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Resumo
                   O objetivo deste estudo é construir uma tabela trigonométrica, com base em

levantamentos históricos dos trabalhos de Ptolomeu e outros matemáticos da Grécia

Antiga, para  investigar a apropriação do significado dos conceitos das razões

trigonométricas: seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo, por estudantes do 1o

ano do Ensino Médio.

                   Procuramos responder à questão de pesquisa: Como ensinar trigonometria

no triângulo retângulo de maneira significativa? E também questões decorrentes: Quais

fatores influenciam a aquisição de tal conhecimento? Como distanciar a utilização da

Trigonometria no Ensino Médio da mecanização?

                   Para tanto utilizamos os pressupostos teóricos de Vygotsky no que se refere

à importância atribuída à interação social, à linguagem e à simbolização no progressivo

domínio de um campo conceitual pelos alunos, dos pressupostos teóricos de Vergnaud,

ao tratar dos invariantes operatórios: conceito-em-ação e teorema-em-ação, de sua

concepção de campo conceitual e de conceito, e também no modelo apresentado por

Parzysz para um quadro teórico do ensino da geometria, onde ele destaca quatro etapas

do  desenvolvimento do pensamento geométrico.

                   Os resultados da experimentação apontam para uma defasagem em

Geometria e em Álgebra. A experimentação mostrou que apesar disso, um ensino da

Trigonometria do triângulo retângulo gerador de motivações, incluindo atividades

diversificadas, com situações problematizadoras, que estimulem o pensar, a

investigação e o realizar, contribui para que os alunos construam o significado das

razões trigonométricas, além de favorecer a argumentação e modificar várias

concepções errôneas.

Palavras chave: Trigonometria, Homotetia, Semelhança de triângulos, Instrumentos,

Situação didática, Mediação, Pensamento geométrico.



Abstract
                   The objective of this study is to construct a trigonometrical table, on the basis

of historical surveys of the works of Ptolomeu and other mathematicians of Old Greece,

to investigate the appropriation of the meaning of the concepts of the trigonometrical

reasons: sine, cosine and tangent, in the rectangular triangle, for students of first year

Average education.

                   We look for to answer to the research question: How to teach trigonometry in

the rectangular triangle in significant way? E also decurrent questions: Which factors

influence the acquisition of such knowledge? How to distanciar the use of Trigonometry

in Average  Education of mechanization?

                  For in such a way we use the estimated theoreticians of Vygotsky in that if

relates to the importance attributed to the social interaction, the language and the

simbolizaction in the gradual domain of a conceptual field for the pupils, of the estimated

theoreticians of Vergnaud, when dealing with the operations invariants: concept-in-action

and theorem-in-action, of its conception, of conceptual field and concept, e also in the

model presented for Parzysz for a theoretical picture of the education of geometry, where

it detaches four stages of the development of the geometric thought.

                  The results of the experimentation point with respect to an imbalance in

Geometry and Algebra. The experimentation showed that despite this, an education of

the Trigonometry of the generating rectangular triangle of motivations, including

diversified activities, with problems situations, that stimulate thinking, the inquiry and

carrying through, contributes so that the pupils construct the meaning of the

trigonometrical reasons, besides favoring the argument and modifying some wrong

conceptions.

Words key: Trigonometry, Homotetia, Similarity of triangles, Instruments, Didactic

Situation, Mediation, geometric thought.
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Capítulo 1
Problemática, quadro teórico e metodologia

1.1 Descrição do Trabalho

                   A presente pesquisa foi dividida em 5 capítulos.

                   O Capítulo I trata da nossa problemática, dos fundamentos teóricos e da

metodologia. No presente capítulo queremos mostrar ao leitor quais eventos nos

levaram ao tema Trigonometria e à construção de uma Tabela trigonométrica. Além

disso delinearemos nossas questões de pesquisa buscando respaldo no legado de

Vygotsky, Vergnaud e Parzysz. Findaremos explicitando a metodologia aplicada no

processo de elaboração do trabalho.

                   No Capítulo II exploraremos as motivações ligadas à determinação de

distâncias astronômicas tais como Terra-Sol, Terra-Lua e do raio da Terra em que

estavam envolvidos os matemáticos gregos Eratóstenes, Aristarco, Hiparco e Ptolomeu.

Tais considerações forneceram subsídios para a construção de uma  Tábua de Cordas,

precursora da Tabela Trigonométrica (remontada em nossa seqüência de ensino).

                   Mostraremos no Capítulo III,  a concepção de uma seqüência de

atividades. Faremos também uma análise a priori de cada uma delas. Descrevemos

nossas expectativas ao elaborar as atividades, quais materiais seriam utilizados, as

justificativas, e que tipo de resposta estamos preparados para receber.

                   No Capítulo IV, vamos expor como ocorreu nossa observação, e realizar a

análise a posteriori, que consiste em interpretar os resultados da experimentação,

procurando verificar quais objetivos foram atingidos, quais dificuldades foram superadas

ou não, o que não foi previsto e precisou de modificações durante o desenrolar do

processo.

                   O Capítulo V terá  a implementação de nossas conclusões finais. Vamos

discutir um pouco mais sobre a problemática, elucidando as questões iniciais.
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Dedicaremos este capítulo a um repensar sobre todo o processo de elaboração do

trabalho.

1.2 Introdução

                   No primeiro semestre de 2003, ao cursar a disciplina “Tópicos de

Geometria”, nos deparamos com um seminário a ser apresentado em dupla: “A

Geometria aplicada na Astronomia”. A apresentação seguinte (de uma outra dupla de

colegas) tratava da  “Construção da Tábua de Cordas de Ptolomeu”. Não foram

trabalhos fáceis de desenvolver, mas viriam nos presentear com subsídios para esta

dissertação. Logo que a nossa apresentação findou, foi-nos sugerido pelo professor da

disciplina que poderíamos utilizar o tema de nosso seminário na elaboração do trabalho

final. Aceitamos esta idéia como um novo e grande desafio.

                   Pesquisamos então trabalhos de Mestrado e Doutorado, procurando

perceber o que estava sendo produzido em Educação Matemática sobre a

Trigonometria. Consultamos alguns bancos de teses, o EDUMAT da UNICAMP e o da

PUC, e abordando a Trigonometria, nada encontramos relacionando a Geometria com

a Astronomia, pelo menos não diretamente; nem tão pouco nos deparamos com algum

autor que tivesse pretendido ensinar a algum grupo de alunos como foi construída a

Tabela Trigonométrica.

                   Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, encontramos

boas indicações de que o tema escolhido possui extremada relevância:

                   “(...) a Trigonometria, desde que seu estudo esteja ligado

às aplicações, conduzirá ao desenvolvimento de habilidades e

competências. (...) O que deve ser assegurado são as aplicações da

Trigonometria na resolução de problemas que envolvem medições,

em especial o cálculo de distâncias inacessíveis, e na construção de

modelos que correspondem a fenômenos periódicos, (PCNEM, p.

43).”
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                   O interesse pela Trigonometria foi ampliado ao pesquisar 652 alunos

regularmente matriculados no Ensino Médio de escolas estaduais, municipais e

particulares da cidade de São Paulo e descobrir que eles não conseguem explicar, em

sua maioria, o motivo de sen 30o ser igual a ½ (Anexo 3).  Os dados computados

resultaram em: 305 nada escreveram; 225 disseram que não sabiam; 86 responderam

com frases do tipo “O professor falou”, “Vi na calculadora”, “Está na tabela do livro”,

Está na tabela do caderno”, ou equivalentes; 34 tentaram responder, mas sem alcançar

êxito; e apenas 1 aluno respondeu corretamente.

                   Um dos alunos que intentou responder, o fez com uma pergunta: “É porque

o cateto oposto é metade da hipotenusa?” O único aluno que ofereceu uma resposta

adequada, descreveu o seu procedimento: “Fiz um triângulo que tem os lados iguais e

também os ângulos de 60o. Dividi o ângulo de cima no meio para dar 30o. Aí um de

baixo ficou valendo 90o e o que sobrou continuou com 60o. Fazendo de conta que cada

lado media 3 cm. Agora um mede 1,5. Vai dar ½ para qualquer tamanho.”

                   O exposto evidencia que nossos alunos fazem cálculos sem saber ao certo

o porquê. Então procuramos pensar numa seqüência de atividades que levasse o aluno

a construir, os conceitos elementares da Trigonometria.

1.3 Objetivo e questão de pesquisa

                   O objetivo desta dissertação é construir uma tabela trigonométrica, com

base em levantamentos históricos dos trabalhos de Ptolomeu e outros matemáticos da

Grécia Antiga, para  investigar a apropriação do significado dos conceitos das razões

trigonométricas: seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo, por estudantes do 1o

ano do Ensino Médio.

                   A partir deste objetivo desponta a questão principal: Como ensinar

trigonometria no triângulo retângulo de maneira significativa? E também questões

decorrentes: Quais fatores influenciam a aquisição de tal conhecimento? Como

distanciar a utilização da Trigonometria no Ensino Médio da mecanização?
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                   O aspecto central da aprendizagem é a produção de significado. A

problemática toda gira em torno de como constituir e realizar a produção de

significados.

                   Então pesquisamos as motivações que envolveram os matemáticos gregos

nesta empreitada. Mais um desafio se consolidara. De que maneira mostrar ao aluno

como as tabelas trigonométricas foram constituídas,  procurando desenvolver o gosto

pela pesquisa histórica, utilizando alguns instrumentos, evitando que cálculos

mecanizados e fórmulas tornassem o processo deveras tedioso. Tínhamos a pretensão

de produzir uma seqüência didática em que tudo estivesse interligado e que o

conhecimento fosse construído e não apenas transmitido. Teríamos que aproveitar os

conhecimentos prévios dos alunos, para aos poucos fazer com que interagissem com

os novos conhecimentos.

                   Decidimos trabalhar com alunos de 1o ano do Ensino Médio que já haviam

tido noções de Trigonometria no triângulo retângulo no ano anterior. Procuramos então

elaborar as atividades de modo a fazer emergir o que já haviam aprendido antes com

relação à Trigonometria e a outros conhecimentos aritméticos, algébricos e

geométricos.

                   Não estávamos introduzindo um novo conhecimento, mas procurando dar

significado a ele para que a aprendizagem se consolidasse, e se expandisse para todo

e qualquer assunto correlacionado. Tal como Lindegger (2000, p. 9), acreditamos que o

entendimento dos conceitos de seno, cosseno e tangente é a base para a compreensão

de outros conceitos em Trigonometria.

                   Sabemos que até mesmo alguns professores desconhecem o processo de

construção de uma tabela trigonométrica, então, nossa seqüência didática poderá

contribuir para o alargamento do horizonte matemático dos professores.

                   Ademais, procuramos não utilizar atributos computacionais, com exceção

da calculadora. Estaremos introduzindo um trabalho onde a Geometria será percebida

por meio do lápis e do papel, além das ferramentas convencionais, tais como: régua,

compasso, transferidor e esquadro. Embora vivamos numa época em que a falta de

apreço pela tecnologia cause embaraço, e que a grande maioria das escolas públicas e

particulares possui computadores, são poucas as que disponibilizam sua utilização para
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professores e alunos, durante as aulas, seja utilizando ferramentas como o Cabri-

Geomètre ou outro software. Daí a formulação de um projeto com atividades para

serem realizadas num ambiente de sala de aula sem computadores. O que não diminui

a importância do projeto, pois as validações serão feitas comparando os resultados que

aparecerão no decorrer do processo por parte de cada dupla participante.  Afinal, a

matemática é também uma ciência viva no cotidiano dos cidadãos.

