário: tente descobrir a altura de objetos ou
pessoas, afastando-se dos mesmos uma distância conhecida.
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Brinque à vontade com esses
conceitos e proporcione um
aprendizado significativo
aos seus alunos!

E, já que falamos tanto em instrumentos de
medição de ângulos e distâncias, vamos nos
despedindo da Sala dos Professores para fazer
nossas experiências práticas. Volte sempre!

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, a atividade a seguir tem como objetivo calcular
distâncias inacessíveis com o auxílio das razões trigonométricas.
Os alunos deverão construir seus próprios instrumentos de
medição.
Atividade: Construindo instrumentos para medir
o inalcançável

Material necessário:
•

02 pedaços de papelão grosso, um de 40 x 40 cm e o
outro de 10 x 10 cm;

Módulo 6

46

porca grande ou peso de metal;

•

canudo com 5 mm de diâmetro;

•

fotocópia de um transferidor meia
lua (imagem ao lado).

90

•

80

barbante;

90

•

80

fita adesiva vermelha, cola e tesoura;

70

•

60

régua, compasso, transferidor e uma
fita métrica;
50

•

40
30
20
10

0
10
20
30
40
50
60
70

Objetivo: Construir uma trena de roda, um
inclinômetro e medir a altura de construções ou
árvores aplicando conceitos de trigonometria no triângulo
retângulo.
Descrição: Metade da turma construirá a trena de roda
enquanto os demais devem construir um inclinômetro,
conforme as instruções a seguir.

Construção de uma trena de roda
Incentive seus alunos a pesquisarem na
Internet a definição de trena de roda!

A trena de roda é um instrumento de medição que possui uma
roda cuja circunferência do círculo representado pela parte
externa da roda mede 1 metro.
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As trenas de roda
vendidas comercialmente
possuem contadores
mecânicos ou digitais.

Problematize a situação e questione os alunos sobre qual deve
ser o raio desta roda para que seu perímetro tenha 1 metro.
C = 2π R ⟹ R = 1/2π ≅ 0,159 m =15,9 cm

Em seguida, inicie a construção, de acordo com o passo a
passo a seguir:
1. Pegue o pedaço de papelão de tamanho 40 x 40 cm
e com o auxílio da régua e do compasso desenhe uma
circunferância de raio 15,9 cm.
2. Recorte essa circunferência e marque um ponto de
início da medição colando um pedaço de fita vermelha
neste ponto.
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3. Com a ajuda do transferidor, trace dois diâmetros
perpendiculares e escreva as marcações 0/100, 25,
50 e 75.
4. Fure o papelão no centro da circunfência e coloque
neste furo um lápis.
Pronto! Agora é só usar e – com a ajuda de uma trena
tradicional ou uma fita métrica – conferir se a trena de roda
está precisa o bastante.

0º

Construção de um inclinômetro

De forma análoga ao que foi feito com o outro grupo, incentive
os alunos a pesquisarem sobre esse intrumento de medição
de ângulos relativos a inclinações!
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60

60
50

50
40

40
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20
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0

10

20
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Durante a pesquisa seus alunos
devem perceber que o teodolito
é o instrumento de medição
de ângulos mais utilizado.

Como vimos anteriormente, o teodolito
é um instrumento óptico de medição de
ângulos, tanto horizontais quanto verticais.

A montagem de um teodolito caseiro é um pouco mais
complexa e seu uso deve ser mais cuidadoso, mas pode render
também muitos aprendizados.
Veja no link a seguir como montar um teodolito com os seus
alunos:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
fichaTecnicaAula.html?aula=12635 >

Para a construção do inclinômetro seus alunos devem estar
atentos aos seguintes passos:
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1. Cole a fotocópia do transferidor no pedaço de papelão
de tamanho 10 x 10 cm.
2. Faça um furo na origem do transferidor e passe o
barbante por este furo dando um nó grande em uma de
suas pontas, de forma que não seja possível o barbante
escapulir por esse furo.
3. Na outra ponta do barbante amarre a porca ou algum
peso de metal.
4. Com a fita adesiva prenda o canudo no inclinômetro
como é mostrado na figura abaixo.

Está pronto! Para usar o inclinômetro basta posicioná-lo na
direção horizontal, ou seja, paralelamente ao solo, de forma
que o barbante fique posicionado no ângulo 0° e depois
girá-lo até avistar pelo canudo um ponto de referência para a
medição do ângulo pretendido.
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Peça a um amigo para ver qual ângulo o barbante
marca no quadrante do inclinômetro.

Medindo o inalcançável

Professor, agora que seus alunos já estão com os intrumentos
prontos é hora de pôr a mão na massa.
Forme duplas nas quais cada aluno fique responsável por
manejar um dos instrumentos:
•

quando um aluno da dupla estiver com a trena de roda,
o outro o auxilia anotando os valores encontrados;

•

quando o segundo aluno estiver manejando o
inclinômetro (ou o teodolito, se assim preferir), o
outro observa o ângulo formado e anota os valores
encontrados.
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Começe com distâncias acessíveis para que os alunos possam
comprovar seus cálculos ao final, medindo com a fita métrica
a distância que determinaram. Um bom começo é medir o pé
direito da sala, por exemplo. Depois disso, explore todos os
cantos do colégio; se tiver oportunidade, leve seus alunos para
uma volta no bairro.

Essa experiência é sempre muito interessante e
motivadora. Divirta-se com o aprendizado deles!

Investigação de erros
Silva e Neto (2006) e Fortes (2012), em pesquisas feitas com
alunos da 2ª série do Ensino Médio de escolas públicas
distintas, relatam que os erros dos alunos nas questões
envolvendo razões trigonométricas são na sua maioria
devido à dificuldade destes em identificar os elementos do
triângulo retângulo, ou seja, confundem o cateto oposto
com o adjacente a um ângulo, assim como confundem a
hipotenusa e um cateto.
Apresentam também erros na definição de cada uma das
razões trigonométricas e principalmente na passagem da
representação verbal de um problema para a representação
geométrica.
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Questão 1

Na pequisa de Fortes (2012) uma das questões disponibilizada
aos alunos foi:
Um avião decola e inicia a subida num ângulo constante de 10° com a
horizontal. Qual a distância horizontal percorrida por esse avião quando
atinge 528 m de altura? (o cos (100) era dado no problema)
cos . 10º = CA
h
cos . 0,98 = 528
c
0,98 . 528 = c
c=5,1744

528

10º

c

Erro I

O aluno sente dificuldade na representação geométrica
do problema e não sabe relacionar as medidas informadas
com os lados do triângulo retângulo.

Erro II

O aluno confunde a hipotenusa do triângulo com o
cateto adjacente ao ângulo de 10°.
Questão 2

Mota (2013) relata os erros cometidos por alunos na tentativa
de indentificar os elementos do triângulo retângulo.
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aé
bé
c é

A

a
b

C

B

c

a é Cateto oposto a e b.

a é Hipotenusa.

a é Hipotenusa.

b é Cateto adjacente c.

b é Cateto oposto.C

ateto oposto.
b é Ca

c é Hipotenusa a.

c é Triangulo Retangulo.

c é Cateto Adjacente.

Figura 1 resposta aluno A1

Figura 2 resposta aluno A2

Figura 2 resposta aluno A24

Erro I

Observe que o aluno A1 não percebe que o cateto
oposto e adjacente dependem de qual ângulo tomamos
como referencial e a hipotenusa independe deste ângulo.

Erro II

O aluno A2 chama o cateto oposto de triângulo retângulo.
Erro III

O aluno A3 troca o cateto oposto pelo cateto adjacente.
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Ainda nesta questão, veja a resposta de
um aluno quando questionado sobre
qual o seno do ângulo BÂC.

Sen A=

1
e

Erro IV

Em uma questão cuja resposta deveria ser algébrica o
aluno apresenta um valor numérico como resposta para o
seno do ângulo pedido. O valor apresentado corresponde
ao seno de um ângulo notável, 300, indicando que,
provavelmente, esse aluno não compreendeu que o seno
é uma propriedade do ângulo, variando, assim, para cada
ângulo agudo diferente.
Questão 3

Fortes (2012) faz o seguinte questionamento aos seus alunos:
(Unicamp-SP) Para medir a largura AC de um rio, um homem usou o seguinte
procedimento: localizou um ponto B de onde podia ver na margem oposta
o coqueiro C, de forma que o ângulo ABC fosse 60°; determinou o ponto
D no prolongamento de CA de forma que o ângulo CBD fosse de 90°.
Medindo AD = 40 m, achou a largura do rio. Qual a medida dessa largura?

B
60º

C

30º

A 40

D
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Erro I

Um aluno calculou corretamente a hipotenusa do triângulo
ABD por meio do seno de 30°, mas errou considerando
que a hipotenusa do triângulo ABC, encontrada por meio
do cosseno de 60°, fosse a largura do rio.
Um erro bastante comum de interpretação
dos dados contidos na imagem relativos
às nomenclaturas trigonométricas.

Erro II

Dois alunos usaram proporção para determinar a medida
do segmento AC.
Um deles respondeu:
ABD forma um ângulo de 30° e tem 40 m; ABC tem um ângulo
de 60°. Como 60° é o dobro de 30° a medida será 80 m.

Um erro baseado no pensamento proporcional
que também é bastante comum na percepção
do aluno sobre as aplicações matemáticas.

A grande quantidade de identidades trigonométricas que
podem ser deduzidas costuma assustar os estudantes que
imaginam ser necessário decorá-las.

Módulo 6

57

Os alunos devem ser orientados a compreender
as demonstrações e deduções em vez de
memorizar uma grande lista de fórmulas.

Na próxima seção apresentamos alguns recursos tecnológicos
desenvovidos especialmente para o estudo das razões
trigonométricas que podem ser aliados importantes para os
estudantes na compreensão e assimilação dos conteúdos
abordados neste tema.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, esta seção foi especialmente preparada para você e
seus alunos! Aproveitamos o que a tecnologia nos possibilita
para que vocês vivam importantes momentos de reflexão.
O primeiro applet é uma calculadora geométrica de senos e
cossenos que está incrementada com uma simulação para a
determinação de distâncias inacessíveis.
O segundo applet é uma ferramenta que incentiva práticas
pouco comuns à sala de aula. Ele propõe demonstrações de
cunho geométrico para a determinação de fórmulas do seno
e cosseno da soma ou subtração de ângulos que variam no
intervalo de 0° a 90°.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Podemos entender que este applet adianta
um momento didático que geralmente na
sala de aula acontece quando os alunos
começam a pensar na trigonometria tendo
os arcos do círculo como referência.

