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Resumo: 

Este trabalho relata uma experiência realizada com o software Geogebra como ferramenta 

didática auxiliar para ensino e aprendizagem das funções trigonométricas. São relatados 

resultados de uma experiência em que foram desenvolvidas atividades envolvendo as 

funções seno e cosseno escritas na forma f(x) = a + b sen(cx + d) e                                                

f(x) = a + b cos(cx + d).  Foram analisados os gráficos das funções e identificadas as 

mudanças ocorridas ao fazer-se variar os parâmetros a,b,c, d, e com estas atividades foi 

possível identificar as transformações geométricas que ocorrem com os gráficos das 

funções seno e cosseno quando alterados os seus coeficientes. A aplicação das atividades 

ocorreu no Colégio Dom Alberto, na cidade de Santa Cruz do Sul, na turma do 1º ano do 

Ensino Médio. O software apresentou-se como alternativa para explorar as funções 

trigonométricas seno e cosseno de modo dinâmico e motivador o que despertou o interesse 

dos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem de matemática; Funções trigonométricas; 

recursos computacionais. 

 

1. Introdução 

 

De acordo com Dante (1999) um dos objetivos do ensino de Matemática é fazer o 

aluno pensar de forma lógica.  No entanto os meios para que o aluno pense de modo lógico 

e criativo depende de como o professor conduz suas aulas.  Podemos identificar nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) que o mundo de hoje necessita de 

novos saberes, pois em todas as áreas do conhecimento há uma necessidade de 

compreender conceitos e procedimentos matemáticos para resolver problemas da 

sociedade.  
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 Diante destes desafios, o papel do professor é fundamental para o estudante sentir-

se motivado e construir seus conhecimentos fazendo relações com o mundo que o cerca, 

porém, isso depende, em grande parte, do modo como o professor propõe as atividades e 

do uso das tecnologias, para despertar o interesse e a motivação do aluno para o estudo. 

Conforme os PCN:  

a  presença da tecnologia nos permitem afirmar que aprender Matemática no 

Ensino Médio deve ser mais do que memorizar resultados dessa ciência e que a 

aquisição do conhecimento matemático deve estar vinculada ao domínio de um 

saber fazer Matemática e de um saber pensar matemático (BRASIL, 1998, p.41). 

Os PCN indicam também, que o tema, funções trigonométricas, deve ser trabalhado 

de maneira que o professor não se detenha apenas no cálculo excessivo das identidades e 

equações, mas que enfatize no estudo de aplicações e principalmente na análise dos 

gráficos. 

O software Geogebra é um programa adequado para a análise gráfica, pois, pode-se 

utilizá-lo tanto para traçado de gráficos para explorar conceitos geométricos como 

conceitos algébricos, por meio das transformações geométricas. Este programa foi criado 

em 2001 como tese de Markus Hohenwarter, e é utilizado em diversos países. Nesse 

trabalho o software Geogebra foi utilizado para explorar, conjecturar, investigar o 

conteúdo e construir novos conhecimentos. 

A escolha desse software como ferramenta didática para o estudo das funções 

trigonométricas, surgiu a partir das experiências anteriores de ensino em que os alunos 

apresentavam dificuldades na compreensão desse conteúdo, principalmente relacionado 

aos significados dos  parâmetros  “a”, “b”, “c” e “d” quando estudava-se a função seno 

na forma ).(.)( dxcsenbaxf    ou, a função cosseno, na forma f(x)=a+b.cos(cx+d). 

As atividades aqui relatadas foram trabalhadas em sala de aula em dois momentos 

distintos. O primeiro foi realizado no laboratório de informática em que os alunos puderam 

utilizar os computadores e fazer uso do software Geogebra e, o segundo momento, foi 

desenvolvido em sala de aula em que foram trabalhadas atividades para verificação da 

aprendizagem.  

 

2. O ensino de funções trigonométricas 

 

De acordo com Mello (2006) muitos fenômenos físicos e sociais de 

comportamentos cíclicos podem ser descritos por funções trigonométricas. Este campo tem 
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amplo estudo em Astronomia, Física, Acústica, Economia ou Medicina e em todas as 

aplicações um dos aspectos mais importantes é a análise gráfica das funções. Conforme 

enfatiza os PCNEM: 

[...] apesar de sua importância, tradicionalmente a trigonometria é apresentada 

desconectada das aplicações, investindo-se muito tempo no cálculo algébrico das 

identidades e equações em detrimento dos aspectos importantes das funções 

trigonométricas e da análise de seus gráficos. (PCNEM. 2006, p. 121). 

O estudo das funções trigonométricas não deve ficar preso apenas nas equações e 

identidades, mas desenvolver a capacidade de observar o comportamento dos gráficos em 

situações problema que façam o estudante pensar, conjecturar e formular novos problemas. 

   

3.  Experiência em sala de aula 

 

Nesse trabalho é relatada uma experiência relativa ao ensino de funções 

trigonométricas tendo como foco as funções seno e cosseno em que as atividades foram 

desenvolvidas com o auxilio do programa Geogebra. 