                   Queremos, em última instância, que haja uma mudança de paradigma para

o ensino da Trigonometria. Assim, que ela possa ser ensinada na perspectiva de quem

aprende, ou seja, não apenas informando, mas construindo cada conceito e cada

equação matemática envolvida, por meio da inserção de fatos históricos, de

instrumentos, da valorização do pensar e do incentivo ao trabalho em grupo.

                   Intentamos contribuir para a formação dos nossos alunos ao desenvolver

uma seqüência de atividades que enfatiza a construção de estratégias, a comprovação

e justificativa de resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a

autonomia advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios.

1.4 Fundamentação teórica

                   Procuramos entender melhor como o aluno aprende Geometria para então

elaborar nossa seqüência didática.  Esta preocupação nos levou aos estudos de

Vygotsky, Vergnaud e Parzysz.

                   Partimos de uma análise do legado de Vygotsky no que se refere à

importância atribuída à interação social, à linguagem e à simbolização no progressivo

domínio de um campo conceitual pelos alunos, dos pressupostos teóricos de Vergnaud,

ao tratar dos invariantes operatórios: conceito-em-ação e teorema-em-ação, de sua

concepção de campo conceitual e de conceito, e também no modelo apresentado por

Parzysz para um quadro teórico do ensino da geometria, onde ele destaca quatro

etapas do  desenvolvimento do pensamento geométrico.

                   No trabalho do interacionista russo Vygotsky (1998), encontra-se a visão de

desenvolvimento baseada na concepção de um organismo vivo, cujo pensamento é
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construído paulatinamente num ambiente que é histórico e, em essência social. Nossa

maneira de ver o educando e de tratar o conhecimento em muito se assemelha a esta

descrição. Sendo assim, debruçamo-nos no objetivo de trazer significado a

Trigonometria. O aluno precisaria então construir uma tabela, e não somente, usá-la.

                   Está claro para nós que as condições sociais e as interações humanas

afetam o pensamento e o raciocínio, especialmente durante a aprendizagem de certo

conhecimento que estiver sendo estudado. Não pudemos então deixar de valorizar o

trabalho em dupla e em alguns momentos em grupo de quatro elementos. O convívio

em grupo (ainda que pequeno), provoca um tipo de interação que enriquece o ponto de

vista de cada participante, isto é, o aluno analisa, rebate, sustenta e dialoga.

Precisamos, enquanto educadores, viabilizar formas de trabalho coletivo, pois o

desenvolvimento intelectual se origina na interiorização de formas produzidas

socialmente.

                   Para D’Ambrósio (1996, p.7), o conhecimento é um conjunto de saberes e

fazeres acumulados ao longo da história de cada indivíduo e socializado em grupo,

para atender às suas necessidades práticas e explicar a realidade, dentro de um

contexto natural e cultural. Aqui está mais um motivo para pretendermos um trabalho

coletivo e colaborativo durante a realização de nossa seqüência didática. Além do que,

atividades em grupo promovem o desenvolvimento da linguagem, da criatividade e do

raciocínio lógico.

                   “Certamente ela (a Matemática), se situa como

linguagem, instrumento portanto de expressão e raciocínio,

estabelecendo-se também como espaço de elaboração e

compreensão de idéias que se desenvolvem em estreita relação com

todo social e cultural, portanto ela possui também uma dimensão

histórica (PCNEM, p. 42).”

                   Acreditamos, tal como Vygotsky (1998, p.129-131, 135), que a qualidade

das trocas verbais entre o professor e alunos irá influenciar decisivamente na forma

como os educandos tornam mais complexo o seu pensamento e processam novas
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informações. Cabe ao professor assumir seu papel de mediador da aprendizagem,

procurando fazer uso de uma linguagem acessível aos alunos. Isto somente será

possível caso o professor reconheça que a linguagem é organizadora e estruturante do

pensar e que ela possui várias funções: referencial, fática, emotiva e outras, sendo

necessário que se estabeleça de maneira rica, proporcionando uma melhor

aprendizagem. O que nos leva a crer que o  pensamento e a linguagem são

interdependentes. A intervenção pedagógica, que começa pela linguagem,  provoca

avanços que não ocorrem espontaneamente.

                   Porém, existem tipos de intervenções no contexto da aprendizagem por

meio de algum instrumento peculiar. No modelo proposto pela teoria sócio-

construtivista, a ação mediada por artefatos (signo) produz a emergência de uma

ferramenta mental superior (instrumento), equivalente ao artefato, num processo

conhecido como internalização (Vygotsky, 1985, p.39-48). Reconhecendo que todo e

qualquer artefato torna-se um instrumento à medida que lhe é atribuída alguma função

ou potencialidade, introduzimos a construção e o uso do Astrolábio e do Teodolito, com

os quais os alunos poderão desenvolver ou se apropriar de esquemas de ação

instrumentada. Estes instrumentos (ou ainda artefatos) serão um auxílio para o

processo de desenvolvimento de conceitos científicos partindo de uma tarefa mais

concreta. Sua utilização será imprescindível para a realização das atividades

posteriores.

                   Vygotsky (1985) explica melhor este processo ao distinguir os conceitos

espontâneos, desenvolvidos no decorrer da atividade prática e interações sociais

imediatas do tipo de “conceitos científicos”, que são aqueles adquiridos por meio do

ensino, como parte de um sistema organizado de conhecimentos, no qual os indivíduos

são submetidos a processos deliberados de instrução escolar. O desenvolvimento dos

conceitos espontâneos do educando é ascendente (já existe, precisa crescer,

experimentar outras idéias e situações para poder generalizar), enquanto o

desenvolvimento dos seus conceitos científicos é descendente, isto é, através de uma

situação geral, descender para uma situação particular.

                   Embora, neste sentido, os conceitos científicos e espontâneos se

desenvolvam em direções opostas, os dois processos estão intimamente relacionados.
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É necessário que o desenvolvimento de um conceito espontâneo tenha alcançado um

certo nível (de generalização e de abstração) para que o indivíduo possa absorver um

conceito científico correlato. O professor precisa esforçar-se para incluir os educandos

no seu universo discursivo.

                   Com base neste estudo, procuramos resgatar os conceitos espontâneos (as

noções geométricas, oriundas da observação e experiências anteriores), e também as

noções de trigonometria do triângulo retângulo para começar através do relato histórico,

a estabelecer uma ponte entre o conceito espontâneo e o conceito científico (que é a

construção da tabela trigonométrica, propriamente dita), fornecendo por meio deste

último, estruturas para o desenvolvimento ascendente dos conceitos espontâneos do

aluno, em relação à consciência e ao uso deliberado. Para que enfim, o aluno possa

apropriar-se dos conceitos de seno, cosseno e tangente, fazendo a passagem de uma

representação para outra, trabalhando com desenvoltura nas diferentes

representações.

                   Temos o objetivo de fazer com que o aluno aprenda trigonometria, fazendo

trigonometria. Arcavi (1996, p- 38-74) afiança que para se “aprender” matemática é

preciso “fazer” matemática progressivamente. Aprender e compreender Matemática

significa ter a capacidade de trabalhar com diferentes representações de uma mesma

idéia, realizando conexões entre elas e sabendo identificar bem as restrições.

Lembrando que a aquisição de um conceito depende sempre da experiência pessoal de

cada um, vivenciando atividades desafiadoras e motivadoras (despertando seu

interesse para resolver atividades propostas que interagem com o meio), e da reflexão

e argumentação sobre estas atividades. Lembrando que é necessário “fazer”

matemática resolvendo problemas. Não podemos esquecer que o aluno é autor do seu

próprio processo de aprendizagem.

                   Pretendemos desenvolver no estudante a capacidade de resolver

problemas por si próprio.

O que a criança é capaz de fazer hoje em cooperação, será capaz

de fazer sozinha amanhã. Portanto, o único tipo positivo de

aprendizado é aquele que caminha à frente do desenvolvimento,
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servindo-lhe de guia; deve voltar-se não tanto para as funções já

maduras, mas principalmente para as funções em amadurecimento.

Continua sendo necessário determinar o limiar mínimo em que,

digamos, o aprendizado da aritmética possa ter início, uma vez que

este exige um grau mínimo de maturidade das funções. Mas

devemos considerar, também, o limiar superior; o aprendizado deve

ser orientado para o futuro, e não para o passado (Vygotsky, 1998, p.

129-130).

                   Além de discípulo de Piaget, Vergnaud (também influenciado pelo legado

de Vygotsky), afirma que “a aquisição de conhecimento é moldada pelas situações e

problemas previamente dominados e, portanto, o conhecimento do sujeito tem muitos

aspectos locais” (Vergnaud, 1994, p. 42). Afirma ainda que “na verdade, os conceitos

se desenvolvem através da resolução de problemas, e esse desenvolvimento é lento”

(Vergnaud, 1983, p. 172).

                   Passamos então a pensar no corpo das atividades, procurando desenvolvê-

las numa nuança de resolução de problemas. Até mesmo quando tratávamos de

demonstrações, nosso objetivo não foi desviado, era importante que os alunos se

envolvessem na resolução de um problema. A verdade é que a construção da tabela de

cordas tornou-se um problema a ser solucionado e que resolveria inúmeros outros

problemas. Destarte, não queríamos simplesmente expor, por exemplo, como Ptolomeu

encontrou o valor da corda de 18o, pretendíamos agir como mediadores entre aquele

conhecimento e o aluno, fazendo dos educandos agentes principais da consolidação do

próprio conhecimento.

                   Sobre isto ainda argumenta Vergnaud, “um problema não é um problema

para um indivíduo a menos que ele ou ela tenha conceitos que o/a tornem capaz de

considerá-lo como um problema para si mesmo” (Vergnaud, 1994, p. 42). Mas essa

competência desenvolvida pelo indivíduo o habilita a reconhecer ou considerar novos

problemas para si mesmo; trata-se então, de um processo cíclico.

                   Vemos que os conceitos, idéias e métodos matemáticos devem ser

abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, de situações em que os
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alunos precisem desenvolver algum tipo de estratégia para resolvê-las (PCNEF,

Matemática, p.40).

                   A resolução de um problema pressupõe que o aluno: elabore um ou vários

procedimentos de resolução, compare seus resultados com os de outros alunos e

valide seus procedimentos (PCNEF,Matemática, p.41).

                   Em algumas atividades, como no caso da demonstração do Teorema de

Aristarco na Atividade 4.9 (crd α / crd β < α /β), a tarefa estava acima da possibilidade

de resolução dos alunos. Neste caso ao requerer dos mesmos que concluíssem uma

prova complexa, sem nossa intervenção direta, poderíamos transmitir a idéia de que

não seriam capazes de concluir qualquer outra. Preferimos mostrar ao aluno o passo a

passo da demonstração, nunca sem perder de vista, a perspectiva de construção do

conhecimento.