Em Resumo...
Isso significa que você poderá estar intervindo na sequência de aprendizado em
trigonometria de modo a construir justificativas para a transposição da trigonometria
métrica para a analítica.

Recurso 1 – Calculadora de Razões Trigonométricas

Este applet é uma ferramenta muito
simples, cujo uso se concentra na
determinação geométrica dinâmica dos
valores das razões seno e cosseno para
ângulos que variam de 0° a 90°.
O applet está dividido em duas áreas: a
calculadora e outra com um problema de
determinação de distâncias por meio das
razões trigonométricas.
Observe o passo a passo a seguir.
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1. Para utilizar uma consulta a um valor específico da
calculadora, basta mover o controle deslizante até que
este atinja o valor desejado do ângulo.
Este controle varia de um em um grau. Caso o ângulo
desejado não tenha, em graus, medida inteira, o usuário
pode utilizar as caixas de texto que estão localizadas
logo abaixo do controle deslizante.

•

Na opção, Graus, a caixa de texto determina
a medida em graus, utilizando o sistema misto
de notação, ou seja, considerando o sistema de
numeração decimal.

•

Já na opção Radiano o ângulo é dado em
radianos, mas, obviamente limitado a π/4 rad.

É importante ressaltar que apesar de a informação
numérica prestada por esse applet ser equivalente
à de uma calculadora, a forma de acesso conduz
à argumentação geométrica que, justamente por
se mostrar insuficiente, é a base da construção dos
elementos de trigonometria métrica e analítica.
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Esta calculadora também pode ser útil quando os alunos já
tiverem contato com os ângulos em radianos!
Eles podem utilizá-la para confirmar a equivalência entre as
medidas e a permanência do valor das razões trigonométricas.

2. Informações adicionais também são produzidas por
este applet.
•

A primeira, o valor do ângulo em graus, sem o
uso da notação decimal.

•

A segunda é o valor da tangente do ângulo,
assinalada em um texto de cor rosa.

3. Já na segunda área deste applet, o que temos é uma
simulação do uso que está um pouco esquecido nos
livros didáticos das razões trigonométricas para a
determinação de distâncias inacessíveis.
Nesta área está disposta uma fotografia da Ponte Rio-Niterói
e sobre ela um triângulo escaleno onde estão determinadas as
medidas dos três ângulos e de um dos catetos.
Este applet utiliza uma escala, mensurada através da distância
entre as vigas do vão central da ponte Rio-Niterói – que é de
aproximadamente 300 m.
Ponte Rio-Niterói - Oficialmente nomeada Ponte Presidente
Costa e Silva, possui 13 km de extensão e liga o município
do Rio de Janeiro ao município de Niterói.
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Assim, podemos determinar apenas com razões
simples todas as distâncias reais entre os vértices
desse triângulo considerando a medida dos seus
lados e a medida linear desse vão na foto.

Outrossim, o applet simula a hipótese de os ângulos e o cateto
c terem sido medidos com um teodolito.

O usuário, necessariamente, deve conhecer:

• a Lei dos Senos;

• a Fórmula trigonométrica da Mediana;

• outros recursos trigonométricos para determinar as
distâncias solicitadas por este applet.

O problema que está subjacente
à imagem é o da determinação
da distância do ponto mais
extremo da pista de pouso do
Aeroporto Internacional Santos
Dumont (ponto C) até a Ponte
Rio-Niterói (pontos A e B).
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Tão importante quanto os cálculos é a exploração da
dinamicidade permitida pelo applet.
Você, professor, poderá oferecer outros problemas para seus
alunos, além deste da determinação da distância do aeroporto
à ponte.
É importante que os alunos a todo instante utilizem os valores
de senos e cossenos obtidos na calculadora do applet.

Fique atento, pois a calculadora não identifica essas razões!
Cabe ao aluno identificar quais dos segmentos representa
geometricamente o valor algébrico da razão seno e da razão
cosseno.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Calculadora de Razões Trigonométricas

Recurso 2 – Demonstração Interativa

Este segundo recurso permite que você e seus alunos sigam o
passo a passo da demonstração de cunho geométrico para a
determinação de fórmulas para o seno e cosseno da soma de
ângulos agudos.
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1. O applet inicia com a disposição de um retângulo ADEF
circunscrito a um triângulo retângulo de hipotenusa
unitária.

A demonstração decorre da determinação dos lados
desse retângulo em função das razões trigonométricas
dos ângulos (α, β, α + β) assinalados no interior do
retângulo.
Para utilizá-lo você e seus alunos só precisam de dois
botões:
•

um de avanço;

•

outro para reiniciar.

2. Cada vez que o botão de avanço é acionado, uma
animação coloca em evidência um triângulo da figura
e uma interrogação aparece sobre um dos lados desse
triângulo.
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No mesmo momento uma afirmação aparece para
ser completada com a escolha de uma das razões
dispostas no quadro que fica na parte inferior direita
da tela do applet.

O usuário deve assinalar uma dessas razões como
forma de completar a afirmação feita pelo applet.
Caso a alternativa seja a correta, o applet completa a
afirmação, oculta tal razão e exibe uma imagem de
confirmação.
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3. Para continuar basta clicar no botão de avanço.
Observe que cada vez que o usuário acerta, a medida do
lado do triângulo passa a fazer parte da imagem original.

Da mesma forma, ficam sobrando cada vez menos
opções para completar as afirmações.
4. Ao final, a conclusão da demonstração é obtida
pessoalmente por meio de uma comparação animada
entre as medidas dos lados opostos do retângulo,
determinadas no decorrer da demonstração com o applet.
Módulo 6

66

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Demonstração Interativa

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Caracterização das razões trigonométricas
no triângulo retângulo

LIMA, Elon L. et. al. Temas e Problemas Elementares.
Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção do
Professor de Matemática), Rio de Janeiro, 2005.
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No Capítulo 6 deste livro os autores abordam as razões
trigonométricas como uma propriedade de um dado
ângulo agudo no triângulo retângulo, sendo essas razões
de semelhanças entre os lados do triângulo.
História da trigonometria

ROQUE, T., PITOMBEIRA, J. B. Tópicos de História
da Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática
(Coleção PROFMAT), Rio de Janeiro, 2013.
Neste texto os autores abordam a história do surgimento
da trigonometria como medida para estudar posições
de corpos celestes e comentam sobre os problemas
estudados pelos principais precursores da trigonometria.
Referencial curricular

GIGANTE, A. M. B. et.al. Referencial Curricular de
Matemática no Ensino Médio. Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, Rio Grande do Sul, 2009, pp. 232-238.
Este é um referencial curricular da Secretaria Estadual
de Educação do Rio Grande do Sul e apresenta
uma sequência didática para o ensino de razões
trigonométricas no triângulo retângulo compatíveis com
as abordadas no presente texto.
Sugestões de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
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Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Vídeo 1: Razões Trigonométricas - Eduardo Wagner - 2009

No vídeo Razões Trigonométricas, gravado em 28/01/2009,
o Professor Eduardo Wagner faz uma abordagem sobre as
razões trigonométricas com aplicações reais e o uso de
softwares de Geometria Dinâmica.
Disponível em:
<http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2009>
Esse vídeo também está disponível no Youtube em:
<https://www.youtube.com/watch?v=Imgz5O2WOt0>
Vídeo 2: História da Matemática para
Professores 9 - Trigonometria

Na vídeo-aula História da Matemática do Mestrado PROFMAT,
publicado em 03/01/2015, o Professor João Bosco Pitombeira
faz uma abordagem sobre o surgimento da trigonometria
plana a partir de necessidades da astronomia e demonstra
resultados de grandes precursores da trigonometria.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=qCaHRkRGvGU>.
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Vídeo 3: Isto é Matemática T04E05
– O 3D e a Trigonometria

No vídeo O 3D e a Trigonometria, publicado em 19/08/2013,
o matemático Rogério Martins fala da relação entre a
trigonometria e a nossa capacidade de visualização em 3D.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=MCTg5SsQwVg>.
Vídeo 4: Isto é Matemática T07E11 – Diâmetro
Angular e Cenas Anamórficas

No vídeo Diâmetro Angular e Cenas Anamórficas, publicado
em 24/06/2014, o matemático Rogério Martins fala sobre
diâmetro ângular e anamorfose, mostrando que para calcular
a distância em perspectiva de um objeto podemos nos valer
da tangente do diâmetro ângular.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=mpa4wLVjP08>.

Vídeo 5: Matemática em Toda Parte II –
Ep. 02: Matemática na Cidade

No vídeo Matemática na Cidade, publicado em 16/08/2013,
o professor Leo Akio Yokoyama conversa com o grafiteiro
Marcelo Jou e demonstra como a geometria projetiva permite
explorar outras formas de visualizar o mundo.
Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=pOk-n0PVtlc>.
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Dançando Conforme a Música

1º
3º

Horia Varlan – https://www.flickr.
com/photos/horiavarlan/4329908160

Introdução

Existe uma estreita relação entre a música e a Matemática. Os
elementos musicais são combinados para formarem melodias
que nos transmitem sensações e nos remetem a enredos e
histórias sobre momentos marcantes em nossas vidas.
Uma trilha sonora glamourosa ressalta os elementos de um
filme nos transmitindo sentimentos de medo, aflição, paz,
amor, gentileza e outras sensações que complementam as
imagens que vemos na tela.
Em geral, a música é composta de tempos organizados em
compassos que se repetem e que ditam o ritmo das notas,
traduzindo em melodia e refrões que se alternam.

Assim como a música, diversos fenômenos naturais podem
ser considerados periódicos e podem ser observados sob
este prisma.
A mente humana é ótima em reconhecer padrões, e a
matemática é uma lente que auxilia na tradução da observação
dos fenômenos de natureza periódica, oscilatória ou vibratória
tais como: movimento de planetas, som, corrente elétrica
alternada, circulação do sangue ou batimentos cardíacos,
entre outros.

Sala de Professores
Diálogo.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.
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Windows Media Player
Software oficial da Microsoft que reproduz arquivos de
áudio e vídeo.