As atividades de ensino ocorreram na turma do 1º ano do Ensino Médio, do 

Colégio Dom Alberto, na cidade de Santa Cruz do Sul, no segundo semestre de 2013. Essa 

turma é composta por 23 alunos, no qual a professora regente é a primeira autora do 

trabalho. As atividades foram desenvolvidas em um total de 4 horas aula, cada aula de 50 

minutos, no horário normal da disciplina de Matemática. 

Os alunos trabalharam em duplas e compartilharam as discussões sobre as 

atividades.  

Essa experiência foi desenvolvida em dois momentos. Primeiramente foi feito um  

estudo das funções trigonométricas do tipo   f(x) = a + b sen(cx + d) e                                         

f(x) = a + b cos (cx + d),fazendo-se variar cada parâmetro  com objetivo de reconhecer e 

identificar, a partir da variação desses parâmetros,  o comportamento dessas funções, 

identificar regularidades e estabelecer regras e propriedades. As atividades foram 

desenvolvidas no laboratório de informática em que o aluno teve o contado com o 

computador e o software matemático. Cada aluno recebeu uma folha contendo as 

atividades para serem desenvolvidas no Geogebra. Primeiramente a professora explicou os 

comandos, pois nem todos os alunos tinham conhecimento do software. Os alunos já 

tinham um conhecimento inicial das funções seno e cosseno, porém não haviam trabalhado 

com recursos computacionais. 
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Atividade 1: Trace o gráfico da função g(x) = sen(x) e, na mesma  janela, trace o 

gráfico da função  f(x) = a + sen(x). Faça variar o parâmetro a e analise o comportamento 

da função comparando os dois gráficos.  

Nessa atividade os alunos traçaram os gráficos considerando os valores 2 e -2 para 

o parâmetro a, conforme a Figura 1. Eles registraram suas considerações e observaram 

como o gráfico se comportou e que movimento foi efetuado. Eles analisaram o sinal do 

parâmetro “a” e concluíram que o gráfico da função seno é transladado para cima quando 

o parâmetro “a”  é positivo e, quando “a” é negativo, o gráfico é  translado para baixo “a” 

unidades, como mostrado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Gráficos da função para a = 2 e a = -2 

 

Fonte: Software Geogebra, 2013. 

 

Na Figura 2, a seguir, são apresentadas as respostas do aluno A ao comparar os 

gráficos das funções. 

 
Figura 2 - Registros realizados pelo aluno A 

 

Fonte: Aluno A, 2013. 

 Observou-se, pelas respostas dos alunos, que eles foram capazes de identificar as 

mudanças ocorridas no conjunto imagem e a translação vertical para cima ou para baixo de 

acordo com o sinal do parâmetro a. 
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Atividade 2: Trace o gráfico da função f(x) = sen(x) e da função g(x) = b. sen(x) 

para diferentes valores do parâmetro b. Compare os gráficos e descreva o movimento 

identificando  a transformação que ocorreu.  

Utilizando o Geogebra os alunos traçaram os gráficos das funções f e g e variaram 

o valor do parâmetro “b”. Os alunos duplicaram, triplicaram o valor do parâmetro “b” e 

concluíram que o gráfico sofre uma amplitude na vertical como é mostrado na Figura 3.  

 

Figura 3 - Gráficos da função seno, quando b=2, b= 3 e b = 4 

 

Fonte: Software Geogebra, 2013. 

 

Na Figura 4 é apresentada uma das conclusões feita por um dos alunos ao observar 

a transformação provocada pela variação do parâmetro b. 

 
Figura 4 - Registro feito pelo aluno A 

 

                                         Fonte: Aluno A, 2013. 

 Em suas considerações em sala de aula os alunos se referiram ao fato de que o 

gráfico fica mais alongado. 

Atividade 3:  Considere as funções f(x) = sen(x) e g(x) = sen(c.x).Trace os gráficos 

das unções f e g para alguns valores do parâmetro c. Descreva suas conclusões. 

Nesta atividade os alunos mantiveram fixa a função f(x) = sen(x) e observaram que 

o gráfico da função g se expandiu ou retraiu horizontalmente de acordo com o parâmetro 

“c”. Os alunos observaram que quanto maior o parâmetro c, menor será a contração no 
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gráfico e quanto menor o parâmetro c, maior será sua expansão, como mostra a Figura 5. 

Na Figura 6 o aluno registra o que observou com o movimento do gráfico. 

 

Figura 5 - Gráficos das funções quando alterado o parâmetro c. 

 

Fonte: Software Geogebra, 2013. 

 
Figura 6 - Registro do aluno A 

 

Fonte: Aluno A, 2013. 

 

Nessa atividade os alunos observaram que a variação do parâmetro c provoca 

mudanças no período da função. 

Atividade 4: Trace o gráfico da função f(x) = sen(x) e g(x) = sen( x + d). Faça o parâmetro 

d variar, analise o comportamento do gráfico e identifique que transformação a variação do 

parâmetro d provocou.   

 Os alunos traçaram os gráficos das funções f e g para dois valores do parâmetro d,       

d =2 e d = -2, como mostra a Figura 7 a seguir.  