                   A base da pesquisa de Vergnaud está na questão dos campos conceituais.

Para ele (Vergnaud, 1983, p.127,128), campo conceitual é um conjunto informal e

heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e

operações de pensamento, conectados e entrelaçados uns aos outros, durante o

processo de aquisição. O processo de domínio de um campo conceitual ocorre ao

longo de um período de tempo.

                   Assim, no campo conceitual interdisciplinar da Trigonometria, podemos

classificar assuntos como: eclipses, posições do Sol, Terra, Lua, solstícios e

equinócios, linha do horizonte; vida e obra de alguns matemáticos da Grécia Antiga,

necessidades e tipo de vida das pessoas desta época, porque uma tabela

trigonométrica tornou-se imprescindível; conceito de seno, cosseno e tangente, valores

de uma tabela trigonométrica, noções de geometria elementar, construções

geométricas, cálculo algébrico e demonstrações; modelos das representações do real.

Enfim, existe uma rede interligada e indissolúvel de conhecimentos geográficos,

históricos, matemáticos e artísticos relacionados à trigonometria, sendo que uns podem

ser importantes para a compreensão dos outros, de forma que é impossível fazer

recortes e ainda assim dar sentido aos problemas e aos conceitos.

                   Vergnaud (1993, p. 8) define conceito (C) como uma terna de três

conjuntos, ou seja, C = (S, I, R) onde:
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S é um conjunto de situações que dão sentido ao conceito;

I é um conjunto de invariantes (objetos, propriedades e relações)

sobre os quais repousa a operacionalidade do conceito, ou o

conjunto de invariantes operatórios associados ao conceito, ou o

conjunto de invariantes que podem ser reconhecidos e usados pelos

sujeitos para analisar e dominar as situações do primeiro conjunto;

R é um conjunto de representações simbólicas (linguagem natural,

gráficos e diagramas, sentenças formais, etc.) que podem ser

usadas para indicar e representar esses invariantes e,

conseqüentemente, representar as situações e os procedimentos

para lidar com elas.

                   Considere a situação da Atividade 3.5. Será necessário que o aluno utilize

alguns invariantes: conceito-em-ação (seno, raio, altura, ângulo, circunferência, entre

outros) e teorema-em-ação (hip= r+h; sen a= med cat op/ med hip ou sen a= r/(r+h)),

para construir uma representação gráfica da situação e resolvê-la. Veja que conceitos

são ingredientes de teoremas e teoremas são propriedades que dão aos conceitos seus

conteúdos.

                   Desta maneira, um único conceito não se refere a um só tipo de situação e

uma única situação não pode ser analisada com um só conceito. O conceito de

situação empregado por Vergnaud é o de tarefa ou uma combinação de tarefas.

                   Em um campo conceitual existe uma grande variedade de situações e os

conhecimentos dos alunos são moldados pelas situações que encontram e

progressivamente dominam, particularmente pelas primeiras situações com chance de

dar sentido aos conceitos e procedimentos que precisam aprender. Procuramos então

produzir situações diversificadas para propiciar maior interação dos alunos com o

conhecimento.

                   A idéia de campo conceitual nos levou ao conceito. No entanto, são as

situações que dão sentido ao conceito e agora precisamos entender o que é um

esquema, afinal são os esquemas evocados no sujeito que fornecem sentido a uma

dada situação.
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                   Esquema é a organização invariante do comportamento para uma dada

classe de situações.

                   Nossa seqüência didática possui alguns ingredientes  dos esquemas.

Vamos exemplificar com a Demonstração do Teorema de Ptolomeu (Atividade 4.4). Os

alunos tinham a noção de que este Teorema possibilitaria a obtenção de algumas

fórmulas trigonométricas, além de que a demonstração de um teorema exige que se

tenha uma tese e uma hipótese. Embora a dinâmica desta atividade venha acontecer

em meio a uma aula expositiva, incentivaremos a participação do aluno. Muitas

informações foram fornecidas, mas o aluno teria que utilizar um esquema de adição, de

igualdade, de “colocar uma incógnita em evidência”, para enfim efetuar os cálculos

algébricos necessários para concluir a demonstração.

                   Os esquemas devem relacionar-se com as características das situações às

quais se aplicam. A educação deve contribuir para que o sujeito desenvolva um

repertório amplo e diversificado de esquemas.

                   Chamamos de "conceito-em-ação" e "teorema-em-ação" os conhecimentos

contidos nos esquemas.

                   “Teorema-em-ação é uma proposição tida como

verdadeira sobre o real. Conceito-em-ação é um objeto, um

predicado, ou uma categoria de pensamento tida como pertinente,

relevante.” (Vergnaud,1998, p. 167).

                   Já dissemos que a teoria de Vergnaud tem base piagetiana manifestada

principalmente no importante papel que o conceito de esquema tem nessa teoria.

Outrossim sofre influência vygotskyana pois considera o professor como importante

mediador no longo processo que caracteriza o progressivo domínio de um campo

conceitual pelo aluno. Sua tarefa consiste principalmente em ajudar o aluno a

desenvolver seu repertório de esquemas e representações. Novos esquemas não

podem ser desenvolvidos sem novos invariantes operatórios. A linguagem e os

símbolos são importantes nesse processo de acomodação e o professor faz amplo uso

deles na sua função mediadora. Mas o principal ato mediador do professor é o de
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prover situações frutíferas aos alunos (Vergnaud, 1998, p. 181). Um conceito, ou uma

proposição, torna-se significativo através de uma variedade de situações, mas não se

capta o significado sozinho. O papel mediador do professor é essencial (Vergnaud,

1994, p. 44).

                   A ação mediadora mais importante é prover situações de aprendizagem

para os alunos. Então procuramos pensar mais incisivamente em nossos objetivos e na

problemática decorrente. Incorporamos em nosso trabalho os pressupostos teóricos de

Bernard Parzysz , expostos  em seu artigo “Articulação entre percepção e dedução num

meio geométrico de professores da escola elementar” (nossa tradução para:

Articulation entre perception et déduction dans une démarche géométrique en PE1,

2001a), em que Parzysz faz a hipótese de que os professores da França dos primeiros

ciclos do Ensino Fundamental não distinguem claramente os níveis G1 e G2, e como

conseqüência não distinguem validações perceptivas de validações teóricas. Neste

artigo é apresentado um modelo para o quadro teórico para o ensino da geometria,

destacando 4 etapas no desenvolvimento do pensamento geométrico:

Nível G0. Geometria concreta, onde as figuras (modelos, diagramas,

imagens de computador) são identificadas unicamente por seu

aspecto geral. Os objetos são concretos e as validações perceptivas.

Nível G1. Geometria espaço-gráfica, que é a geometria das

representações figurais e gráficas. Neste nível o indivíduo começa a

discernir as propriedades das figuras, mas ainda sem poder explicá-

las. As técnicas utilizadas para a resolução de exercícios podem ser

relacionadas à utilização de instrumentos como régua, compasso,

esquadro e transferidor. É possível representar situações reais com

objetos da geometria, relacionados aos elementos físicos, mas a

validação ainda é feita de forma perceptiva.

Nível G2. Geometria proto-axiomática, onde as demonstrações dos

teoremas são feitas a partir de premissas aceitas pelos alunos de

modo intuitivo. Por exemplo, para se provar que a soma das medidas

dos três ângulos internos de um triângulo é igual a 180o utiliza-se o
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fato de que retas paralelas determinam ângulos alternos internos

congruentes. Em G2 ocorre a concepção de um esquema das

propriedades das figuras. As definições fazem sentido e os

resultados obtidos empiricamente podem ser utilizados em conjunto

com técnicas dedutivas. As técnicas utilizadas referem-se a objetos

nos quais a existência é assegurada pelas definições, axiomas e

propriedades consideradas. Os axiomas são parcialmente implícitos.

Nível G3. Geometria axiomática, onde os axiomas são explicitados

completamente. O indivíduo é capaz de se situar nos diferentes

sistemas axiomáticos, bem como de compará-los.

                   Nos níveis G0 e G1 os objetos são concretos e as validações perceptivas e

nos níveis G2 e G3 os objetos são teóricos e as validações dedutivas.

                   O curso de trigonometria que preparamos, foi concebido a partir do modelo

dos níveis G0, G1 e G2.

                   A  Atividade 1 reflete o nível G0. Já a Atividade 2, inicia-se em nível G0,

tem centro no nível G1 e ao final faz-se a transição para o nível G2. Durante a Atividade

3, estaremos no nível G1. No entanto, a Atividade 4, nos remete muitas vezes a G0,

G1, porém predominantemente G2. Para alcançar o nível G3, precisaríamos de um

curso mais extenso, um trabalho aplicado, talvez, durante mais de um ano, envolvendo

outros conteúdos estudados na 1a série do Ensino Médio. Não obstante, nos

aproximamos da transição entre os níveis G2 e G3.

                   No item abaixo, esboçaremos aspectos de nossa metodologia.

1.5 Considerações metodológicas

                   Elaboramos uma seqüência de ensino, a fim de que sejam produzidos

significados para os conceitos básicos da Trigonometria do triângulo retângulo por

alunos de 1a série do Ensino Médio.
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                   Para tanto, em nossa pesquisa utilizamos alguns elementos da engenharia

didática desenvolvida por Michèle Artigue.

                   ...Este termo foi adotado para o trabalho didático que é

aquele comparado ao trabalho do engenheiro que para realizar um

projeto preciso, apóia-se em conhecimentos científicos de seu

domínio, aceita submeter-se a um controle de tipo científico mas, ao

mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar sobre objetos bem mais

complexos que os objetos depurados da ciência e portanto a

enfrentar praticamente, com os meios que dispõe, problemas que a

ciência não quer ou não pode levar em conta (Artigue, 1988).

                   Nosso trabalho leva em consideração de forma integrada, o domínio do

conhecimento, o conhecimento prévio do aluno, nosso papel enquanto professor

mediador e orientador, e o papel dos alunos.

                   Nestes moldes em nosso trabalho seguiremos as seguintes etapas da

engenharia didática: concepção e análise a priori das atividades, aplicação da

seqüência didática e análise a posteriori das atividades. A confrontação entre a análise

a priori e a análise a posteriori será utilizada para a validação da nossa questão de

pesquisa.

                   As intervenções pedagógicas procuram envolver o aluno ativa e

emocionalmente, contemplando os seguintes aspectos: diversidade de métodos,

construção de situações significativas e problematização destas situações, privilegiando

sempre as categorias de análise utilizadas na investigação: investigação de questões,

construção de modelos e resolução de situações-problema, e interferindo nas

concepções dos alunos. Para tanto utilizamos situações didáticas onde a solução é de

responsabilidade dos alunos, aulas expositivas e trabalhos em duplas.

                   Nossa preocupação constante está em fazer com que as questões trazidas

pelos alunos sejam partilhadas com os demais, propiciando a formulação e

reformulação de hipóteses e o envolvimento do grupo em torno da questão (daí a

necessidade de trabalharmos em grupos de dois ou mais elementos). Nesta seqüência,
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atuaremos como mediadores entre o aluno e o conhecimento, formulando perguntas

que objetivam provocar um desequilíbrio na estrutura cognitiva dos alunos, fazendo-os

avançar no sentido de uma nova e mais elaborada reestruturação.