Aprofundamento
É importante deixar claro para os nossos alunos que há duas
trigonometrias definidas conceitualmente de modo diferente:
•

a Trigonometria no Triângulo Retângulo;

•

a Trigonometria no Círculo Unitário.

Apesar da grande diferença nas definições em cada uma
delas, a Trigonometria no Círculo Unitário estende a
Trigonometria no Triângulo Retângulo no sentido de
coincidir com a primeira para ângulos agudos, mas na qual faz
sentido, por exemplo, a expressão sen (190°).
A grande vantagem do uso da Trigonometria no Círculo Unitário é permitir
o estudo das funções trigonométricas com um domínio definido em todo
conjunto ℝ.

Francisco e Pedro tentaram traduzir essa importância para os
seus alunos de forma lúdica, primeiro através dos desafios de
Francisco levando eles a perceberem que é necessário estender
a trigonometria no triângulo retângulo para trabalharmos com
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ângulos maiores ou iguais a 90°. E depois mostrando um
exemplo da aplicação das funções trigonométricas na música,
mas ainda sem falar nelas diretamente.

Como Dizem

“A importância das funções trigonométricas foi grandemente
reforçada com a descoberta de Joseph Fourier, em 1822,
de que toda função periódica (com ligeiras e naturais
restrições) é uma soma (finita ou infinita) de funções do tipo
acos(nx) + bsen(nx).”
Lima et. al. (2012)

No tema anterior conversamos sobre o uso da trigonometria
no triângulo retângulo para resolver problemas da vida real,
mas será que nos problemas cotidianos sempre trabalharemos
com triângulos retângulos?
Sabemos que não! E para isso precisamos
estender a trigonometria para trabalharmos
em um triângulo qualquer.

Isso pode ser feito de forma intermediária entre a trigonometria
no triângulo retângulo e a trigonometria no círculo unitário.
Essa extensão costuma ser feita para realizar estudos
envolvendo a Lei dos Cossenos.
Lei dos Cossenos
Dado o triângulo ABC, sejam a, b, e c as medidas dos lados
BC, AC e AB, respectivamente. Seja ainda h =
a altura
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baixada de A sobre o lado BC, conforme as duas possibilidades
mostradas na figura a seguir.
A
A

b

c

B

h

h

x

a-x
D

a

C

P

b

c

x

B

a

C

No primeiro caso, temos x = c · cos e aplicando-se o
Teorema de Pitágoras nos triângulos ABP e APC:
c2 = x2 + h2,
b2 = h2 + (a–x)2
=h2 + a2 – 2ax + x2

Substituindo na segunda igualdade x = c · cos ̂ e
c2 = x2 + h2, chegamos à chamada Lei dos Cossenos, que
tem como caso particular o Teorema de Pitágoras, quando
é um ângulo reto.
b2 = a2 + c2 – 2ac · cos

Observe que esta igualdade também pode ser encontrada se
o triângulo for obtusângulo, como no segundo caso. Neste
triângulo, x = c · cos(π – ) = –c · cos .
Note que essa última igualdade é definida de modo a dar
significado ao cosseno de um ângulo obtuso.
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Pelo Teorema de Pitágoras aplicado aos triângulos ABP e
APC, obtemos:
c2 = x2 + h2,
b2 = h2 + (a+x)2
=h2 + a2 + 2ax + x2

Novamente temos b2 = a2 + c2 – 2ac · cos . De forma
análoga, podemos mostrar que:
a2 = b2+c2 – 2bc · cos
c2 = a2 + b2 – 2ab · cos

Lei dos Senos
A partir das mesmas figuras, temos:

Por outro lado, se baixarmos a altura ( ) do vértice B sobre o
lado AC, obtemos:

Módulo 6

82

Desta forma, obtemos a chamada Lei dos Senos que diz que
em todo triângulo, a razão entre o lado e o seno do ângulo
oposto a esse lado é constante.

Agora, vamos conhecer algumas aplicações
cotidianas das funções trigonométricas que
podem ser usados para motivar o estudo da
Trigonometria no Círculo Unitário. Preparados?

A Trigonometria e a Música
O som é definido por três propriedades:
Como Dizem

I.

A altura consiste na maior ou menor elevação
(no sentido de mais grave ou mais agudo) do
som, e depende do maior ou menor número de
vibrações num dado tempo.

II. A intensidade consiste no grau de força
com que se apresenta o som, e depende da
amplitude das vibrações.
III. O timbre é a personalidade do som, ou seja,
se ouvirmos a mesma nota musical produzida
por instrumentos diferentes o timbre nos faz
diferenciar qual instrumento que a produziu.
Priolli (1987)
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Quando Pedro mostra a Francisco o gráfico com o
comportamento da onda sonora é possível de identificar:
•

a altura do som através da análise da frequência de
vibrações;

•

a intensidade do som através da amplitude da onda;

•

o timbre gerado pela orquestra através do chamado
espectro na onda, que é o que determina quais frequências
compõem o som e quais as suas intensidades.

Desta forma, a onda que descreve o movimento sonoro pode
ser representada por uma função periódica – neste caso, uma
combinação de funções trigonométricas.

Vamos ver um exemplo?

Uma nota pura pode ser descrita por uma onda senoidal dada
pela função g(x) = A sen(Bx).
Lembre-se de que A modifica a amplitude da onda sonora
enquanto B está intimamente ligado com o período P da
função g e com a frequência ƒ do som.
Sabemos que:
•

a frequência é o inverso do período, ou seja, ƒ =

Nota Pura - Nota sem superposição de sons.
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•

como o período da função h(x) = A sen(x) é 2π,
então o período da função g(x) = A sen(Bx) é

P=
•

;

no caso da nota pura Lá, a frequência é ƒ = 440Hz.

Vamos descobrir o valor de B correspondente?

Assim, considerando-se a amplitude unitária, a onda sonora
da nota Lá pode ser expressa pelo gráfico da função:
g(x) = sen(2π ∙ 440 ∙ x)

A nota Lá é utilizada comumente para a afinação de
instrumentos musicais.
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A Trigonometria e o Sistema Massa-mola
Uma outra aplicação interessante das funções trigonométricas
é nos sistemas do tipo massa-mola.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Muitos outros fenômenos oscilatórios no campo da mecânica
e da eletricidade, por exemplo, podem ser usados para motivar
o estudo das funções trigonométricas. Mas, em todos estes
casos é importante estar atento para o fato de que as funções
trigonométricas não envolvem diretamente a medida de um
ângulo.
Do Ângulo para a Circunferência ou da Circunferência
para o Ângulo?
Uma das unidades de medidas de ângulos mais utilizadas nas
salas de aula é o grau. Esta se baseia em dividir a circunferência
em 360 partes iguais.
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Outra unidade de medida de ângulo que usa o mesmo princípio
do grau é o grado. Neste caso a circunferência é subdividida
em 400 partes iguais.
Logo, uma circunferência possui
360 graus e 400 grados.

A unidade grado traz alguns inconvenientes. Por exemplo, se tentarmos
expressar em grado os ângulos internos de um triângulo equilátero
iremos obter

grados, uma medida racional, mas não inteira como

a expressa em graus.

Essas duas unidades de medidas se utilizam da subdivisão da
circunferência em partes iguais.
Já no caso do radiano a subdivisão é feita tomando como
base na medida do raio da circunferência.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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No nosso tema anterior conversamos sobre a aplicabilidade das
razões trigonométricas no cálculo de distâncias inacessíveis, e
também sobre alguns instrumentos de medição de ângulo.
Mas, será que no nosso cotidiano vamos nos deparar, por
exemplo, com um ângulo de 1.260°?
Parece-nos bastante seguro dizer que não...
Então, qual o sentido de pedirmos aos nossos alunos que
façam conversões de ângulos como este para radianos?

Atentemos para exercícios repetitivos e que não mostram a
real necessidade deles para uma aplicação na vida real.
Deixemos claro para os nossos alunos que a medição em graus
faz sentido apenas em casos em que realmente dependemos
de um ângulo para a solução do nosso problema, mas que
estes ângulos na nossa vida real estão sempre entre 0° e 360°.

Porém, precisamos usar a trigonometria em outras
situações, pelo caráter periódico de suas funções,
quando estas não dependem diretamente de ângulos.

O radiano é a unidade de medida mais natural para o domínio das funções
trigonométricas definidas tomando como ponto de partida a função de Euler
E: R ⟶ C, que relaciona cada número real t ao ponto E(t) = (x, y) da
circunferência unitária C centrada na origem cuja equação é x2 + y2 = 1.

Algumas propriedades da função de Euler são:
•

E(0) = (1, 0), ou seja, vamos adotar como origem o
ponto (1, 0) do plano cartesiano.
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•

Se t > 0 partimos do ponto (1, 0) percorrendo um
caminho sobre a circunferência no sentido anti-horário
de comprimento de t unidades.

•

Se t < 0 partimos do ponto (1, 0) percorrendo um
caminho sobre a circunferência no sentido horário de
comprimento de |t| unidades.

A função de Euler pode ser pensada como um modo de
enrolar a reta sobre esta circunferência unitária de modo que
a origem da reta real corresponda ao ponto (1, 0) ∈ C.
Logo, se marcarmos na reta real um ponto t, sua imagem E(t)
corresponde a caminharmos um comprimento t em C, como
ilustra a figura a seguir.
t

E(t) = (x , y)

y

t

O

x

E(0) = (1 , 0)

Podemos citar mais algumas propriedades
importantes da Função de Euler.

A primeira delas é decorrente do fato de a circunferência unitária
ter comprimento 2π, portanto se tomarmos t' = t + 2π
então E(t') = E(t).