 

Figura 7 - Gráfico da função considerando d = 2 e d = -2 

 

                                    Fonte: Software Geogebra, 2013. 
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Nessa atividade os alunos observaram que traçando o gráfico para d = -2 o gráfico 

da função fica transladado horizontalmente para direita e para d= 2, o gráfico fica 

transladado para a esquerda. Na Figura 8, a seguir, mostra a conclusão de um dos alunos. 

 
Figura 8 - Registro do aluno A 

 

 

 

                                             Fonte: Aluno A, 2013. 

 

Para verificação de aprendizagem, no segundo momento foi solicitado aos alunos 

resolverem algumas atividades envolvendo os conteúdos trabalhados no primeiro 

momento. Foram entregues seis atividades para os alunos analisarem o  conjunto imagem e 

determinarem a forma algébrica da função trigonométrica a partir da análise do gráfico. 

Nessas atividades foram contemplados os conceitos trabalhados no primeiro momento, no 

laboratório de informática, com a utilização do software Geogebra. Para resolvê-las os 

alunos necessitaram dos conhecimentos adquiridos anteriormente, quando desenvolveram 

as atividades no laboratório de informática.  

Atividade A: O lucro de uma empresa foi descrito aproximadamente, por uma 

função trigonométrica 







 tsenxL .

12
.40)(



 

em que L é o lucro expresso em centenas de 

reais e t é o dia do mês (t=0 é o último dia do mês anterior). Considere o mês com 24 dias, 

isto é, excluindo-se os finais de semana. Pergunta-se: 

a) Qual o lucro máximo e mínimo da empresa? 

b) Trace o gráfico que representa essa função. 

c) Em quais dias do mês o lucro é nulo? (FARAGO; CARNEIRO, 2010, p. 29). 

Nessa atividade os alunos analisaram a transformação do gráfico da função seno 

provocados pelos parâmetros 
12


 e 40, a modificação do conjunto imagem em função 

desses parâmetros e identificaram os pontos de máximo e de mínimo da função. Apesar 
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das dificuldades para compreender o problema os alunos conseguiram identificar a 

transformação gráfica e identificar o conjunto imagem como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 - Análise realizada pelo grupo B 

 

Fonte: Grupo B, 2013. 

 

Atividade B: Observe o gráfico a seguir e identifique a função que corresponde a 

esse gráfico. (LONGEN, 2004, p.205). 

 

 

(A) xseny 2           (B) 
2

cos
x

y             (C) 
2

2
x

seny   

(D) xseny 22          (E) 
2

cos2
x

y   

 

Nessa atividade o grupo observou que era possível identificar a expressão algébrica 

a partir da análise do gráfico da função e identificar os parâmetros “c” e “b”, que 

provocaram a transformação como mostra a resposta na Figura 10. O grupo marcou a 

alternativa letra “D”, sendo esta a resposta correta. 
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Figura 10 - Resposta do grupo B 

 

Fonte: Grupo B, 2013. 

 

Na Atividade C, a seguir, são explorados os pontos de máximo e de mínimo, seus 

significados e o gráfico da função. 

Atividade C: Os desertos têm uma variação de temperatua muito brusca, oscilando de 

altas temperaturas durante o dia para baixas temperaturas à noite. Considere que, em um 

deserto, em certa época do ano, a temperatura possa ser expressa por uma função 

trigonométrica em função da hora do dia pela expressão 







 ttT

12
cos.30)(


. Determine 

as temperaturas mínimas e máximas e trace o gráfico que representa a função.                      

(FARAGO; CARNEIRO, 2010, p. 34). 

Nesta atividade os alunos analisaram os parâmetros b e c, que modificam a imagem 

e o período. De acordo com a resposta do grupo B na figura 11, os alunos conseguiram 

compreender a transformação do coeficiente b e o período, conseguindo representar o 

gráfico da função. 

Figura 11 - Resposta do grupo B 

 

Fonte: Grupo B, 2013. 
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4. Resultados da Experiência 

 

Com o trabalho desenvolvido foi possível observar que o uso da tecnologia é um 

aliado ao trabalho do professor e facilitador do ensino/aprendizado dos estudantes. A partir 

do recurso computacional Geogebra, foi possível trabalhar as transformações gráficas 

provocadas pela variação de parâmetros e dar significado às aplicações. Foram analisados 

conceitos como conjunto imagem, domínio e período das funções trigonométricas seno e 

cosseno a partir dessas transformações.  Com esta ferramenta foi possível trabalhar a 

variação dos parâmetros das funções trigonométricas de maneira mais dinâmica, 

visualizando seu efeito no gráfico, sem a necessidade do uso de papel e caneta, em que o 

desenho fica estático.  

A partir das atividades, foi possível constatar que o uso da tecnologia facilitou a 

aprendizagem dos alunos. Com o uso do software Geogebra, o aluno conseguiu “enxergar” 

o movimento do gráfico, provocado pelas mudanças dos parâmetros e pôde resolver as 

questões propostas.  
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