                   As atividades incluem situações de ação (atuando sobre a situação, o aluno

faz escolhas e compila informações sobre as conseqüências de sua ação) ; formulação

(o aluno troca informações com uma ou várias pessoas); validação (o aluno deverá

mostrar porque o modelo desenvolvido é válido); institucionalização (é preciso que o

professor elucide sobre o interesse científico e o estatuto cultural). Essas quatro

situações foram teorizadas por Brousseau (Chevallard, 2001, p. 213-225).

                   Reconhecemos sermos todos diferentes e que os saberes se solidificam na

relação/interação sujeito-sujeito, nos quais os processos em desenvolvimento

promovem as mudanças. Valorizamos a produção de significados e o processo

comunicativo. Para nós ao expressar-se oralmente ou por meio da escrita, o aluno está

produzindo significados.

                   Os resultados desta empreitada serão apresentados no capítulo IV.

.
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Capítulo 2
Estudo Histórico

2.1 Introdução

                   Muitas vezes procura-se ensinar Matemática sem mostrar que esta

disciplina foi criada e vem sendo desenvolvida em função de necessidades sociais.

                   A história da Matemática nos espaços escolares pode auxiliar muito para

que o processo educacional se desenvolva a contento. Acreditamos que a história da

matemática deveria ser uma metodologia de ensino, a fim de enriquecer as aulas.

                   Queremos mostrar ao aluno que os conhecimentos tem uma história e que

a matemática não é estática.

                   Neste sentido, Paulo Freire (1998, p.31) afirma que:

                   “O professor que pensa certo deixa transparecer aos

educandos que uma das bonitezas de nossa maneira de estar no

mundo e com o mundo, como seres históricos, é a capacidade de,

intervindo no mundo, conhecer o mundo. Mas, histórico como nós o

nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser

reproduzido, o conhecimento novo supera outro que antes foi novo e

se fez velho e se “dispõe” a ser ultrapassado por outro amanhã. Daí

que seja fundamental conhecer o conhecimento existente quanto

saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento

ainda não existente.”

                   O interesse por qualquer assunto matemático não será gerado apenas por

meio de descobertas, curiosidades, datas e biografias. Ernesto R. Neto (2002, p.7)

considera que:
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                   “É preciso conhecer a gênese, o desenvolvimento e a

significação do conhecimento. É preciso caracterizar o que é o

conhecimento, como ele se forma e como é instrumento de poder. E

isso é muito importante também para o professor.”

                   Nossa seqüência de ensino foi elaborada procurando adaptar ao contexto

da sala de aula, a cultura e as necessidades da época em que a Trigonometria

começou a prosperar. Os PCNs incentivam  a aplicação do eixo temático: Terra e

Universo, com especial enfoque no Sistema SOL-Terra-Lua, a partir do 3o ciclo

(PCNEF, Ciências Naturais, p. 138). O fascínio pelos fenômenos celestes levou os

seres humanos a especular e desenvolver idéias astronômicas desde a mais distante

Antiguidade.

                   A Matemática é fruto da criação e invenção humanas, e não evolui de forma

linear e logicamente organizada (PCNEF, Matemática, p.25), e que  foi constituída

como resposta a perguntas provenientes de diferentes origens e contextos, motivadas

por problemas de ordem prática (divisão de terras, cálculo de créditos), por problemas

vinculados a outras ciências (Física, Astronomia), bem como por problemas

relacionados a investigações internas à própria matemática (PCNEF, Matemática, p.40).

                   Na época em que a Tabela de Cordas foi desenvolvida por Ptolomeu (sobre

o qual nos aprofundaremos mais adiante), houve um aumento da produtividade do

ferro, que aumentou o intercâmbio comercial, as viagens e a oposição entre o manual e

o intelectual. Por outro lado o intercâmbio comercial mais intenso levou ao surgimento

da moeda e ao desenvolvimento do alfabeto. As viagens cada vez mais longas,

provocaram um intercâmbio cultural, além de levar vários matemáticos, especialmente

os alexandrinos, a preocuparem-se com problemas de distância (entre duas cidades,

dois países, entre a Terra e os outros astros, além da curiosidade sobre o tamanho da

Terra, da Lua, do Sol...) e localização no tempo e no espaço.  A solução destes

problemas muitas vezes estava relacionada com a determinação da medida de algum

lado do triângulo retângulo e isto conduziu a uma exploração sistematizada das

relações entre os lados e os ângulos de triângulos  retângulos (Neto, 2002, parágrafo

constituído pelo resumo das páginas.7-8).
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                   Existiam motivações importantíssimas para que a Trigonometria se

desenvolvesse, porém não foi obra de um homem só, mas de vários matemáticos ao

longo da história. Mesmo porque a Trigonometria prosperou devido ao crescimento de

outras partes da matemática: álgebra, análise e geometria.

                   Esta percepção do saber matemático auxilia o aluno no seu processo de

reconstrução da história e também de aprendizado, porque ele também evolui, passa

por etapas distintas e, em cada etapa possui necessidades diferentes a serem supridas.

2.2 Aristarco de Samos

                   Aristarco nasceu em Samos, na Grécia e viveu por volta de 310a.C a 230

a.C.. Foi aluno de Strato de Lampsacus, diretor do Liceu Aristotélico. Considerado por

muitos o Copérnico da Época Clássica, este astrônomo revolucionou de tal modo a

astronomia que seu nome foi atribuído a uma cratera lunar (Heath, vol II, 1981, p.2).

                   Antes de Aristarco, as concepções mais avançadas eram as de Pitágoras e

de Heráclides. Segundo eles, as estrelas seriam imóveis; a Terra estaria localizada no

centro do universo, mas apresentaria rotação; quanto aos demais planetas, pelo menos

Mercúrio e Vênus girariam em torno do Sol (Heath, vol II, 1981, p.2).

                   Aristarco foi além, afirmando que os movimentos de todos esses corpos

poderiam ser mais facilmente descritos, caso se admitisse que todos os planetas,

incluindo a Terra, giravam em torno do Sol. Esse modelo heliocêntrico do universo foi,

no entanto, considerado ousado demais. Mesmo assim, a reação contra ele não chegou

a ser tão agressiva quanto a que aterrorizaria, Copérnico, Kepler e Galileu (Heath, vol II,

1981, p. 3).

                   Encontramos em três fontes a descrição do método de Aristarco, quais

sejam, Boscko (1984, p.282), Boyer (1974, p.116,117) e Ávila (2004, RPM, n.55, p.1-7)

e fizemos muitas adaptações, procurando a forma mais compreensível possível de

transmitir o método de Aristarco para o cálculo das distâncias Terra-Sol e Terra-Lua.

                   A primeira observação de Aristarco provavelmente foi a respeito das fases

da Lua. Quando a Lua exibia um quarto iluminada (crescente ou minguante) era
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possível desenhar o triângulo retângulo da figura abaixo. A distância D corresponde a

distância que existe entre a Terra e a Lua, o ângulo de 87o  mostra a separação angular

entre a Lua e o Sol, visto por um observador na Terra. Então, para calcular a distância

d, utilizando noções modernas, basta perceber que ela é D dividida pelo cosseno do

angulo de 87o, pois o cosseno de um ângulo é a medida do cateto adjacente a esse

ângulo, no caso D, dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo, d.

Figura1, Medida do ângulo Sol Terra Lua.

                   Os escritos de Aristarco sobre esse tema se perderam e só pudemos

conhecer suas idéias porque foram mencionadas por Arquimedes e Plutarco. Outros

trabalhos de sua autoria, porém, chegaram até nós. Em sua obra sobre os �tamanhos e

as distâncias do Sol e da Lua”, Aristarco  procurou determinar a distância Terra-Lua em

relação à distância Terra-Sol, considerando o triângulo formado por esses três astros no

início do quarto crescente. Para fazer essas medidas, Aristarco usou os conhecimentos

geométricos de Tales de Mileto e do matemático grego Euclides de Alexandria pois, ao

observar que quando metade da Lua está iluminada pelo Sol, tendo a Terra como

vértice, Aristarco encontrou 87o, talvez medindo com um skaphe, menos provável, ou

calculando por uma proporção simples. Teria ele observado o tempo gasto pela Lua

para completar uma volta em torno da Terra e o tempo gasto para ir de minguante a

crescente. Aristarco teria observado que o ciclo lunar dura 29,5 dias; e que a passagem

de minguante a crescente dura cerca de 14,25 dias, um dia a menos que a passagem

de crescente a minguante. Logicamente, Aristarco precisou fazer várias observações e
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calcular o valor médio delas. Assim: 
25,14

2
5,29

360 α=  , donde se obtém α≈86,95 0 087≈ . O

valor correto é 086,89=≈α .

                   Aristarco deduziu a partir do tamanho da sombra da Terra sobre a Lua

(durante o eclipse lunar), que o Sol tinha que ser muito maior que a Terra e que deveria

estar a uma distância muito grande, pois estando ele mais longe aparentemente

apresenta o mesmo tamanho.  Considerando que a hipotenusa do triângulo retângulo é

o lado maior, ele deduziu que o Sol está mais longe da Terra do que a Lua. Pelo fato de

o Sol estar muito longe ele ilumina a lua praticamente com um feixe de retas paralelas.

                   Além disso, num eclipse total do Sol, vemos que o Sol e a Lua possuem o

mesmo tamanho angular, ou seja, o ângulo 2γ (figura 2) sob o qual vemos a Lua é o

mesmo sob o qual vemos o Sol.

Considere 2 a=2γ.
Figura 2, Medida do ângulo 2y.

                   Aristarco estimou o ângulo 2γ como sendo 2o , quando na verdade, o valor

é  igual a 0,5o. No entanto, parece que esta informação data do início da carreira em

astronomia de Aristarco, já que Arquimedes e Plutarco atribuem a ele, um valor igual a

0,5o. Este erro, não altera o resultado que vamos obter pela semelhança dos triângulos

retângulos TLL� e TSS�. Essa semelhança permite escrever: .
'
'

TL
TS

LL
SS =

                   Isso significa que os raios do Sol e da Lua, SS� e LL� respectivamente, estão

entre si como as distâncias da Terra ao Sol e à Lua, respectivamente TS e TL.

                   A razão TS/TL é na linguagem moderna, o seno do ângulo γ. Bastaria então

substituir sen 3o, para calcular TS em termos de TL. Assim, TS/TL= 1/0,0523 e portanto:
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TS= 19.TL.  Veja que se construirmos um triângulo com as mesmas medidas angulares

poderemos obter por semelhança, o mesmo resultado:

Figura 3, Cálculo da razão TS/TL.

                   Desta forma teríamos:TS/TL=7,96/0,42 ≈18,95 ≈19.

                   Mas não foi assim que Aristarco fez esta dedução. Ele recorreu a um

teorema geométrico, expresso na notação moderna pelas desigualdades:

β
α

β
α

β
α

tg
tg<<

sen
sen , com 0o<β<α<90o, ou seja, 

18
13sen

20
1 0 << . Comprovou que a razão

TS/TL deveria estar entre 18 e 20, e daí que o Sol está mais de 18 vezes e menos de

20 vezes mais longe da Terra que a Lua. Essa conclusão está bastante distante do

valor que conhecemos atualmente, que é 400. Sabemos, entretanto, que o método

utilizado por Aristarco é inatacável, afinal, o resultado apenas foi prejudicado pelo erro

de observação ao medir o ângulo MÊS como 87o (quando de fato é aproximadamente

89,86o).