Módulo 6

89

Isso significa que vamos dar uma volta inteira na circunferência
e parar na mesma imagem, o que ocorre para qualquer número
de voltas que possamos dar, no sentido positivo ou negativo.
É natural pensarmos agora o que ocorre com a imagem de
t + π, ou seja, darmos meia volta a partir da imagem de t.
E também o que ocorre com a imagem t +

, ou seja,

percorremos um quarto de volta a partir da imagem de t.
Observe as figuras a seguir.
E(t) = (x , y)

y

E(t + ) = (-y , x)
2

t

E(t) = (x , y)

y

t

x
-x
x

E(0) = (1 , 0)

-y

x

E(0) = (1 , 0)

-y

Estamos tratando de valores de t positivos, mas se quisermos
tratar a imagem de -t, ou seja, andarmos o mesmo comprimento
no sentido horário, ocorre o exposto na figura a seguir.

y

E(t) = (x , y)

t

x
E(0) = (1 , 0)

-t
-y

E(-t) = (x , -y)
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Em Resumo...
Propriedades importantes da função de Euler são:
•

E(t + 2kπ) = E(t), k ∈ ℤ

•

E(t) = (x, y) ⟹ E(t + kπ) = (–x, –y), k ∈ ℤ

•

E(t) = (x, y) ⟹ E(t + k π/2) = (–y, x), k ∈ ℤ

•

E(t) = (x, y) ⟹ E(–t) = (x, –y)

A Trigonometria no Círculo Unitário
Seja Rα o vetor raio que corresponde a uma rotação do vetor
(1, 0) por um ângulo α radianos no sentido anti-horário.

Você sabia que o sentido anti-horário também pode ser
chamado de trigonométrico?

Observe a imagem a seguir:
(0 , 1)

(-1 , 0)

(1 , 0)

(0 , -1)
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Para cada α ∈ R, definimos:
(Rα )=(xα, yα )=(cos α, sen α)

Note que definimos a abscissa e a ordenada de Rα como
sendo o cosseno e o seno, respectivamente, do arco α ∈ ℝ
dado pela função de Euler.

Tal definição é substancialmente diferente daquela dada para seno e
cosseno no triângulo retângulo. No entanto, veremos que ela engloba essa
última, no sentido de coincidir conceitualmente.

Como Rα é obtido pela rotação de um vetor unitário, ele mesmo
é um vetor unitário, ou seja, |Rα | = 1. Considerando α ∈ ℝ
dado pela função de Euler, o conjunto formado por todos os
vetores Rα pode ser representado por uma circunferência de
centro na origem do sistema de coordenadas e raio unitário.
Assim, a relação fundamental da trigonometria é uma
consequência imediata desse fato:
|Rα | = 1 ⟹ (xα2 + yα2) = 1

⟹ xα2 + yα2 = 1

⟹ cos2 α + sen2 α = 1
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No caso em que 0 < α < π/2, ao se projetar ortogonalmente
o vetor Rα sobre o eixo das abscissas, forma-se um triângulo
retângulo em que o cateto oposto a α é yα e o cateto adjacente
é xα. Como a hipotenusa é igual a 1, tem-se pela trigonometria
no triângulo retângulo que:

Felizmente, como pôde ser visto anteriormente, a partir das
definições dadas na trigonometria do triângulo retângulo para
seno e cosseno, chega-se aos mesmos valores arbitrados na
trigonometria no círculo unitário.
Mantendo a coerência entre as duas trigonometrias, pode-se
definir a tangente da seguinte forma:

cos α = xα e sen α = yα ⟹ tg α =

A vantagem da trigonometria no círculo unitário é possibilitar
que as razões trigonométricas, seno e cosseno, possam ser
vistas como funções definidas para todos os números reais:
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Os exemplos a seguir ilustram que a Trigonometria no círculo
unitário coincide com a trigonometria no triângulo retângulo
para ângulos no 1° quadrante.

Vamos agora marcar no círculo unitário o vetor raio
não se encontra no primeiro quadrante.

Módulo 6

que

94

(0 , 1)

3
x

(-1 , 0)

(1 , 0)

R3
6
y
(0 , -1)

Observando o triângulo retângulo formado vemos que:

Fazendo esse tipo de análise, que costuma ser chamada de
redução ao 1º quadrante, é possível determinar valores para os
senos, cossenos e tangentes de arcos do 2º, 3º ou 4º quadrantes.
Esses valores também podem ser determinados a partir do
uso das propriedades da função de Euler.

Em Resumo...
e k∈ℤ, então:

Seja
•

E(α + 2kπ) = E(α) = (xα , yα ), ou seja, cos(α + 2kπ) = cos α e
sen(α + 2kπ) = sen α

•

E(α) = (xα , yα ) ⟹ E(α + kπ) = (–xα, –yα ), ou seja,
cos(α + kπ) = –cos α e sen(α + kπ) = –sen α

•

E(α) = (xα , yα ) ⟹ E(α + k π/2) = (–yα , xα ), ou seja,
cos(α + k π/2) = –sen α e sen(α + k π/2) = cos α

•

E(α) = (xα, yα ) ⟹ E(-α) = (xα , –yα ), ou seja,
cos(-α) = cos α e sen(–α) = –sen α
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Uma Forma Diferente para Demonstrar o Cosseno e o
Seno da Soma e da Diferença de Dois Arcos

Vamos demonstrar, de uma forma diferente da que
foi feita no Tema 11, as fórmulas do cosseno e
do seno da soma e da diferença de dois arcos.

Para isso vamos assumir dois sistemas de eixos perpendiculares.
1. O sistema usual xOy
Sejam P e Q dois pontos do círculo unitário que estão
associados aos ângulos centrais β e α, respectivamente.
y

P

dQP

Q

x

Desta forma, por definição:
•

Q = (cos α, sen α);

•

P = (cos β, sen β).
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Calculando a distância entre P e Q, temos:
dQP = (cos β – cos α)2 + (sen β – sen α)2
dQP= 2 – 2 cos β cos α – 2 sen β sen α

2. Os sistema de eixos perpendiculares uOv
Neste caso, um dos eixos tem como origem do círculo
trigonométrico o ponto Q, ou seja, no sistema de
coordenadas uOv, temos:
•

Q = (1, 0)

•

P = (cos (β – α), sen(β – α)).
v

y

P

dQP

u
Q

x

A distância entre P e Q é dada por:
dQP = (cos (β – α) –1)2 + (sen (β – α) – 0)2
dQP = 2 – 2 cos (β – α)

Módulo 6

97

Como a mudança de coordenadas não modifica a posição
dos pontos no plano, a distância entre P e Q coincide nos
dois sistemas de eixos perpendiculares, então:
2 – 2 cos β cos α – 2 sen β sen α ) = 2 – 2 cos (β – α)
⟹ cos (β – α) = 2 cos β cos α + 2 sen β sen α

Para demonstrarmos a fórmula para o cosseno da soma
de dois arcos, basta considerarmos que:
•

cos (β + α) = cos (β– (–α)),
cos (–α) = cos (α);

•

sen (–α) = sen (α).

Assim:
cos (β + α) = cos (β– (–α)) =cos β cos (–α) + sen β sen (–α)
cos (β + α) = cos β cos α – sen β sen α

Para demonstrarmos a fórmula para o seno da soma de
dois arcos, devemos lembrar que:

sen α = cos (α –

π

);
2
π
• cos α = –sen (α –
).
2
Logo:
•
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sen(β + α) = cos β + α –
=cos β cos α –

=cos β + α –

=

– sen β sen α –

∴sen(β + α) = cos β sen α + sen β cos α

E, de forma análoga ao que foi feito para o cosseno, tem-se:
sen (β – α) = sen (β + (–α))=
=cos β sen(–α) + sen β cos(–α)
sen(β – α)= sen β cos α – cos β sen α

Em Resumo...
cos (β + α) = cos β cos α – sen β sen α
cos (β – α) = cos β cos α + sen β sen α
sen (β + α) = cos β sen α + sen β cos α
sen (β – α) = sen β cos α – cos β sen α

Gráficos de Funções Trigonométricas

Como Dizem

As funções cos∶ℝ → ℝ e sen∶ℝ → ℝ, chamadas de função
cosseno e função seno respectivamente, são definidas
pondo-se, para cada t ∈ ℝ, E(t) = (cos t, sen t).
Noutras palavras, cosseno e seno são respectivamente a
abscissa e a ordenada do ponto E(t) do círculo unitário.
Dante (2001)
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As funções seno e cosseno têm propriedades
importantes que auxiliam na interpretação
dos gráficos dessas funções.

• Seno e cosseno são funções periódicas de período 2π, pois

sen (x + 2kπ) = sen x e cos (x + 2kπ) = cos x,
k ∈ ℤ.

• Os valores imagem das funções seno e cosseno estão no
intervalo real [-1, 1].

• Seno é um função ímpar, pois sen (–x) = –sen x.
• Cosseno é um função par, pois cos (–x) = cos x.

A partir dessas propriedades e dos valores de seno e cosseno
definidos anteriormente para 0,
, π,
, 2π radianos é
possível obter o seguinte esboço para o gráfico dessas funções.
2

1

0

0

f(x) = sen(x)
-1

-2

-3

2

1
g(x) = cos(x)
0

0

-1

-2

-3
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Uma propriedade importante das funções seno e cosseno é que o
gráfico de uma pode ser obtido a partir do gráfico de outra, por meio de
translações horizontais.

Por exemplo:
sen α = cos α –

ou cos α = sen α +

Pela primeira igualdade, o gráfico do seno pode ser obtido a
partir de uma translação horizontal do gráfico de cosseno de
π/2 para a direita.
Pela segunda igualdade, o gráfico do cosseno pode ser obtido
a partir de uma translação horizontal do gráfico de seno de
π/2 para a esquerda.
Por isso, tanto o gráfico do seno como o gráfico
do cosseno são chamados de senoide.

Gráficos de funções do tipo ƒ(x) = cos (2x), g(x) = –cos (x/3)
e h(x) = 4sen (x + π/4), também podem ser obtidos por meio
de transformações dos gráficos de seno e cosseno.

As tranformações podem ser classificadas como:

• translações;
• contrações;

• expansões;
• reflexões.
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O gráfico da função ƒ, por exemplo, é uma contração
horizontal do gráfico do cosseno. Por outro lado o gráfico da
função g é uma expansão horizontal do gráfico do cosseno
seguida de uma reflexão em torno do eixo Ox.
Nessas duas funções, as transformações horizontais feitas
alteram o período dessas funções, que já não são mais 2π,
como na função cos x.
Para calcular o novo período é necessário observar as
transformações ocorridas, no caso da função ƒ a contração
de duas unidades faz com que o seu período seja 2π / 2 = π
e para a função g o período é

= 6π, já que neste caso

ocorreu uma expansão de 3 unidades.
Os gráficos de ƒ e g são:
2

cos(x)

1

0

0

f(x) = cos(2x)
-1

-2

2
-3

1

0

0

cos(x)
-1

x
g(x) = -cos( )
3

-2

-3
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No caso da função h as transformações ocorridas são:
•

uma translação horizontal de π/4 unidades para a
esquerda;

•

uma dilatação vertical que quadruplica o comprimento
do segmento de reta representativo do conjunto imagem
dessa função.

