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Resumo:  

Este trabalho apresenta uma pesquisa que está sendo desenvolvida nas disciplinas de 

Pesquisa no Ensino de Matemática I e II do Curso de Licenciatura em Matemática da 

UNISC-RS. Essa pesquisa tem por objetivos: investigar as dificuldades e erros que os 

alunos comumente apresentam na aprendizagem de razões trigonométricas; e apontar as 

contribuições que a perspectiva da resolução de problemas pode proporcionar ao ensino e 

aprendizagem de razões trigonométricas. A investigação envolverá professores de 

Matemática que atuam em escolas municipais e estaduais do município de Vale do Sol – 

RS. Dessa forma, apresentamos alguns aspectos teóricos sobre a Trigonometria e o erro do 

aluno na Matemática e sobre a resolução de problemas no ensino e aprendizagem da 

Matemática, bem como a proposta metodológica que nos permitirá responder as questões 

de investigação e atingir os objetivos da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Razões Trigonométricas; Resolução de problemas; Ensino e 

aprendizagem; O erro na Matemática.  

1. Introdução 

O estudo e a compreensão da Trigonometria nos permite desenvolver habilidades 

quanto à leitura e compreensão do mundo em que vivemos (SANTOS; SANTOS, 2012). 

Porém, na escola, grande parte dos alunos apresentam dificuldades na aprendizagem desse 

conteúdo, que acaba prejudicando a sua aplicação em práticas futuras, na escola e fora 

dela. Por isso, acreditamos que a perspectiva da resolução de problemas pode minimizar as 
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dificuldades e vir à superar os erros cometidos pelos alunos no decorrer do processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que  resolver problemas matemáticos contribui para 

desenvolver o aluno cognitivamente (PAIS, 2013). 

Dessa forma, a presente pesquisa, em fase de desenvolvimento, se justifica pela 

necessidade de obter maiores explicações para os motivos que levam aos alunos a 

apresentar dificuldades na aprendizagem de Trigonometria, em especial no conteúdo de 

razões trigonométricas, assim como constatar os erros comumente apresentados pelos 

alunos. Também, há a necessidade de percebermos as contribuições que a resolução de 

problemas pode proporcionar ao processo de ensino e a aprendizagem desse conteúdo.  

A pesquisa é parte constituinte da formação do licenciando em Matemática, das 

disciplinas de Pesquisa no Ensino de Matemática I e II, do Curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). Inicialmente, pesquisamos 

aspectos teóricos e metodológicos que permitissem a realização da investigação, que 

pretendemos envolver professores de Matemática dos níveis Fundamental e Médio de 

escolas municipais e estaduais do município de Vale do Sol-RS. Dessa forma, buscamos 

encontrar respostas para as questões: Quais as principais dificuldades e erros apresentados 

pelos alunos na aprendizagem de razões trigonométricas? Que contribuições a perspectiva 

da resolução de problemas pode proporcionar ao ensino e a aprendizagem desse 

conteúdo?  

Dessa forma, apresentamos no decorrer desse artigo alguns aspectos teóricos 

referentes à temática da pesquisa, bem como a proposta metodológica que nos possibilitará 

obter respostas para as questões de investigação e atingir objetivos da pesquisa. 

2. A Trigonometria e o erro na aprendizagem da Matemática 

O surgimento da Trigonometria se deu pela necessidade de realizar construções que 

precisavam, calcular a altura das pirâmides, a largura dos rios, a altura das montanhas, etc. 

(GUELLI, 1997). Para suprir as necessidades de medição, os matemáticos da Antiguidade 

se baseavam em dois conceitos: razão entre dois números e triângulos semelhantes 

(GUELLI, 1997); conceitos esses que hoje são ensinados e aprendidos na Matemática 

escolar.  

Os hindus também tiveram importante contribuição para a Trigonometria. A 

designação de seno e cosseno surgiu a partir de problemas de astronomia que tinham que 
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ser resolvidos através de uma corda (reta que une dois pontos extremos de um arco de 

circunferência) (MENDES, 2009 apud FORTES, 2012). “O seno era chamado de Jya, que 

significava corda em hindu, e foi traduzido para sinus (seno em latim) em 1150. Somente 

por volta do século XVII se introduziu o termo co-sinus (cosseno) para designar o seno 

complementar do ângulo” (MENDES, 2009 apud FORTES, 2012, p. 17). 

A trigonometria, como os outros ramos da matemática, não foi obra de um só 

homem-ou nação. Teoremas sobre as razões entre lados de triângulos 

semelhantes tinham sido usados pelos antigos egípcios e babilônios. Dada a falta, 

no período préhelênico, do conceito de medida de ângulo, um tal estudo seria 

melhor chamado “trilaterometria”, ou medida de polígonos de três lados 

(triláteros), do que “Trigonometria”, a medida das partes de um triângulo . Com 

os gregos pela primeira vez encontramos um estudo sistemático de relações entre 

ângulos (ou arcos) num círculo e os comprimentos de cordas que se subtendem. 