                   Aristarco fez outras observações importantes. Percebeu que o período

sinótico da Lua ou lunação (intervalo de tempo ocorrido entre duas luas novas

consecutivas) era cerca de 29,5 dias. Além disso, observou que vez ou outra, a Lua

passa pelo segmento de reta que une o Sol e a Terra: nesse caso, a visão do Sol pode

ficar total ou parcialmente obstruída pela Lua, e dizemos que ocorre um eclipse solar.

Na figura abaixo vemos que tal eclipse somente pode ocorrer nas épocas de Lua Nova

(Boczko, 1984, p.271).
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Figura 4, Ocorrência de uma Lua Nova.

                  Em épocas de Lua cheia, esta pode cruzar a reta que passa pelo Sol e pela

Terra; ora, como a Lua é um corpo iluminado, ao passar pelo cone de sombra da Terra

criado pelo Sol, momentaneamente deixará de receber luz, e portanto deixará de ser

visível: ocorre então o que chamamos de eclipse lunar (Boczko, 1984, p.271). É o que

vemos abaixo:

Figura 5, Eclipse lunar.

                   Aristarco também observou que a Lua percorre o seu diâmetro em cada

hora. Considerando que um dia possui 24 horas e uma lunação dura cerca de 29,5

dias, então a Lua percorre numa lunação 29,5x24=708 vezes o seu diâmetro.
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                   Pelo tempo gasto pela Lua para atravessar o cone de sombra da Terra,

Aristarco calculou o diâmetro desse cone na altura da Lua, como sendo o dobro do raio

da Lua (sombra So=2 rL).

                   Mas, ocorre que 708 diâmetros é igual a 708x2 raios da Lua (rL). Nestes

termos, a órbita da Lua seria de 708x2 r, e o raio de sua órbita, ou seja, a distância da

Terra até a Lua (TL) poderia ser determinada por  2π R=2π TL=708x2r. Fazendo os

cálculos necessários, Aristarco viu que TL=225,4.rL .

                   A partir de então, Aristarco procurou mostrar uma maneira de calcular os

raios do Sol e da Lua e as distâncias Terra-Sol e Terra-Lua.

                   Como 
TL
TS

LL
SS =

'
'  e TS= 19.TL, Aristarco verificou que SS�=19LL�.

Figura 6, Estudo do eclipse total da Lua.

                   Temos uma pequena parte dos escritos de Aristarco:
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Figura 7, Desenho de Aristarco em sua obra: Tamanho e distâncias do Sol e da Lua

Disponível em: www.nodo50.org/arevolucionaria/ Articulossept02/aristarco.htm. Acessado em 20/02/2005.

                   Seguindo o raciocínio de Aristarco, vemos que os triângulos: ALL� e ASS�

são semelhantes. Assim: TLx
r

TLx
r
x

ll

.
17
40

19
20

2
=→+=  (a medida AL é igual a 40/17

vezes a distância da Terra até a Lua).

                   Também os triângulos ALL� e ATT� são semelhantes. Desta forma:

TL
TL

rr
r

TLx
r
x

57
20

2
=→+=  (a medida do raio da Lua é igual a 20/57 vezes o raio da

Terra).

                   Temos ainda que a distância Terra-Lua é igual a 225,4 raios da Lua

( LrTL 4,225= ). Então: TT rrTL 79.4,225.
57
20 ==  (a medida da distância da Terra até a Lua

é de cerca de 79 raios terrestres).

                   Com base em tudo o que vimos até aqui sobre a idéia de Aristarco,

podemos também calcular a distância Terra-Sol e o raio do Sol em função do raio da

Terra.

                   De TL=79.rt e  x= 40/17.TL , vem que x=185,88. rt .  Também temos que

TS=19TL e então TS=19x79=1501.rt (a distância Terra-Sol mede cerca de 1501 raios

terrestres).



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 46

                   Basta observar que os triângulos ATT� e ASS� são semelhantes para

determinar o raio do Sol em função do raio da Terra:

TS
S

T

T

T

ST

rr
r

r
r

r
r

TSTLx
r
TLx .67,6

.88,1765.88,264
=→=→++=+ .

                   De acordo com o procedimento de Aristarco de Samos, determinamos: rL=
20/57rT, TL=79 rT, TS=1501rT, rS =6,67 rT.
                   Vemos que o raciocínio de Aristarco está apoiado no conceito de

semelhança de triângulos, além de noções geométricas simples e um pouco de

Álgebra.

2.3 Eratóstenes de Cirene

                   Eratóstenes era além de matemático, também um geógrafo. Nasceu em

Cirene, na Grécia, hoje Líbia, por volta de 276 a.C., e morreu de fome aos oitenta anos

em torno de 194 a.C.. Foi convidado por Ptolomeu III para ensinar seu filho e para

dirigir a biblioteca em Alexandria, no período em que viveu em Atenas (Boyer, 1974,

p.117).

                   Eratóstenes tinha informação de que na cidade de Siena (atualmente

Aswan), no vale do Nilo, cerca de 800 km ao sul de Alexandria, ao meio dia do solstício

de verão (o dia mais longo do ano, no hemisfério Norte � 21 de junho), colunas verticais

não projetavam qualquer sombra, ou seja, o Sol situava-se a prumo. Esta informação

pode ter sido obtida por meio de leituras dos papiros da biblioteca ou por observação

pessoal. Então, Eratóstenes resolveu verificar o que acontecia neste dia, o solstício de

verão, em Alexandria ao meio dia. Observou que em Alexandria as colunas projetavam

sombras suficientemente grandes para que não houvesse dúvidas de que as coisas se

comportavam de forma distinta em Siena (Ávila, RPM 54, 2004, p.6).
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Figura 8, Comprimento da sombra,  Artigo: O firmamento como o símbolo nacional, 2001, J.R.V. Costa

Disponível em: http://www.zenite.nu, acessado em 10/02/2005.

                   Esta observação levou Eratóstenes a deduzir que a Terra era redonda.

Caso a Terra fosse plana, as sombras seriam iguais.

       
Figura 9, Sombras projetadas em varetas, Artigo: O firmamento como o símbolo nacional, 2001, J.R.V. Costa

Disponível em: http://www.zenite.nu, acessado em 10/02/2005.

                   Mais do que isso. Quanto mais curva fosse a superfície da Terra, maior

seria a diferença no comprimento das sombras. O Sol deveria estar tão longe que seus

raios de luz chegam a Terra, paralelos (figura 9).

                   Então seu próximo passo foi determinar a medida da circunferência

terrestre. Para tanto, utilizando a geometria plana, realizou medidas em um mesmo

meridiano. Supondo que a Terra fosse uma esfera perfeita, os meridianos terrestres

seriam círculos centrados no centro da Terra e passando pelos dois pólos.

                   Eratóstenes  provavelmente encontrou o meridiano do local observando a

direção da sombra mínima produzida por uma vareta fincada perpendicularmente ao

solo no decorrer de um dia. Ou ainda, como sugere Ávila na RPM 54 (2004, p.6), os

http://www.zenite.nu/
http://www.zenite.nu/
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antigos achavam que as duas cidades estavam no mesmo meridiano porque para ir de

Alexandria a Siena viajava-se diretamente na direção Sul.

                   O meridiano celeste de um dado local é útil pois ele contém o zênite do

local (zênite é o ponto onde a vertical do local �fura� a esfera celeste), e o Sol atinge

sua posição mais alta, ou seja, projeta sua menor sombra, no tal local quando cruza o

respectivo meridiano celeste.

                   Os gregos expressavam a circunferência da Terra dando seu valor em

meridianos terrestres e não em termos do raio ou diâmetro da Terra. Assim podiam usar

um raciocínio que envolvesse proporções, enquanto que a determinação do raio ou

diâmetro, a partir da circunferência, envolvia o conhecimento do valor aproximado da

divisão entre o comprimento de uma circunferência e do seu diâmetro (e que nós

denominamos hoje de π ).

                   Sabendo que: �retas paralelas interceptadas por uma reta transversal,

determinam ângulos correspondentes iguais�, Eratóstenes relacionou as retas paralelas

com os raios de luz do Sol e a reta transversal com a reta que passava pelo centro da

Terra e pela vareta em Alexandria (observe a figura 10).

Figura 10, Raios solares incidentes em Alexandria e Siena.

                   Os gregos expressavam a circunferência da Terra dando seu valor em

meridianos terrestres e não em termos do raio ou diâmetro da Terra. Assim podiam usar
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um raciocínio que envolvesse proporções, enquanto que a determinação do raio ou

diâmetro, a partir da circunferência, envolve o conhecimento do valor do π , com

várias casas decimais.

                   Somente com Hipparchos 200 a.C. (inventor do skaphe - instrumento que

servia para medir ângulos, parecido com o transferidor de meia volta- utilizado

posteriormente por Eratóstenes), foi adotada a tradição mesopotâmica de expressar a

medida dos ângulos em termos de graus, minutos e segundos, como costumamos fazer

hoje. Os gregos expressavam a medida dos ângulos em termos de 1/50 do giro

completo, ou seja, numa circunferência de 360o, 1/50 representa aproximadamente

7,2o. As medidas de comprimento eram expressas em termos de estádios, que variava

de cidade para cidade (Boyer, 1974, p.117).

                   Eratóstenes utilizou a distância de Alexandria até Siena que era de

aproximadamente 5000 estádios. Segundo conta Plínius (23-79 d.C.), em sua História

Natural, o estádio de Eratóstenes valia 157,5 metros (ou 0,1575 km), mas nem todos os

estudiosos aceitam esse valor. Então 7,2o da circunferência de 360o corresponde a

cerca de 800 km.

kmrecirTerrestrecirTerrestdriaSienadistAlexan
o

o

oo 40000
2,7
360.800

3602,7
==⇒=

                   Vê-se pelos cálculos acima que a medida da circunferência Terrestre

encontrada por Eratóstenes é igual a 40.000 km. Atualmente sabemos que esse valor é

cerca de 40.074 ao longo da linha do Equador. A medida da circunferência terrestre nos

permite calcular o raio da Terra, a área de sua superfície e seu volume, por meio de

fórmulas.

2.4 Hiparco de Nicéia

                   Da vida de Hiparco (180-125 a.C.) sabe-se apenas que nasceu em Nicéia,

em data desconhecida, e que trabalhou em Alexandria e Rodes (Boyer, 1974, p.118).
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Nem mesmo o local em que existiu o observatório fundado por ele, em Rodes, pôde ser

estabelecido; mas sabe-se com certeza que desenvolveu ali importantes atividades de

128 a 127a.C.

                   Há numerosas referências a Hiparco no Almagesto, obra em que Ptolomeu

reuniu o conhecimento enciclopédico da época. Há citações de muitas descobertas e

generosos elogios à diligência científica de Hiparco. Principalmente através dessa obra

famosa de Cláudio Ptolomeu que se puderam reconstituir partes do pensamento e das

descobertas de Hiparco.