Em ambos os casos, o período da função seno não é alterado.
A seguir, os gráficos das funções h(x) = 4sen (x + π/4) e
sen(x):
h(x) = 4sen(x -

4

)
3
2

sen(x)

1
0

0

-1
-2
-3
-4

A função tg∶D
Como Dizem

definida por tg t=

→

ℝ chamada de função tangente é
, para cada t ∈ D = {t ∈ ℝ | t ≠

+ kπ, k ∈ ℤ}.

A função tangente não está definida em t=kπ+π/2, com
k∈Z, já que para estes valores cos t = 0.
Cabe destacar que, apesar de não ser possível traçar o gráfico
da função tangente sem tirar o lápis do papel, ela é contínua.
Módulo 6

103

O período da função da tangente é igual a π, como pode ser
observado em seu gráfico:
3

2
tg(x)

1
0

0

-1

-2
-3

Como Dizem

As funções cossec: D1 → ℝ, sec: D2 → ℝ e cotg: D3
→ ℝ, chamadas de função cossecante, função secante e
função cotangente, respectivamente, são definidas pondose, para cada t no domínio da função, o número real
cossec t = 1/sen t , sec t = 1/cos t e cotg t = cos t/
sen t, onde D1 = { t ∈ ℝ | t ≠ kπ, k ∈ ℤ},
D2 = {t ∈ ℝ | t ≠ π/2 + kπ, k ∈ ℤ}
e D3 = {t ∈ ℝ | t ≠ kπ, k ∈ ℤ}.

Os gráficos dessas funções são os que seguem:
3

cossec(x)

2
1
0

0

-1

-2
-3

Módulo 6

104

3

2
1
0

0

-1

-2
sec(x)

-3

2
1
0

0

cotg(x)
-1

-2

As funções cossecante, secante e cotangente não são as funções
inversas das funções seno, cosseno e tangente. As primeiras são obtidas
pelas razões inversas das segundas, o que não as definem como funções
inversas, como vimos nas nossas conversas anteriores.
Observem que as funções trigonométricas seno, cosseno e tangente
não são bijetoras, logo não admitem inversa quando tratamos de todo o
seu domínio. Mas, se tomarmos intervalos em que essas funções sejam
monótonas (crescente ou decrescente), então, para estes intervalos,
elas são bijetoras e, portanto, é possível definir suas funções inversas
arco-seno, arco-cosseno e arco-tangente, denotadas por arcsen(x),
arccos(x) e arctg(x), inversas das funções seno, cosseno e tangente,
respectivamente.

Agradecemos a sua visita em nossa Sala de Professores, e
esperamos pelo seu retorno para mais um café com ideias!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
A atividade a seguir busca, de forma lúdica e com o uso de
materiais concretos de fácil acesso, construir os principais
conceitos das funções trigonométricas seno e cosseno.
Atividade 1: Enrolando a reta e desenrolando o círculo

Material necessário:
•

barbante;

•

tesoura;

•

régua;

•

compasso;

•

esquadro ou transferidor;

•

papel milimetrado.

Objetivo: Construir o conceito de radiano e construir os
gráficos das funções seno e cosseno.
Descrição:

Leia atentamente o passo a passo para a atividade.
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1. Separe a turma em pequenos grupos de 3 a 4 alunos para
facilitar o trabalho e a construção dos conhecimentos.
2. Peça que, em posse do papel milimetrado e do compasso,
os alunos desenhem um círculo marcando seu centro e
um ponto O para ser a origem do círculo trigonométrico.

C

O=(1.0)

O comprimento escolhido para ser o raio do círculo será
a unidade de medida.
3. Peça agora que cortem um barbante do tamanho deste
raio (unidade de medida) e enrole-o no círculo a partir
do ponto O, marcando na extremidade final do barbante,
sobre o círculo, o ponto A.
A

C

O=(1.0)
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Os alunos devem repertir esse processo até quase
completarem o círculo.
B
A

D
C

O=(1.0)
G

E
F

4. Faça com que os alunos percebam que usaram 6
barbantes do tamanho da unidade e precisam de mais
um pedaço de barbante para completar o círculo.

Desafie seus alunos perguntando a eles qual a
fração da unidade que o último barbante deve ter.

Para isso eles devem:
•

medir com a régua o comprimento do barbante
unidade;

•

medir o comprimento do barbante que falta para
completar o círculo;

•

após medição, usar uma regra de três simples.
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Onde u é o comprimento da unidade (raio), c o comprimento do
barbante que falta para completar o círculo e x a fração da unidade
que o barbante de comprimento c representa.

Levando em conta pequenos erros na medição e no arredondamento
das contas é importante que os alunos percebam que mesmo com
círculos de raios diferentes todos os grupos devem ter encontrado
um valor próximo de 6,28 unidades de raio para o comprimento
deste círculo.

Defina junto com eles que essas unidades de raio
são chamadas radianos e que um círculo qualquer
tem 2π radianos, que é aproximadamente o valor
encontrado por eles medindo com barbantes!

O próximo passo desta atividade é a construção dos
gráficos das funções seno e cosseno tomando por base
este círculo unitário que foi construído.
5. Peça que cada grupo tome seus círculos unitários e
desenhe com a ajuda da régua e do esquadro:
•

uma reta horizontal passando pelo centro e pelo
ponto O – esta representará o eixo das abscissas;

•

uma reta perpendicular ao eixo das abscissas
passando pelo centro do círculo;
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•

uma reta perpendicular ao eixo das abscissas
passando pelo ponto O – esta representará o
eixo das ordenadas.
y
1

C

O

x

-1

6. Os alunos devem tomar um barbante de tamanho
qualquer e, a partir do ponto O, enrolá-lo, sobre a
circunferência, marcando um ponto P na extremidade
oposta do barbante.
y
1
P

C

O

x

-1

7. Agora eles devem manter o barbante preso na
extremidade O e esticá-lo sobre o eixo das abscissas,
marcando o ponto P’ neste eixo.
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y
1
P

C

Q

x

O

-1

8. Para marcar o ponto Q o grupo deve usar o esquadro
e a régua – ou se basear pela marcação do papel
milimetrado – para traçar uma perpendicular ao eixo das
abscissas que passe pelo ponto P’ e uma perpendicular
ao eixo das ordenadas que passe pelo ponto P, de forma
que o ponto Q se encontre na interseção destas últimas
duas retas traçadas.
Faça com que os alunos percebam que se desenharmos
o retângulo CPD, mostrado na figura a seguir, temos
= sen x, onde x é a medida em radianos do arco OP.
Desta forma o segmento QP’ também mede sen x.
y
1
N

sen x

C

P

Q

sen x

1
O

x radianos
D

x
x

-1
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9. Instrua os alunos a repetirem esse processo de marcar
pontos no círculo e depois desenrolá-lo sobre a reta OX
marcando pontos Q1, Q2, Q3 etc.
Ligando esses pontos eles devem
obter uma imagem como esta.

1
0

0

-1

Sabemos que o gráfico anterior não corresponde à senoide
porque é uma poligonal; no entanto, os alunos tendem a ligar
os pontos por segmentos de reta.
Por isso, recomenda-se fortemente que sejam representados mais pontos
de modo a obter uma aproximação melhor da senoide.

Esse processo pode ser feito em uma placa de isopor na qual
são colocadas tachinhas para marcar os pontos do gráfico.
Se aumentarem a quantidade de pontos escolhidos sobre o
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círculo e repetirem o mesmo processo irão visualizar de forma
cada vez melhor o gráfico da função seno.

1
0

0

-1
O gráfico da função cosseno pode ser obtido por uma
translação do gráfico do seno ou ainda adaptando esta
atividade para marcar o segmento QP’ de forma a coincidir
com o comprimento do segmento CD.
Investigação de Erros
Uma das maiores dificuldades dos alunos quando ampliam a
trigonometria no triângulo retângulo por meio da trigonometria
no círculo unitário é a diferença entre a medida angular, feita
em graus, e a medida linear, feita em radianos.

Esta conversão muitas vezes é decorada
e não compreendida, dando origem
a muitos erros conceituais.
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Questão 1
Seja C uma circunferência de raio 5 cm, contendo um ângulo central
AÔB de 36°, que intersecta C nos pontos A e B.

A

O

38º

B

5 cm

Qual o comprimento do arco AB em radianos?

Este raciocíonio pode não ser tão simples para os alunos que
não entenderam bem o conceito de radiano e sim decoraram
algumas relações e propriedades destes.

Vamos ver alguns erros comuns
cometidos pelos alunos?

Erro I

O primeiro aluno
questionamento.

apresenta

a

seguinte

resposta
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1 rad = raio = 5 cm

x = 7,2

O aluno demonstra perceber a relação de radiano com o raio
da circunferência, mas sem ter muita noção do que de fato
isto significa.
Isso fica claro quando o aluno relaciona
medidas em radianos, graus e centímetros
em uma mesma regra de três.

Erro II

O segundo aluno responde da seguinte forma.
=
x=

x = π ≅ 3,14 rad

Este aluno também não demonstra entender que a medida
em radianos está relacionada a quantas porções do raio
cabem no arco.
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Este fato fica explícito quando ele estabelece que o
comprimento da circunferência está relacionado à medida
angular de 360°, mas ao final dá a resposta em radianos. Ou
seja, ele não compreende que em uma circunferência qualquer
o raio cabe 2π vezes na circunferência.
Este erro pode ter sido induzido pelo fato de o número
irracional π aparecer na resposta.

Muitos alunos acreditam que um número expresso
em radianos é aquele acompanhado do π.

Questão 2
Sem o auxílio da calculadora, responda e justifique sua resposta.
A. Qual o sinal de sen

?

B. Qual o sinal de cos (40π°)?

Veja a resposta de um de nossos alunos.
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A. sen

= sen(45°).

O sinal é positivo, porque 45° está no primeiro quadrante.
B. 40 π° é equivalente a dar 20 voltas no círculo e parar em 0°, logo
o cos (40π°) = 1 que é positivo.