As propriedades das cordas, como medidas de ângulos centrais ou inscritos em 

círculos, eram conhecidas eram conhecidas dos gregos do tempo Hipócrates, e é 

provável que Eudosco tenha usado razões e medidas de ângulos para determinar 

o tamanho da terra e as distâncias relativas do sol e da lua (BOYER, 1996 apud 

FORTES, 2012, p. 15). 

 

Vários aspectos históricos mostram a importância da presença dela no 

desenvolvimento das civilizações antigas como a egípcia, babilônica, chinesa, grega, 

estendendo-se até os dias de hoje (SANTOS; SANTOS, 2012). Na Matemática escolar, 

conforme Silva e Neto (2006), o estudo da Trigonometria nos permite desenvolver 

habilidades consideradas significativas no que se refere à interpretação de fatos reais que 

envolvem os conhecimentos matemáticos e também outras atividades da vida do aluno. 

Porém, grande parte dos alunos não possui o domínio desse conteúdo matemático. 

Um dos motivos disso ocorrer é o fato de que em muitas vezes a forma como a 

Trigonometria é estudada e aprendida nas aulas de Matemática não permite que os alunos 

possam relacioná-la as situações do dia a dia. Essa falta de domínio do conteúdo e a não 

compreensão do mesmo são dificuldades que acarretam no erro cometido pelo aluno 

(SANTOS; SANTOS, 2012). Pois “[...] no ensino da matemática, ao invés do conteúdo ser 

adaptado ao aluno, o aluno é que tem que se adaptar ao conteúdo. Como normalmente isso 

não acontece, o aluno não consegue compreender o que se ensina” (RABELO, 2002, p. 

65). 

O erro também é um conhecimento, é um saber que o aluno possui, que construiu 

de alguma maneira, e se faz necessário elaborar interferências didáticas que levem o aluno 

a um questionamento sobre as suas respostas (CURY, 2008). “Queiramos ou não, o erro é 

o componente mais arraigado do processo educativo – mais do que qualquer outro 

elemento” (PINTO, 2000, p. 36). Sendo assim, “[...] o risco do erro sempre irá existir e 
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dessa forma compete a nós, professores, trabalhar para tentar reconhecer a causa dos erros, 

estabelecendo uma comparação entre erros e acertos, de maneira que os alunos sejam 

ajudados em seus esforços para diferenciá-los” (MORIN, 2003 apud FORTES, 2012, p. 

23). 

Como mostrou Piaget, o erro deve ser visto como componente constitutivo da 

construção do conhecimento (PINTO, 2000). Contudo, “[...] analisar as produções é uma 

atividade que traz, para o professor e para os alunos, a possibilidade de entender, mais de 

perto, como se dá a apropriação do saber pelos estudantes.” (CURY, 2008, p. 13). 

Conforme Pinto (2000, p. 54), “quando um aluno comete um erro, ele expressa o 

caráter incompleto de seu conhecimento. Esta é, na verdade, uma oportunidade de o 

professor ajudá-lo adquirir o conhecimento que lhe falta ou levá-lo a reconhecer por que 

errou.” Nesse sentido, “auxiliando o aluno a descobrir novas alternativas, podemos esperar 

que ele reformule seus conceitos, corrija o erro e, assim, evolua” (LORENZATO, 2006, p. 

50). “Na análise das respostas dos alunos, o importante [...] é [...] as formas de se apropriar 

de um determinado conhecimento, que emergem na produção escrita e que podem 

evidenciar dificuldades de aprendizagem”. (CURY, 2008, p. 23). Contudo, “[...] o erro é 

um conhecimento; ele mostra o caminho do acerto que já está ali implícito” (PINTO, 2000, 

p. 12).  

Nesse sentido, enfatizando a importância do aluno compreender a Trigonometria, 

em especial as razões trigonométricas, acreditamos que a perspectiva da resolução de 

problemas pode contribuir com esse ensino e, também, pode favorecer o desenvolvimento 

de diversas habilidades e a construção do conhecimento por parte do aluno. 

3. A resolução de problemas matemáticos 

A importância dada à perspectiva da Resolução de Problemas é recente, pois só nas 

últimas décadas que os educadores matemáticos aceitaram a ideia de que o 

desenvolvimento da capacidade de se resolver problemas merece mais atenção 

(ONUCHIC, 1999). 

Uma definição já clássica de problema, segundo Lester (1983), citado por POZO et 

al (1998, p. 15), o identifica como “uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou 

precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direito que o leve à 

solução.” A maioria dos autores parece concordar com esta definição, que significa que 
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uma situação só pode ser vista como um problema quando existe um reconhecimento dela 

como tal, e quando não se dispõe de procedimentos automáticos para solucioná-la de forma 

rápida, sem exigir um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre quais passos 

seguir (POZO et al, 1998). Para Brito (2006), quando se fala em solução de problemas nos 

referimos a um processo que começa quando o aluno se depara com uma situação que o 

motiva a buscar uma resposta e reorganizar os dados presentes na estrutura, de forma a 

chegar a um resultado. Dessa forma, a função do professor é possibilitar ao aluno lançar 

mão de diferentes estratégias para resolver problemas propostos, pois assim ele está 

permitindo ao aluno o uso de seus conhecimentos e de sua criatividade (CARVALHO, 

2005).  