                   As principais fontes para descobrir um pouco sobre a vida  deste célebre

matemático grego, e também sobre seus trabalhos foram Boscko (1984, p.280-281),

Heath (vol II, 1981, p.253-260) e  Boyer (1974, p.118-119).

                   Hiparco é ainda considerado o fundador da Trigonometria. É provável que a

divisão do círculo de 360o tenha se originado com a tabela de cordas (esta tabela

precursora da tabela de senos, relacionava a medida do ângulo central com a medida

da corda correspondente, numa circunferência) de Hiparco. Possivelmente ele seguiu a

idéia do matemático grego Hipsiclo, o qual por sua vez tinha dividido o dia em 360

partes, uma divisão, inspirada na astronomia babilônica (Carvalho, 1992, p.102).

                   Com esta tabela de cordas, Hiparco foi o primeiro a determinar com

precisão o nascer e o ocaso de várias estrelas. Suas tabelas foram construídas para

serem usadas em Astronomia (Boyer, 1974, p.119).

                   Duas vezes ao ano, o centro do Sol secciona o equador terrestre numa

configuração geométrica que torna o dia e a noite iguais em duração, em todas as

partes do planeta. Essa posição do Sol em relação a Terra (ou vice-versa) é o

equinócio, a que os astrólogos e astrônomos sempre deram muita importância (ANC,

1999).

                   Atribui-se também a Hiparco a criação do astrolábio, com o qual se mediam

alturas, instrumento que mais adiante na história, os portugueses simplificaram e

adaptaram para o uso náutico. Ao longo dos tempos outros instrumentos náuticos para

tomar alturas foram aparecendo, como o quadrante, a balestilha e finalmente o

sextante, cuja precisão de leitura foi sendo melhorada até ao segundo de arco (ANC,

1999).
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Figura 11, Calculando a altura de um astro com o astrolábio/ Disponível em http://www.edinfor.pt/anc/anci.latitude.html/

Acessado em 10/02/2005.

                   As principais contribuições de Hiparco na Astronomia foram a organização

de dados empíricos babilônicos, a confecção do catálogo de estrelas, a descoberta da

precessão dos equinócios e uma aproximação melhor para o tempo gasto pela Lua

para atravessar o cone de sombra da Terra, Aristarco calculou o diâmetro desse cone

na altura da Lua, como sendo o dobro do raio da Lua (sombra So=2 rL), e Hiparco

encontrou 8/3 do raio da Lua (Boyer, 1974, p.118).

                   Mas além desta melhor aproximação, Hiparco desenvolveu um método

bastante diferente daquele apresentado por Aristarco.

                   Utilizando-se de um eclipse lunar, Hiparco, determinou a distância (TL) da

Terra à Lua, em função do raio (rt) da Terra (Boscko, 1984, p.280). Observe a figura

abaixo:

Figura 12, Cálculo da Distância Terra-Lua.

                   O método de Hiparco consiste em determinar a medida do ângulo b,

chamado de paralaxe da Lua (O termo paralaxe designa um ângulo entre dois

http://www.edinfor.pt/anc/anci.latitude.html/
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segmentos de reta que partem de um determinado astro e se dirigem um para o centro

da Terra e o outro para o observador), já que é o ângulo sob o qual uma pessoa na Lua

veria o raio da Terra.

                   O próximo passo do matemático foi verificar que a duração de um eclipse

lunar é equivalente a duas vezes o tempo decorrido para que a Lua percorra o ângulo c.

Assim, conhecer os instantes do início e do fim do eclipse umbral da Lua (quando a Lua

está inteiramente no cone de sombra), leva a determinar sua duração t. Sabendo a

duração T da volta completa da Lua em torno da Terra (aproximadamente uma

lunação= 29,5 dias), teremos:

c
t

2360
5,29
0 = ttc .1,6

2.5,29
.360 0

0

==→

                   Esse ângulo poderia também ser obtido por medição caso se soubesse a

direção da linha que une os centros da Terra e do Sol; isso poderia ser obtido sabendo-

se a hora da ocorrência do final do eclipse umbral, já que se podia calcular a posição do

Sol por essa hora.

                   O ângulo d (figura 12) é chamado semi-diâmetro do Sol, ou seja, a metade

do ângulo pelo qual vemos o disco solar, e sendo assim é facilmente mensurável a

qualquer hora em que o Sol seja visível. Hiparco encontrou o valor d=16�.

                   Quanto ao ângulo a, chamado paralaxe solar (ele representa a metade do

ângulo pelo qual um observador no Sol veria a Terra), é muito pequeno: a=8,794�.

Sabemos que era desconhecido na época, e suposto desprezível, pois os raios de luz

pareciam vir do Sol paralelos entre si.

                   Utilizando o conceito de ângulos suplementares, obtém-se: a+b=c+d. como

a era considerado desprezível: b ≅ c+d=6,1o.t+16�. Assim, para que Hiparco

determinasse o ângulo b, ele apenas precisaria observar um eclipse lunar e verificar a

duração t do eclipse. Considerando que Hiparco teria observado que a Lua levaria

cerca de 2,68� para sair do cone de sombra, e multiplicando 6,1o por 60 para obter este

valor em minutos, teríamos c=41�.

                   Então por semelhança de triângulos, ou mesmo consultando alguma tábua

de cordas, Hiparco determinou a distância Terra-Lua em função do raio da Terra,

obteve como resposta um valor de TL entre 62 e 74 vezes o raio da Terra.
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                   Baseando-nos nas relações trigonométricas que conhecemos hoje,

teríamos: sen 95o= TL/ rt. O resultado real de TL fica entre 57 e 64 raios da Terra.

                   O erro de Hiparco é justificável face a precisão requerida nas medidas

angulares. No entanto, há de se observar a elegância do seu método e a grande

aproximação com os dados atualmente conhecidos.

                   Ptolomeu provavelmente teve acesso aos trabalhos de Hiparco, e

observando seu método para tabular cordas, estabeleceu um método bastante peculiar

para desenvolver uma tabela de cordas, que é precursora da Tabela de senos que

usamos hoje.

                   Veremos a seguir, que as motivações de Ptolomeu também estavam

bastante ligadas a necessidades econômicas (navegação e agrimensura), que o levou

a estudar de modo incisivo alguns fenômenos ligados à Astronomia, e a enfim elaborar

sua Tabela de Cordas.

2.5 Cláudio Ptolomeu

                   Ptolomeu provavelmente nasceu em Tolemaida Herméia, colônia grega no

Egito. Desconhece-se o ano, mas, com base em suas observações astronômicas,

pode-se estabelecer que viveu em Alexandria, o mais importante centro cultural da

época � entre 127 e 150 d.C.. Ptolomeu também era vivo durante o governo de Marco

Aurélio (imperador de 161-180 d.C.), de acordo com o relato de Suidas, um escritor

que viveu no século 10 � (Boyer, 1974, p.120).

                   Sua obra mais importante nos interessa profundamente: �A Coleção

Matemática”, compêndio astronômico composto de 13 livros, nos quais apresenta e

desenvolve argumentos a favor da teoria geocêntrica do universo. A obra passou em

seguida a ser chamada pelo nome de O Grande Astrônomo. No século IX, os

astrônomos árabes usavam o superlativo he Magiste (O Maior) para se referir à obra.

Desse termo, ao qual foi acrescentado o artigo árabe Al, surgiu o nome AImagesto (Al-

Magiste), com o qual a obra é conhecida hoje. Seu Almagesto desempenhou o

mesmo papel na astronomia matemática que os Elementos de Euclides e as cônicas
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de Apolônio em seus respectivos assuntos (Aaboe, 1984, p.127). No Almagesto,

Ptolomeu desenvolve não somente seus modelos astronômicos, mas também as

ferramentas matemáticas, além da geometria elementar, necessárias para a

Astronomia, entre elas a Trigonometria. Trata-se então de uma obra prima de

exposição; Ptolomeu nunca apresenta uma tabela sem primeiro explicar como pode

ser calculada, e os parâmetros e seus modelos são deduzidos abertamente, a partir

de observações cuidadosamente mencionadas.

                   Os matemáticos gregos, devido a influência babilônica trabalhavam com a

corda do arco duplo. O expressão seno apareceu bem depois. Arquimedes, Ptolomeu

e outros, utilizavam as frações sexagesimais babilônicas, devido à facilidade que elas

introduziam em seus cálculos, daí a razão do raio de comprimento 60. Um pouco

depois de Hiparco, Menelau de Alexandria (100 a.C.), já apresentava uma

Trigonometria bem desenvolvida em seu livro Geometria Esférica, o qual nos chegou

a versão árabe (Carvalho, 1992, p.102) .

                   Mas a Trigonometria grega atingiu seu ápice com Cláudio Ptolomeu com o

seu Almagesto (o principal texto sobre Astronomia). A exposição da Trigonometria

dada por Ptolomeu, no Almagesto, foi padrão até o Renascimento (Carvalho, 1992,

p.103), por dezesseis séculos, até que Kepler forneceu os argumentos que

consolidaram definitivamente a teoria heliocêntrica formulada por Copérnico.

                   O trabalho de Ptolomeu na matemática foi muito importante e revela seu

profundo conhecimento de geometria.

                   Segue um pequeno trecho do Almagesto traduzido para o português.

A Terra, como um todo, é sensivelmente esférica
(...) Pois, se ela fosse côncava, as estrelas que nascem apareceriam primeiro às

pessoas do Ocidente; e se fosse plana, as estrelas nasceriam e se poriam para todas

as pessoas ao mesmo tempo; e se ela fosse uma pirâmide, um cubo ou qualquer

outra figura poligonal, ela apareceria ao mesmo tempo para todos os observadores na

mesma linha reta. Mas nenhuma dessas coisas parece acontecer. E está claro,

ademais, que não poderia ser cilíndrica com a superfície curva voltada ao nascimento

e ocaso e as bases do plano voltadas para os polos do universo, o que alguns acham
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mais plausível. Pois assim, nenhuma estrela nunca estaria visível a nenhum dos

habitantes da superfície curva e, ao invés disso, ou todas as estrelas nasceriam e se

poriam para os observadores, ou as mesmas estrelas seriam sempre invisíveis para

uma mesma distância de qualquer um dos polos a todos os observadores. E, ainda,

quanto mais se avança para o polo norte, mas as estrelas do sul se escondem e as do

norte aparecem. Deste modo, está claro aqui que a curvatura da Terra, cobrindo

uniformemente as partes em direções oblíquas, prova sua forma esférica de cada

lado. (...)
(R.C.Taliaferro, The Almagest, by Ptolomy, versão portuguesa de Wilson A. Ribeiro Jr.)

Disponível em: http://greciantiga.org/ini/ini02-2.asp. Acessado em 20/02/2005.

2.6  A Tábua de cordas de Ptolomeu

                   Ptolomeu, tal como Aristarco e Hiparco, propôs um método bastante

simples para calcular a distância Terra-Lua.

                   Vamos imaginar um observador na posição D da superfície da Terra que

observa a Lua na posição E.

                   Após um tempo t, o observador estará na posição B e a lua na posição C.