Erro I

Provavelmente pelo fato de o argumento do seno no item
(a) não estar expresso como um múltiplo de π, o aluno não
entende que se trata de um valor em radianos. Assim, relaciona
o valor do sen (45°) com o

e conclui que o seno deste

ângulo é positivo, pois está no primeiro quadrante do círculo
trigonométrico.
Apesar de parecer muito estranho o raciocínio
do aluno, isso acontece com muita frequência,
uma vez que ele tenta buscar a resposta
em algo previamente decorado .

Ele não percebe que tem que comparar
inferir rapidamente que
que

com

para

, por ser positivo e menor do

, pertence ao primeiro quadrante; logo sen

é positivo.
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Erro II

No segundo item o erro do aluno se mantém em ignorar a
simbologia (°) usada para representar uma medida angular em
graus, provavelmente mais uma vez induzido pelo fato de o
ângulo ser um múltiplo de π.
Ele não percebe que 40π° ≅ 125,6° e, por isso, se encontra
no segundo quadrante do círculo trigonométrico.
Portanto, cos (40π°) é negativo.
Este é outro erro muito comum, pois muitos
alunos não enxergam π como um número
irracional como qualquer outro, costumando
relacioná-lo à medida em radiano.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, esta seção foi especialmente preparada para você
e seu alunos! Aproveitamos muito do potencial das funções
trigonométricas para oferecer a você ideias que podem ser
utilizadas como pano de fundo na discussão e aprendizado
acerca dos fenômenos físicos.
Iniciamos com um applet que vai deixar seus ouvidos
aguçados, pois é composto de uma experiência sensível e
tocante utilizando música.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Em seguida dois outros applets mergulham na tecnicidade
do conhecimento algébrico funcional para experimentar
e viver uma interessante viagem de descoberta de
gráficos da família de funções trigonométricas dadas por
ƒ(x) = a sen (b (x + c)) + d, com a, b, c, d ∈ R, sendo
a e b não nulos.
Estes applets são ferramentas que podem permear o trabalho
com as funções trigonométricas e ampliar o conhecimento
analítico do poderoso instrumento que é o gráfico de uma
função real.
Experimente – sem moderação! – novas possibilidades para
sua sala de aula.
Você pode implementar espaços de discussões. Leve os
alunos à reflexão sobre a importância em dominar, algébrica
e geometricamente, tudo o que o gráfico de uma função real
pode nos oferecer.

Extrapole a simples representação desses gráficos para indicar:
•

a frequência;

•

a periodicidade;

•

velocidade de crescimento e decrescimento;

•

domínio e imagem.

Os applets são livres, disponíveis na página do GeoGebratube, mas
podem ser personalizados, caso você se interesse em aprender um pouco
sobre o software GeoGebra.
Explore conhecimentos de maneira agradável, rica e inteligente, fazendo
de suas aulas momentos inesquecíveis.
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Recurso 1 – Senoides e Som

Este applet só pode ser utilizado a partir do software GeoGebra.
Para usufruir do software com os seus alunos, siga o passo a
passo:
1. Acesse o site http://www.geogebra.org/download.
2. Faça o download do programa.
3. Instale o Geogebra.
O que é muito legal é que, com ele, você e seus alunos
poderão construir e visualizar o som e também poderão
ouvir funções trigonométricas!
Não precisa ler de novo. É isso mesmo! Não
há nenhum trocadilho ou engano. Vocês
irão ouvir funções e irão construir sons.

É interessante ressaltar que o som é consequência da vibração
causada por uma variação de pressão que se propaga com
grandes velocidades como uma onda em meios elásticos,
como o ar, a água ou metais, por exemplo. E, essas variações
de pressão, são causadas também por vibrações de corpos
elásticos, e por isso entendemos que qualquer corpo elástico
produz som, ou ondas sonoras.
A fisiologia nos diz que a captação ou decodificação dessas
ondas nos humanos ocorre somente quando os objetos que
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vibram o fazem gerando vibrações de 20 a 2000 variações por
segundo.
E a nossa Matemática nos deu de presente a possibilidade
de podermos representar graficamente uma onda sonora,
considerando o eixo horizontal como o do tempo e o eixo
vertical o da variação da pressão em um ponto qualquer do
meio considerado.

Preparados para iniciar o applet?

A interface do applet está dividida em duas áreas:
1. Simulação gráfica.
2. Partitura.
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Na área gráfica temos os parâmetros das funções
trigonométricas, e na área da partitura, um fragmento de
partitura onde podemos escolher um acorde de quatro notas.
Esse acorde está identificado de outras duas formas:
•

identificação por oitava;

•

frequência da onda que cada nota corresponde.

A oitava (o) é o intervalo entre uma nota musical e outra, com a metade ou
o dobro de sua frequência.

A tabela a seguir indica como elas são utilizadas para identificar
cada nota.
Símbolo

Midi (n)*

Nota

Freq.

Co

n = 12o + 12

Dó

27,5 · 2o-9/12

C# o

n = 12o + 13

Dó sustenido

27,5 · 2o-8/12

Do

n = 12o + 14

Ré

27,5 · 2o-7/12
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Símbolo

Midi (n)*

Nota

Freq.

D# o

n = 12o + 15

Ré sustenido

27,5 · 2o-6/12

Eo

n = 12o + 16

Mi

27,5 · 2o-5/12

Fo

n = 12o + 17

Fá

27,5 · 2o-4/12

F# o

n = 12o + 18

Fá sustenido

27,5 · 2o-3/12

Go

n = 12o + 19

Sol

27,5 · 2o-2/12

G# o

n = 12o + 20

Sol sustenido

27,5 · 2o-1/12

Ao

n = 12o + 21

Lá

27,5 · 2o

A# o

n = 12o + 22

Lá Sustenido

27,5 · 2o+1/12

Bo

n = 12o + 23

Si

27,5 · 2o+2/12
*A oitava o é um número inteiro, 1 ≤ o ≤ 6.

Exemplo:

A nota Lá da oitava 1 (um), denotada por A1, é a nota Midi
número 33 e tem frequência 55 Hz. Ou ainda, a nota Si da
oitava 4, denotada por B4, é a nota Midi número 71 e tem
frequência de aproximadamente 493,88 Hz.
A frequência de cada nota é dada em Hertz (Hz) e corresponde ao número
de oscilações por segundo. Este número se relaciona com o período da
função associada à nota.

Exemplo:

A nota B3 é obtida pela onda que corresponde ao gráfico da
função:
ƒ(x) = sen (493,88 · 2πx)
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Note que o período dessa função é:

Então, no intervalo [0, 1] há 493,88 oscilações dessa onda
(gráfico), e, por isso, o computador toca esta nota, fazendo,
a cada segundo, com que a onda viaje em um intervalo de
comprimento 1. Isso também explica o fato de a área gráfica
ser tomada em escalas que variam de 0,005 : 1 a 0,001 : 1.

Para melhor conhecimento da tabela e as relações entre o gráfico e período
das senoides com as ondas e suas frequências há muitas fontes na internet,
mas você e seus alunos encontrarão tudo o que precisam no site:

http://www2.eca.usp.br/prof/iazzetta/tutor/
Este site é mantido pelo Prof. Fernando Iazzeta, professor de Música
da USP. Nele a nomenclatura das notas segue um padrão diferente
do software GeoGebra. Mas, isso não é empecilho para uma melhor
familiarização com as interseções entre Matemática e Música.
Para construir os acordes basta selecionarmos na partitura os círculos
que correspondem às notas que queremos. Você e seus alunos podem
encontrar sobre o que é uma partitura no site:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partitura,
A definição da Clave de Sol está no site:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clave_de_sol

Na clave de sol, a nota Sol (G3) da terceira
oitava está indicada na segunda linha.
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Nesta clave, o acorde de Lá Maior, formado pelas notas A2,
A3, C#4, E4, é grafado na partitura de acordo com a imagem
a seguir.

Ao acionar o botão Tocar Acorde o applet reproduz o som
(Midi) desse acorde tocado por um piano

Já na área de simulação gráfica os controles deslizantes são
números a, b, c e d que variam de 0 a 1800:

Quando positivos, correspondem aos coeficientes a, b, c e d
das funções:
ƒ1(x) = sen (a ∙ 2πx)
ƒ1(x) = sen (b ∙ 2πx)
ƒ1(x) = sen (c ∙ 2πx)
ƒ4(x) = sen (d ∙ 2πx)
SOMA → ƒ(x)=ƒ1(x) + ƒ2(x) + ƒ3(x) + ƒ4(x) =
= sen (a ∙ 2πx) + sen (b ∙ 2πx) + sen (c ∙ 2πx) + sen(d ∙ 2πx)
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Quando a, b, c ou d é zero, a respectiva função é nula, e isso
pode acontecer simultaneamente. Note que esses coeficientes
a, b, c e d indicam a frequênciade cada nota.
Este applet ainda oferece a possibilidade de exibir o gráfico da
onda (da função) que corresponde a cada nota.
Para tanto, basta acionarmos as caixas de seleção indicadas na
parte inferior direta da tela

A função SOMA(x), que está associada à caixa Soma, é uma
função variável. Ela é a soma das funções ƒ1 a ƒ4 selecionadas
para exibir seus respectivos gráficos.
A figura a seguir mostra o resultado da seleção da função
Soma quando definidas e selecionadas as funções ƒ1 e ƒ2.
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Quando selecionamos a caixa Soma, o applet exibe uma barra
cinza, movimentada pelo ponto ƒ1. Ao movimentá-la sobre o
gráfico da função ƒ1(x), o gráfico da função SOMA(x) aparece.
Nesta barra, quando as respectivas caixas estão selecionadas,
aparecem os pontos soma – ƒ1, ƒ2, ƒ3 e ƒ4 –, cada um sobre
o gráfico da respectiva função, e todos para um mesmo valor
do domínio.
Com esses pontos podemos visualizar o ponto soma como
aquele cuja ordenada é igual à soma das ordenadas dos
demais pontos.
A imagem a seguir exemplifica esta ferramenta do applet:

A exibição dos gráficos das funções soma, ƒ1, ƒ2, ƒ3 e ƒ4 somente são
exibidos em função dos valores a, b, c, e d quando acionamos o botão
Função Acorde.