Dessa forma, tanto para Polya como para outros autores, o primeiro passo na 

solução de problemas é conseguir compreendê-lo (BROCARDO; OLIVEIRA; PONTE, 

2003). A compreensão de “[...] um problema implica dar-se conta das dificuldades e 

obstáculos apresentados por uma tarefa e ter vontade de tentar superá-las” (POZO et al, 

1998, p. 22). E para que essa compreensão aconteça, é preciso que além das informações 

novas, o problema também contenha situações já conhecidas que permitam ir à busca da 

solução. Também é necessário que o aluno relacione o problema ao conhecimento que 

possui armazenado em sua memória, ou seja, que essa relação faça com que a informação 

inicial se transforme numa outra informação que o aluno possa usar futuramente (POZO et 

al, 1998), na escola e fora dela. 

 Quando a Matemática é ensinada por meio da resolução de problemas, os 

problemas têm importância não somente como um propósito de se aprender Matemática, 

mas também como uma iniciativa para se fazer isso (ONUCHIC, 1999). Contudo, o ensino 

e a aprendizagem da Matemática deveria começar “[...] com uma situação-problema que 

expressa aspectos-chave desse tópico e são desenvolvidas técnicas matemáticas como 

respostas razoáveis para problemas razoáveis” (ONUCHIC, 1999, p. 207). 

4. Proposta Metodológica 

Esta proposta de pesquisa será conduzida sob a abordagem qualitativa, uma vez que 

pretendemos atingir os objetivos: investigar as dificuldades e os erros que os alunos 

comumente apresentam na aprendizagem de razões trigonométricas; e apontar as 

contribuições que a perspectiva da resolução de problemas pode proporcionar ao ensino e 
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a aprendizagem desse conteúdo. A escolha pela abordagem qualitativa vem da necessidade 

de enfatizar o processo, no caso as histórias de vida (ANDRÉ; LUDKE, 1986), e os relatos 

de experiência dos professores de Matemática sobre o ensino e aprendizagem de razões 

trigonométricas. 

A investigação ocorrerá no mês de abril de 2014, em duas escolas da rede 

municipal e duas da rede estadual do município de Vale do Sol – RS. Também, envolverá 

professores de Matemática do Ensino Fundamental e Médio, uma vez que as razões 

trigonométricas podem ser ensinadas em ambos os níveis de ensino. Os professores de 

Matemática irão responder, por escrito, um questionário com questões abertas, que os 

permitam expressar ideias e relatar experiências sob a temática da pesquisa. As respostas 

obtidas nos questionários serão analisadas sob os aspectos teórico-metodológicos aqui 

apresentados e a partir de outros aspectos teóricos que ainda serão pesquisados. 

Dessa forma, acreditamos que obteremos respostas para as questões de investigação 

e atingiremos os objetivos da pesquisa. 

5. Algumas considerações e próximos passos 

Os aspectos teóricos e a proposta metodológica apresentada neste trabalho buscam 

evidenciar a importância da resolução de problemas no ensino e na aprendizagem de 

razões trigonométricas. A resolução de problemas é uma metodologia “[...] que se pode 

envolver o aluno em situações da vida real, motivando-o para o desenvolvimento do modo 

de pensar matemático” (SOARES; PINTO, 2001, p. 4). Além disso, a resolução de 

problemas pode ser um meio para “[...] que os alunos obtenham habilidades e estratégias 

que lhes proporcionem a apreensão, por si mesmos, de novos conhecimentos e não apenas 

a obtenção de conhecimentos prontos e acabados [...]” (SOARES; PINTO, 2001, p. 1). 

A resolução de problemas, no que diz respeito ao estudo da Trigonometria, pode 

contribuir para a aprendizagem do aluno, vindo, inclusive, a minimizar suas dificuldades e 

seus erros. Nessa perspectiva, a resolução de problemas pode despertar a curiosidade do 

aluno, colocando em jogo a sua capacidade de criar, de inventar, para resolver os 

problemas por seus próprios meios e estratégias (BRITO, 2006). Contudo, a resolução de 

problemas também pode possibilitar um maior diálogo e interação entre alunos e o 

professor na busca da solução dos problemas (FIGUEIREDO, 2008).  
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Considerando a importância do conteúdo de razões trigonométricas, torna-se 

importante colocar em prática a proposta metodológica apresentada neste trabalho, para 

podermos obter maiores informações sobre a temática da pesquisa. Dessa forma, 

pretendemos realizar a pesquisa de campo no mês de abril de 2014. Só assim poderemos 

analisar os dados coletados mediante os aspectos teóricos aqui apresentados, bem como 

ampliá-los e concluir a pesquisa.  
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