Figura 13, Observando a Lua a partir das posições B e D na Terra.

                   Vamos supor t=4 horas. Nesse caso BAD mede 60°. Sabe-se que a Lua dá

um giro de 360° ao redor da Terra em 27,3 dias. Portanto após 4 horas o ângulo CAE

será 2°. Donde o ângulo CAB mede 58°.

http://greciantiga.org/ini/ini02-2.asp
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Figura 14, Medida do ângulo formado pela Terra e as posições inicial e final assumidas pela Lua, no intervalo de 4 horas.

                   Por observação direta o ângulo alfa pode ser obtido. Nesse caso com t = 4

horas e teremos alfa = 58,8°. Conseqüentemente ß = 121,2° e m(BCA) = 0,8°.

Figura 15, Medida do ângulo α.

                   Consideremos o triângulo ABC.

                   O ângulo BAC mede (60°-2°)=58°. De sen 58° = BH/6300, obtém-se BH .

AB é o raio  que era conhecido na época. Aplicando o teorema de Pitágoras no

triângulo AHB obtém-se AH. De  sen 0,8° = BH/BC, obtém-se BC. Aplicando o teorema

de Pitágoras no triângulo BHC obtém-se CH. Logo a distância Terra-Lua é AH+HC.

Figura 16, Esquema para o cálculo da distância Terra-Lua.
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                   A solução do problema depende apenas de uma tabela de senos. O cálculo

da distância Terra-Lua e possivelmente o interesse por outras distâncias astronômicas,

geraram a necessidade de se produzir uma tabela de cordas.

                   Ptolomeu  mostrou como a tal tabela pode ser elaborada. A partir daqui

estaremos utilizando como referência apenas Aaboe (1984, p. 131-155), com

adaptações no que se refere ao texto e às demonstrações, para que a compreensão

seja facilitada. Procuramos realizar a transposição didática, sempre relacionando as

cordas de Ptolomeu com os senos.

                   Seguiremos os passos de Ptolomeu a fim de construir a tabela

trigonométrica, partindo do ângulo de 45o.

Figura 17, corda de 45o .

                   Ptolomeu partiu de um quadrado inscrito numa circunferência, separando

um dos triângulos formados.  Chamaremos a hipotenusa de L4.(L4 significa lado de um

polígono regular de 4 lados). AOB é isósceles por construção, já que possui dois lados

de medidas iguais e como um ângulo é reto, os outros dois medem 45o (Aaboe, 1984, p.

142).

                   L4 pode ser calculado em função do raio através do Teorema de Pitágoras.

Assim, L42= r2+ r2 e L4= r 2 .

                   Ptolomeu teria concluído aqui a determinação da corda de 45o, ou seja, de

L4.

                   Conhecendo L4, é possível calcular o seno, o cosseno e a tangente de 45o

(Ptolomeu trabalhava com cordas). Utilizando uma notação moderna temos:

Seno 45o = med cat op/ med hip = r/  r 2  = 2 / 2
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Cosseno 45o = med cat adj/ med hip = r/  r 2  = 2 / 2

Tangente 45o = med cat op/ med cat adj= r/r = 1

                   O próximo passo de Ptolomeu foi por meio de um hexágono regular

determinar as razões trigonométricas para os ângulos de 30o e 60o (Aaboe, 1984,

p.143).

Figura 18, corda de 60o .

                   Os triângulos da figura acima possuem características comuns. Escolhendo

o triângulo AOB, vemos que se trata de um triângulo eqüilátero pois seus lados medem

r (r=raio da circunferência), como todos os outros e que a medida de todos os ângulos

internos é igual a 60o. A próxima figura traz um dos triângulos isoladamente.

Figura 19, corda de 30o .

                   Observe que a altura do triângulo OAB, determina dois outros que são

simétricos.  Assim, a altura AH, determinou dois triângulos com as seguintes medidas

de ângulo: 90o, 30o e 60o.
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                   Através do Teorema de Pitágoras poderemos encontrar a medida da altura

AH.  Assim, r2= AH2 + (r/2)2 e fazendo todos cálculos obtemos AH= r. 3 /2.

                   Transpondo para a linguagem matemática que utilizamos obtemos:

sen 30o = (r/2) /r = ½

cos 30o =  (r. 3 /2)/r = 3 /2

tg 30o = (r/2) / r. 3 /2 = 3 /3

sen 60o = (r. 3 /2) / r= 3 /2

cos 60o = (r/2) /r = ½

tg 60o = (r. 3 /2) / (r/2) = 3

                   Outro problema enfrentado por Ptolomeu com a finalidade de desenvolver

sua tábua de cordas foi a determinação da corda de 18o (Aaboe, 1984, p. 67, 68, 140,

141) Para tanto, ele construiu um decágono inscrito numa circunferência e traçou suas

diagonais concêntricas.

Figura 20, A  corda de 18o .

                   A construção acima determinou dez triângulos isósceles, visto que dois

lados possuem medidas iguais ao raio da circunferência. Temos um ângulo que mede

36o por construção e como os outros dois são iguais, medem 72o cada um.
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                   Como o triângulo OA1A10 possui dois lados de medida igual ao raio r, é

isósceles. Por construção, o ângulo OA1A10 mede 36o, então os  ângulos OA10A1 e

OA1A10 medem 72o.

                   A bissetriz do ângulo OA10A1 determinou o ponto C sobre o segmento OA1

e os triângulos A1CA10 e COA10.

                   O triângulo A1CA10 é isósceles, pois como a bissetriz determina dois

ângulos de mesma medida, então CA10A1 mede 36o e como CA1A10 mede 72o, temos

que o ângulo A1CA10 mede 72o. Por ser isósceles, o triângulo A1CA10 possui dois

lados congruentes e disto decorre que A10C=L10.

                   No triângulo OCA10, os ângulos COA10 e OA10C medem 36o, o que nos

faz saber que o triângulo em questão é isósceles e portanto OC=A10C=L10.

                   Como OA1=r e OC=L10, então CA1= r-L10.

                   Os triângulos OA1A10 e A1CA10 são semelhantes porque possuem

ângulos congruentes. Como são semelhantes, seus lados correspondentes são

proporcionais. Daí vem que:

10
10

10 Lr
L

L
r

−
=

(L10)2 = r2 � rL10

L10 = 
22

5 rr −

                   Aqui temos um problema, pois embora se tenha conseguido determinar a

medida de cada um dos lados dos triângulos OA1A10, COA10 e CA1A10, eles não são

triângulos retângulos e não possuem nenhum ângulo de 18o. Então não foi possível

calcular por meio deles o valor do seno de 18o. Este impasse será solucionado

traçando-se a bissetriz do ângulo Ô, que determinará no segmento A1A10 o ponto M.

Os triângulos OA1M e OMA10 possuem por construção um ângulo de 18o cada um e

são retângulos pois 18o+72O+α= 180o.

                   É interessante olharmos para o procedimento de Ptolomeu através da

linguagem matemática atual. Então como senα= med cat op/ med hip,

Sen 18o= 
2

152
)15(

1
2
10

−=

−

=
r

r

OA

L
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                   Para concluirmos o cálculo o calculo do cosseno e da tangente de 18o,

determinamos a medida do cateto adjacente, por meio do Teorema de Pitágoras,

aplicado a qualquer um dos triângulos OA1M ou OMA10, ou seja, r2= OM2 + (L10/2)2.

                   Mas para deduzir outros elementos da tábua, Ptolomeu utilizou o teorema:

                   �A soma dos produtos das medidas dos lados opostos de um quadrilátero

inscritível é igual ao produto das medidas das diagonais�

                   AB.CD+BC.AD=AC.BD
                   Este Teorema ficou conhecido como o Teorema de Ptolomeu, que

possibilitou a obtenção das fórmulas trigonométricas (Aaboe, 1984, p. 145).

                   Vamos provar que o Teorema de Ptolomeu é válido para qualquer

quadrilátero ABCD inscrito numa circunferência.

                   Veja a demonstração.

Figura 21, Teorema de Ptolomeu.

                   Construir o ponto E sobre a diagonal AC, tal que o ângulo ABE seja igual ao

ângulo DBC. Os triângulos BCE e BDA são semelhantes pois os ângulos CBE e ABD

são iguais por construção e além disso os ângulos BCA e BDA são iguais pois

subtendem o mesmo arco. Portanto, BC/CE = BD/AD (BC está para BD, assim como

CE está para AD) e então BC.AD = CE. BD *. Note que os triângulos BAE e BDC

também são semelhantes pois os ângulos ABE e DBC são iguais por construção e

observe que os ângulos BAC e BDC são iguais pois subtendem o mesmo arco. Assim,

AB/BD = AE/DC (AB está para AE, assim como BD está para DC) e então AB. CD =

AE. BD **.
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                   Adicionando * e ** membro a membro encontramos: BC.AD + AB.CD =

CE.BD + AE.BD

                   Como BC.AD+AB.CD=CE.BD+AE.BD e AC=AE+CE, temos:

BC.AD+AB.CD=(CE+AE).BD e finalmente: BC.AD+AB.CD=AC.BD.

                   Ptolomeu aplicou o Teorema que demonstrou, num quadrilátero inscrito

numa semicircunferência para encontrar a fórmula da subtração de arcos conhecidos.

As diagonais deste quadrilátero determinam triângulos retângulos.

Figura 22, Aplicação do Teorema de Ptolomeu: Fórmula da Subtração de  dois Arcos.

                  A fórmula do seno da subtração de dois arcos possibilitou encontrar mais

valores para a tabela. Ptolomeu também desenvolveu esta fórmula, mas exprimindo-a

em função das cordas:

                   Considerando um raio=60, AD=120. Assim, 120.BC=AC.BD-AB.CD. Veja

que tudo do lado direito é conhecido, de maneira que podemos achar BC. Chamando

os arcos de a e b, podemos escrever este resultado como (Aaboe, 1984, p.146):

120 crd (a-b) = crd a.crd (180o-b) � crd b.crd (180o-a).

                   Vamos verificar agora, como esta fórmula é apresentada atualmente.

                   Através do triângulo ACD podemos também determinar CD em função do

seno de b, e AC em função do cosseno de b. Assim, senb=CD/2r→ CD=senb.2r e

cosb=AC/2r→AC=cosb.2r. E por meio do triângulo ABD é possível determinar BD em

função do seno de a e AB  em função do cosseno de a. Temos assim:  sen a=BD/2r→

BD= sen a. 2r e cos a = AB/2r →AB = cos a.2r. O sen (a-b) pode ser obtido por meio do

triângulo BCE. Como sen (a-b)= BC/2r então BC= sen (a-b).2r.
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                   O próximo passo é substituir as relações encontradas em:

AB.CD+BC.AD=AC.BD.

                   Veja: cos a.2r. sen b. 2r+ sen (a-b). 2r. 2r= cos b. 2r.sen a.2r

                   Fazendo as devidas simplificações finalmente obtemos:

sen (a-b) = sen a . cos b -  sen b . cos a.