O botão Função Acorde faz a função ƒ corresponder à função
determinada pelos controles deslizantes a, b, c e d, uma vez
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que o applet permite que ƒ seja a função determinada pelo
acorde da área de partitura ou apenas uma nota.
O applet permite que o usuário visualize a onda,
que é resultado da soma das quatro notas do
acorde por ele determinado na área de partitura.

Para que isso aconteça, após determinar o acorde:
1. Clique no botão Copiar Acorde.

2. Veja o acorde de Lá maior (A2, A3, C#4, E4 ).

Professor, a função ƒ não é somente uma interpretação
matemática da soma das notas. De fato a onda representada
pela função ƒ é uma propriedade física das ondas. O resultado
da sobreposição de ondas no espaço é uma terceira onda
dada pela soma como determinada neste applet.
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Esta propriedade das ondas pode orientar momentos de sua ação em sala
de aula com seus alunos.

Exemplo:

Simulação de campainhas conhecidas.
1. Experimente com seus alunos fazer a = 440, b = 468,
d = c = 0.
2. Ouça o som gerado por esta função.
3. Observe o gráfico de
ƒ(x) = sen (440 2πx) + sen (498 2πx) gerado.

Certamente, o som é familiar. O efeito campainha se
dá pela pequena distância entre as oscilações de cada
onda. Observe os gráficos de ƒ(x) = sen (440 2πx) e
f2(x) = sen (498 2πx).
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Faça outros experimentos!
Por exemplo, fazendo a = 440, b = 900, c = 1332 e d = 0,
o som gerado nos dá a sensação de uma onda dentro da outra.
Compare esta sensação com o gráfico que o applet nos mostra!

Você e os seus alunos também poderão experimentar a
sobreposição de mesmas notas com diferentes frequências.

Exemplo:

•

Nota A3 e A4 – Lá das oitavas 3 e 4;

•

a = 440, b = 880, c = d = 0.

1. O botão Nota toca a nota determinada pelo controle
deslizante e nos permite comparar a nota individualmente
tocada em um piano com a gerada computacionalmente
a partir do applet.
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2. O botão Copiar Nota faz com que ƒ seja a função que
corresponde a esta nota.

Fazendo a Nota midi menor que 48 (C2), talvez você não
consiga ouvi-la.
Note que a frequência dessas notas é baixa perto do limite
inferior humano. Isso é normal! As ondas geradas por um
objeto nessas baixas frequências são comuns e as ouvimos
praticamente todos os dias.

Há também outros cuidados que se deve ter ao manipular as ferramentas
deste applet.
Um deles é que, ao modificar os valores de a, b, c e d, você pode utilizar
as setas do teclado. Em determinadas situações elas podem ser mais
eficientes que o mouse.
Ao utilizar as setas conjuntas com a tecla Control, a unidade de variação dos
controles deslizantes passa a ser 0.1; quando utilizadas individualmente,
a unidade de variação é 0.01.

Não limite-se a esta pequena ferramenta!
Há inúmeros apps disponíveis gratuitamente para smartphones,
tablets e outros, que possibilitam registrar a frequência das
notas e exibir as senoides e suas harmônicas associadas. O
software PitchLab Pro, disponível no Google Play e na Amazon
Store é um exemplo disso.

Observe que tudo o que abordamos sobre as senoides com
os applets anteriores pode ser trabalhado com a devida
exploração deste applet.
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Além disso, podemos abordar temas da Matemática como:
•

sequências – PA e PG;

•

funções lineares;

•

composição de função;

•

soma de funções;

•

outros temas, não tão comuns ao ensino médio, como
as curvas envoltórias.

Em Música, de escalas à harmonia, um número incontável
de tópicos.
E ainda podemos falar de ondas e suas propriedades, levando
o foco para a Física.
Por tudo isso, acreditamos estar impulsionando
você e seus alunos para um maravilhoso
encontro de descobertas e bons estudos.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Senoides e Som

Recurso 2 – Senóide parte 1

Inicialmente, você e seus alunos poderão utilizar este applet
para reconhecer as transformações e associá-las a cada
coeficiente da família г de funções trigonométricas.
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É importante entender e conceituar o que é cada uma das
transformações.
Mas, com esses applets isso é muito simples de ser feito!
Observe:
1. Confirme que o applet funciona em dois modos:
composição e individual. Você pode selecionar em qual
modo quer trabalhar utilizando a caixa de opções Modo.

2. No Modo Composição, a tela principal apresenta quatro
controles deslizantes nomeados a, b, c e d, tais que
os valores assumidos por a, b e d variam no intervalo
[-5, 5] enquanto os valores de c variam no intervalo
[-2π, 2π].
3. Os controles deslizantes assumem valores como na
figura a seguir.

Cada
um
desses
controles
deslizantes
corresponde ao respectivo coeficiente na função
ƒ(x) = a sen(b (x + c)) +d da família г. Assim,
ao iniciar, o applet está considerando a função
ƒ(x) = sen (x).
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4. Para reconhecer cada transformação do gráfico
da função seno e identificá-la com cada um dos
coeficientes, o usuário deve:
•

variar o valor de um dos coeficientes com o
correspondente controle deslizante;

•

observar a transformação ocorrida no gráfico;

•

marcar uma caixa de seleção disposta na parte
inferior da tela que acredita ser a que corresponde
a essa transformação.

Quando o usuário acerta são exibidas:
•

a imagem

•

uma ferramenta de comparação entre as alturas
da imagenes em pontos do domínio registrados
graficamente.

;

5. O usuário deve utilizar o pontomover para percorrer
o gráfico e verificar a constância da razão entre a as
amplitudes.
A imagem a seguir mostra o exemplo em que o valor
de a foi modificado para 0.8 e o usuário identificou a
transformação como uma compressão ou dilatação
vertical.
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Cuidado ao identificar a associação entre as transformações e os
coeficientes!
Ao variar os valores dos coeficientes e marcar uma das
transformações nas caixas de opção, o applet informa a última
transformação realizada.

6. Já no Modo Individual, cada transformação pode ser
investigada com mais detalhes, de modo a propiciar
um maior entendimento sobre a associação com cada
coeficiente.

Em qualquer Modo, o usuário sempre deve indicar corretamente a
transformação ocorrida ao variar o valor de um coeficiente.
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Porém, no modo individual o gráfico da função
sen(x) sofre apenas a transformação correspondente
ao coeficiente escolhido.
A imagem a seguir mostra a função sen (bx), escolhida
ao selecionarmos o coeficiente b no modo individual.

O trabalho com este applet deve ser consistente,
a ponto de estar claro para seus alunos a
associação indicada no diagrama a seguir.

Compressão
/ Dilatação
Vertical o ou
Reflexão sobre
os eixos.

Translação Horizontal

ƒ(x) = a sen(b (x + c)) + d
Compressão
/ Dilatação
Horizontal ou
Reflexão sobre
os eixos.

Translação
Vertical
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A associação entre os coeficientes e as correspondentes
transformações ocorridas a partir do gráfico da função
seno não precisa ocorrer de forma a exaurir todas as
possibilidades dessas transformações.
Neste trabalho estamos interessados em identificar a
expressão de uma dada função da família г. Por isso, o
applet não oferece, por exemplo, recursos visuais para
determinar uma expressão para a função cujo gráfico
corresponde à reflexão do gráfico da função.
Outra observação importante é que o applet privilegia a
identificação geométrica, mas é de sua escolha associar o
correspondente trabalho algébrico. A devida exploração
algébrica dessa transformação pode ser laboriosa,
mas evidentemente o contraste ressalta a importância
do reconhecimento do gráfico de funções através das
transformações geométricas.
Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Senóide parte 1

Recurso 3 – Senóide parte 2

Este applet complementa a ação do anterior.
Com ele, você e seus alunos poderão identificar uma
função trigonométrica da família das funções dadas por
ƒ(x) = a sen (b (x + c)) +d, com a, b, c, d ∈ ℝ, sendo a
e b não nulos a partir do seu gráfico.
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Isso significa que podemos percorrer o caminho didático
contrário. Dadas as transformações no gráfico da função
seno, identificaremos a quais funções admitem este gráfico.

Veja como é fácil utilizar o applet!

1. Na área principal, o usuário movimenta três pontos (x)
que determinam transformações no gráfico de uma
senoide.

Cada um desses pontos está acompanhado de
nomenclatura que indica a transformação que determina
ao se movimentar e também de setas que indicam os
possíveis sentidos dos movimentos.
2. Na segunda área da tela, um conjunto de indicativos é
automaticamente atualizado quando esses pontos são
movimentados.
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Eles devem servir como parâmetros para os usuários
determinarem a expressão da função ƒ(x), cujo gráfico
está em laranja na tela da esquerda.

3. Para o gráfico, obtido com a movimentação dos três
pontos da tela da esquerda, são indicados, na tela da
direita, parâmetros como os da imagem a seguir.

Lembrando que cada um dos coeficientes a, b, c e d da família
de funções de expressão ƒ(x) = a sen (b (x + c)) +d,
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está associado a uma transformação, o usuário deverá
concluir que:

a = 2, visto ocorrer uma Dilatação Vertical
com fator 2;
6
•
, já que o Período dessa função é
,e
5
•

então
•

;
, uma vez que ocorre uma Translação

Horizontal de exatamente

unidades para

direita;
•

d = 2,5 , pois houve uma Translação Vertical
de 2,5 unidades para cima.

Assim, uma expressão de ƒ para este caso será:
ƒ(x) = 2 sen

+ 2,5.

4. Ao registrar a expressão de ƒ na caixa de texto da janela
da esquerda, o applet informa que está correto.
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Importante lembrar que este applet, assim como os outros
oferecidos anteriormente, foi criado com o Software GeoGebra,
e por isso, a notação decimal admitida é americana. Ou seja, o
número 2,5 é escrito como 2.5. Nesta grafia, o ponto separa a
parte inteira da fracionária do número decimal.
Além disso, o número π é obtido escrevendo-se Pi, como na
imagem a seguir.

5. No caso de erro, o applet apenas incentiva a continuar
tentando. Não há dicas!
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Isso significa que os seus alunos terão inúmeras
oportunidades de rever o que estão aprendendo.

A ação do applet estimula os alunos a discutirem entre
si, de forma autônoma, reconsiderando suas hipóteses.
Por isso, possivelmente, discussões coletivas sobre as
tentativas poderão elevar o nível de compreensão deles.
6. O uso em conjunto com o applet Senóide parte 1 pode
ser interessante. Estando os dois disponíveis, os alunos
podem criar, confirmar e rever hipóteses. E, aos poucos,
transformar as tentativas em acertos.
Uma ação possivelmente necessária é a correta
determinação
dos
fatores
em
determinadas
transformações. Por exemplo, você deve questioná-los
sobre o motivo de o fator de compressão horizontal ser o
inverso do número b.
Novamente o applet anterior pode estar
entrando em ação conjunta com este para
obtermos respostas adequadas.

7. Uma importante extensão permitida por este applet é a
de coincidência de gráficos para diferentes funções.
Tanto o trabalho com o período da função, como o
trabalho com as transformações de reflexão sobre o
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eixo x poderão gerar funções que tem expressões
diferentes, mas gráficos coincidentes.
O trabalho também deve partir de você, professor.
Sugerir, por exemplo, que os alunos justifiquem a
coincidência dos gráficos das funções a seguir é uma
atividade que certamente enriquecerá a ação deste
applet na formação dos conceitos de trigonometria e
funções.

ƒ(x) = 2 sen

+ 2,5,

g(x) = –2 sen

+ 2,5 e

h(x) = 2 sen

+ 2,5

8. No que diz respeito as transformações tratadas por este
applet, fixados os números reais a0 ≠ 0, b0 ≠ 0, c0 e
d0, teremos coincidência entre os gráficos das famílias
de funções.
•

ƒ(x) = a0 sen
k∈ℤ;

•

g(x) = –a0 sen

b0

x +c0 +

–b0

2kπ
b0

x +c0 ±

k ∈ ℤ.

+ d0 ,

2kπ
b0

+ d,0

Clique aqui para acessar o Recurso 3:
Senóide parte 2
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Recurso 4 – Lei dos Senos e dos Cossenos

Esse recurso é uma simulação que pode servir como uma
familiarização a um modelo coringa de solução do problema
de encontrar a medida de distâncias inacessíveis.
O modelo geométrico supõe que a parte cinza é um obstáculo
que impede que o observador vá até a árvore e o poste.

Professor, peça aos seus alunos que pensem
no obstáculo como um rio ou uma estrada.

Você assistiu ao vídeo < http://youtu.be/MCTg5SsQwVg >
do professor Rogério Martins que indicamos no tema 11?
Caso ainda não tenha assistido, vale a pena vê-lo. No início
daquele filme, o elementar resultado da soma dos ângulos
internos tem razoável destaque. Aqui, isso não será diferente.

O applet começa indicando a medida de alguns ângulos da
simulação e solicita como primeira atividade do usuário a
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determinação dos senos desses ângulos e de ângulos cuja
medida é a diferença entre as medidas dos ângulos indicados.
Com essas informações, e de posse da medida da distância
entre os pontos A e B (projeções ortogonais, no chão, dos
pontos de visão do observador – plano xy), podemos
colocar a Lei dos Senos em ação e determinar, por sugestão
do applet, as distâncias entre A e D, e A e C (medidas dos
segmentos AD e AC), por exemplo.
Como última etapa da simulação, o applet indica a Lei dos
Cossenos, para que o usuário determine a medida entre os
pontos C e D (distância entre a árvore e o poste), considerando
essa Lei no triângulo ACD.
O usuário deverá utilizar as calculadoras oferecidas pelo próprio applet.

Vamos ver como é fácil?

1. A tela está dividida em três áreas:
•

uma simulação 3D;

•

uma simulação plana;

•

uma área de cálculos.

Os usuários podem movimentar os personagens na tela
de simulação 2D, e podem girá-los em qualquer uma
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das telas de simulação. Os pontos de cor azul giram e os
de cor preta modificam a posição desses personagens.

Os cálculos feitos por este applet não consideram qualquer
unidade. Já a informação a ser registrada da medida dos ângulos
será sempre em graus.

2. Para iniciar a proposta de solução do applet, clique no
botão Próximo.

3. O botão Próximo ficará indisponível e, na área de
cálculos, aparecerão campos a serem preenchidos
com a medida de alguns ângulos e um campo de texto
indicado como calculadora.
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Cálculo da
medidado
ângulo ADB.

O cálculo da medida do ângulo ADB foi realizado
sabendo que este ângulo mede 180° – (β+ (θ – γ)).
4. Dispondo os números correspondentes no campo de
texto Calculadora, podemos obter a medida do ângulo
ADB como de 34.62° clicando ENTER no teclado.
Cálculo da
medida do
ângulo ACB.

Não se esqueça que este applet assume o ponto como separador
decimal. A medida 96,18 só é entendida pelo software, quando
digitamos 96.18.

Se os cálculos informados estiverem corretos, o applet
confirma o acerto com um texto Ok ao lado do campo
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correspondente, marcando o ângulo na Janela de
Simulação 2D.
5. Após realizar os cálculos e informar as medidas dos três
ângulos corretamente, o botão Próximo será reabilitado.
Clique nele para ir para a próxima etapa de cálculos.

6. Com os cálculos dos respectivos senos realizados, a área
de cálculos ficará como na imagem a seguir.

Você deve calcular os senos dos ângulos indicados por
meio da calculadora de senos disponibilizada no canto
inferior esquerdo da área de cálculos.
Após o usuário informar o valor de cada seno, o applet
retorna com um Ok, caso este esteja correto.

O usuário necessariamente deve utilizar quatro (04) casas decimais
no valor do seno dos ângulos. Essa imposição tem o intuito de
aproximar ao máximo o valor da distância a ser encontrada.
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Após informar os senos, utilize o botão Próximo para
acessar a última etapa de cálculos sugeridos pela
simulação do applet.

7. Agora, utilize a calculadora para calcular o valor dos
segmentos indicados.
Calculadora!

Você precisa saber como utilizar as Leis do Seno e do Cosseno
para determinar as medidas de AD, AC e CD nesta última etapa.

Ao utilizar a Lei do Seno no triângulo ABD, obtivemos:
=

⟹ AD =

=8,42.

Esse valor deve ser calculado na calculadora,
conforme imagem a seguir:
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Note ainda que a multiplicação é indicada
pelo espaço entre os números!

8. Após os cálculos, de AD e AC, informe os valores
encontrados nas caixas de texto correspondentes.

Você percebeu que o applet indicou o erro cometido ao utilizarmos
apenas 4 casas decimais como valor de seno?
Erros assim cometidos são relativamente pequenos.
Você pode enriquecer ainda mais a sua aula ao explorar essa
informação. A necessidade de termos com precisão altíssima o
valor do seno nesse problema, justifica para os seus alunos todo o
desenvolvimento da trigonometria analítica!
Sem ela as tabelas ainda seriam a base desses cálculos e certamente
aproximações grosseiras seriam nossa melhor resposta para
problemas dessa natureza.

9. As últimas sugestões do applet nesta simulação são o
cosseno do ângulo DAC e a distância (comprimento de
CD) procurada.

As indicações aparecem em textos de cor vermelha.

Módulo 6

150

Vamos utilizar a Lei do Cosseno no triângulo
ACD para confirmar tal medida?

No exemplo que tomamos nesta apresentação do applet
obtivemos pela Lei do Cosseno CD = 7,33.

Conforme a imagem a seguir, podemos calcular a raiz
de um número de duas maneiras.
ou
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Professor, essa simulação trará bons momentos de
discussão com seus alunos, se eles registrarem o
passo a passo da solução indicando os argumentos da
solução. Posteriormente, vocês podem construir outros
caminhos. Note que a sugestão implícita à simulação é
apenas um dos caminhos possíveis. Elabore e faça os
cálculos com eles, sempre considerando a possibilidade
de os resultados encontrados não serem iguais.

10. O applet informa a qualquer momento a medida do
segmento CD
Clique sobre o segmento CD
na janela de simulação 2D.

Por fim, observe as imagens a seguir.
A solução implícita à simulação oferecida pelo applet
também se adequa a outras situações problemas, e
quando, A, B, C e D são coplanares, o método de
solução sugerido pode ser empregado.
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Clique aqui para acessar o Recurso 4:
Lei dos Senos e dos Cossenos

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Caracterização das funções trigonométricas

LIMA, E. L. et. al. A Matemática do Ensino Médio:
Volume 1. Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção
do Professor de Matemática), Rio de Janeiro, 2012.
No Capítulo 9 deste livro os autores abordam as funções
trigonométricas a partir da função de Euler mostrando a
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naturalidade de usar radianos como medição de ângulos
e todas as propriedades envolvendo a trigonometria no
círculo unitário.
Uma aplicação das funções trigonométricas na música

LINCK, F. G. Música e Matemática: Experiências Didáticas
em Dois Diferentes Contextos. Monografia, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
Neste trabalho o autor apresenta uma aplicação das
funções trigonométricas na música, trazendo conceitos
musicais, matemáticos e utilização destes na sala de aula.
Disponível em:
< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/31592/000782668.pdf?...1

>.

PEDROSO, L. W. Uma Proposta de Ensino da
Trigonometria com o Uso do Software Geogebra.
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.
Nesta dissertação a autora fala do uso do software
de geometria dinâmica Geogebra no ensino de
Trigonometria apresentando uma série de discussões
sobre a facilidade que este pode trazer e diversas
atividades para serem levadas às salas de aulas.
Disponível em:
< http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/
handle/10183/49284/000835576.pdf?...1

>.
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Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Funções trigonométricas

No vídeo Funções Trigonométricas o Professor Paulo Cezar
Pinto de Carvalho trata dos conceitos envolvidos na definição
das funções trigonométricas, trazendo cursiosidades e
aplicações destas no cotidiano.
Disponível em:
< http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2005 >
Esse vídeo também está disponível no Youtube
em: < http://youtu.be/ahFFvp9M8Kw >
A matemática da música

No vídeo A matemática da música o Ministério da Educação
aborda a história da música e como esta está relacionada à
matemática.
Disponível em:
< http://www.dominiopublico.gov.br/
download/video/me001040.mp4 >.
Aplicativos Interativos

Neste site são apresentados uma série de aplicativos interativos
para o ensino de Trigonometria.
Disponível em
< http://www.cdme.im-uff.mat.br/ftr/ftr-html/ftr-br.html >.
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