                   Terão sido determinados o seno de: 45o,30o,60o,18o. Através da fórmula

acima obteremos ainda o seno de: (45o-18o)=27o, (30o-18o)=12o, (18o-12o)=6o, (30o-

6o)=24o, (45o-24o)=21o, (24o-21o)=3o, (45o-3o)=42o, (42o-3o)=39o, (39o-3o)=36o, (36o-

3o)=33o, (18o-3o)=15o, (12o-3o)=9o. Claro que o seno destes ângulos poderão ser

encontrados através de outras combinações de subtração de arcos.

                   Vamos precisar de alguma outra ferramenta para completar a tabela

trigonométrica.

                   Ptolomeu procurando esta ferramenta desenvolveu uma fórmula para

determinar o seno do arco metade (Aaboe, 1984, p.146, 147). Ele mostrou como dada a

corda de um arco, podemos achar a corda de seu arco metade. Sem esta

demonstração, a Tabela trigonométrica de Ptolomeu teria ficado incompleta.

                   Para isso desenhou um quadrilátero ABCD inscrito numa

semicircunferência.

Figura 23, Teorema de Ptolomeu: Fórmula do Arco Metade.

                   Veja que AD é o diâmetro e r é o raio. Traçando as diagonais determinamos

a corda BD dada.
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                   Seja C o ponto médio do arco BD. Devemos traçar a perpendicular de C

sobre AD obtendo o ponto F.

                   Vamos mostrar que FD é projeção de CD sobre AD e é igual a ½(AC � AB).

Marcamos AE=AB.

                   Note que BAC e EAC são congruentes pois os ângulos em A são iguais ( C

bissecta o arco BD). Portanto CE=CB, mas BC=CD. Logo CE=CD. Conclui-se que o

triângulo EDC é isósceles. Assim CF é a altura e a mediana do triângulo EDC, de

maneira que EF=FD. Veja que FD = ½ (AD � AE) = ½ (AD �AB). Isto demonstra o

resultado desejado.

                   Para mostrar que DC pode ser achado, aplicamos ao triângulo ACD um

teorema conhecido por Ptolomeu que diz: � Um lado do triângulo retângulo é a média

proporcional entre sua projeção sobre a hipotenusa e toda a hipotenusa.�  Este teorema

nos leva a DC2=AD.FD. Já é conhecido FD e como AD = 2r, verifique que: DC2=r(2r�

AB).

                   Vamos agora transpor a notação: DC2 = r . (2r � AB) para a atual. Basta

exprimir DC em função do seno de β/2 e AB em função do cosseno de  β.

                   Substituindo DC e AB em DC2  = r (2r � AB) para encontraremos:

sen 
2
β  =  

2
cos1 β−

                   Já foi calculado o seno de 3o. Através da fórmula do arco metade pode ser

encontrado o valor do seno de 1,5o e 0.75o (Aaboe, 1981, p.148).

                   Então Ptolomeu teve outra grande idéia, determinou o valor da corda de 1o.

A partir  desta corda, foi possível determinar todas as outras que estavam faltando

numa tábua de 0,5o em 0,5o.

                   Perceba que (sen1,5o) /2 = sen0,75o.

                   Desta forma, é possível supor que sen1o = sen1,5o . 2/3.

                   Ptolomeu percebeu que o valor do sen0,75o correspondia a metade do

sen1,5o, e observou que 0,75 é a metade de 1,5. Então supôs que sen1o era 2/3 do

valor de sen1,5o , já que 1 é o mesmo que 2/3 de 1,5 (Aaboe, 1984, p. 151).
                     Com um raciocínio análogo, Ptolomeu mostrou geometricamente como

encontrar o valor da corda de 1o,completando assim a sua Tábua de cordas, de 1/2o em
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1/2o. Mas, ele não ficou satisfeito com suposições. Então, prosseguiu em seus estudos

para não deixar dúvidas e garantir a exatidão de pelo menos duas casas decimais.

                   Para fazer isso demonstrou o teorema que Aristarco utilizou na sua obra

Sobre os Tamanhos e distâncias do Sol e da Lua. O teorema é o seguinte (Aaboe,

1984, p. 152):

                   �Se nos forem dadas duas cordas diferentes, com a corda α maior do que a

corda β então: crd αααα / crd ββββ < αααα /ββββ.”
                   Vamos considerar somente arcos menores que 180o.

Figura 24, Ptolomeu a caminho da corda de 1o , nós a caminho do seno de 1o.

                   Veja que os dois arcos a e b são determinados pelas cordas AB e BC, onde

AB<BC. Desejamos demonstrar que
arcoAB
arcoBC

AC
BC < (Aaboe, 1984, p. 152).

                   Em primeiro lugar, dividimos ao meio o ângulo em B, e prolongamos a

bissetriz BE (com E sobre AC) até que ela encontre o círculo em D. Temos então

AD=DC pois são subtendidos por ângulos iguais (traçamos a bissetriz do ângulo ABC).

                   Traçamos por C uma paralela a BE. Prolongamos o segmento AB,

determinando na paralela, o ponto C�.
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                   BE e CC� são segmentos paralelos por construção, cortados pela

transversal BC. Aplicando o Teorema de Tales , obtemos:

EC
AE

BC
AB

ECAE
AE

BCAB
AB

AC
AE

AC
AB +=+⇒

+
=

+
⇒= 1

'
1

''
⇒

BC
AB

EC
AE = (i) , que usaremos mais

tarde (Aaboe, 1984, p. 153).

                   O que necessitamos mostrar agora é que AE<EC, e isso segue-se de

AB<EC. De D baixamos a perpendicular DF sobre AC; F é o ponto médio de AC, pois o

triângulo ACD é isósceles. Temos agora AD>ED>FD, de maneira que um círculo de

centro D e raio ED cortará AD entre A e D e G e DF (prolongado além de F) em H.

Vemos portanto ao considerar os dois setores circulares rachurados, que:

setor DEH> triângulo DEF  e setor DEG< triângulo DEA (Aaboe, 1984, p. 153).

Assim,
setorDEG
setorDEH

EAtriânguloD
EFtriânguloD < (ii)

                   Veja que os dois triângulos têm a altura DF comum, de maneira que a razão

de suas áreas é igual a razão de suas bases (
EF
AEFDEFFDAE =

2
.:

2
. ). O lado esquerdo

de (ii) pode ser substituído por EF/EA. Além disso, as áreas dos setores de um círculo

têm a mesma razão que os ângulos centrais correspondentes (
β
αβπαπ =oo

rr
360

.:
360

. 22

), de

maneira que o lado direito de (ii) pode ser substituído por : ângulo EDH/ ângulo EDG
(Aaboe, 1984, p. 154).

                   Temos assim 
ânguloEDG
ânguloEDH

EA
EF <  .

                   Mas se adicionarmos 1 a cada membro da desigualdade segue que (Aaboe,

1984, p. 154) :

ânguloEDG
ânguloEDGânguloEDH

EA
EAEF +<+  ou  

ânguloEDG
ânguloGDH

EA
AF <

                   Portanto 
ânguloEDG
ânguloGDH

EA
AF .22 <  ou 

ânguloEDG
ânguloADC

EA
AC <

                   Subtraindo 1 de ambos os lados desta desigualdade obtemos (Aaboe,

1984, p. 154):
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ânguloEDG
ânguloEDGânguloADC

EA
EAAC −<−  ou 

ânguloEDG
ânguloCDE

EA
EC <

                   Observe que um ângulo em um círculo é metade do arco que ele

subentende (Aaboe, 1984, p. 154).

Figura 25, um ângulo inscrito em um círculo mede a metade da medida do arco por ele subtendido.

                   Considere a+b=α. Vemos na figura que x+(180o�2a)+(180o�2b)= 360o.

                   Portanto: x=2(a+b) ⇒  x=2.α ⇒ α=x/2.

                   Usando (i) e o fato acima, podemos escrever 
arcoAB
arcoBC

AB
BC < e a prova está

completa (Aaboe, 1984, p. 154).

                   Mas podemos escrever esta relação na forma:
β
α

β
α

arco
arco

corda
corda < , lembrando

que α >β.

                   Vamos então, transpor a linguagem usada por Ptolomeu para a ordeana

através de uma relação simples entre a corda que corresponde a um arco de α graus e

o seno do ângulo:  crd αααα = 2r. senαααα/2 (Aaboe, 1984, p. 131). Na figura, considere a=α.

Figura 26, relação entre a corda e o seno de um ângulo.
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                   Basta multiplicar por 2 os dois lados da igualdade r.sen a/2=crd a/2 para

verificar que crd α = 2r. senα/2.

                   Utilizando crd α = 2r. sen α/2 vemos que crd α / crd β < α/β pode ser escrito

em função do seno de α e de β.

                   Resta-nos então transpor a notação de Ptolomeu para a notação dos

senos.

                   Como crd α / crd β < α /β e  crd α = 2r. senα/2, temos:

β
α

β
α <

2/sen.2
2/sen.2

r
r

, mas podemos dobrar todos os argumentos para

obter: β
α

β
α

2
2

sen.2
sen.2 <

r
r

. E finalmente: β
α

β
α <

sen
sen

.

                   Vejamos como Ptolomeu aplicou este teorema aos dois casos a que nos

referimos anteriormente (Aaboe, 1984, p. 15):

1. α= 3/2o=1,5o, β=1o.

                   Neste primeiro caso veremos que:

β
α

β
α <

sen
sen

1
2/3

1sen
2/3sen <→   2/3sen3/21sen >→ = 0,01745...

2. α= 1o, β=3/4o

              No segundo caso obtemos:

β
α

β
α <

sen
sen

  
4/3

1
4/3sen

1sen <→   4/3sen3/41sen <→  = 0,01745...

                   Então, Ptolomeu raciocinou que como o seno de 1o é ao mesmo tempo

maior e menor do que 0,01745..., deve ser igual a 0,01745...

                   Depois de conhecido o valor do seno de 1o não existirá dificuldade em

completar nossa tabela de senos que é de 1o em 1o, pois que sen 2o = sen (1o +1o) e

sen 4o = sen (3o +1o).

                   Para finalizarmos a construção da tabela, vamos utilizar uma importante

relação trigonométrica: sen2 + cos2 = 1. Lembramos que a demonstração de Ptolomeu
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não inclui esta etapa, já que seu trabalho buscava determinar valores para cordas, e

não para as funções trigonométricas conhecidas em nossos dias.

                   No entanto, se quisermos obter todos os cossenos e tangentes para montar

uma tabela semelhante a de Ptolomeu, basta observar que:

                   �Quando a hipotenusa é igual a 1, o seno e o cosseno estão definidos

respectivamente como o lado oposto e o lado adjacente, do ângulo α.�

Figura 27, relação entre o seno e o cosseno.

                   Considerando a hipotenusa igual a 1 e o teorema de Pitágoras obtemos de

forma direta: sen2 + cos2 = 1 (Aaboe, 1984, p. 131).

                   Na construção de sua Tábua de Cordas, Ptolomeu foi extremamente hábil

e demonstrou conhecimento geométrico.

                   Com esta ferramenta Ptolomeu pode completar o cálculo da distância Terra-

Lua.

                   Vimos que α=58,8 e conseqüentemente ß = 121,2° e m(BCA) = 0,8°. Veja a

figura 15.

                   De sen 58° = BH/6300, obtém-se BH=5342,7, AB= 6370 km (vamos utilizar

a medida calculada por Eratóstenes, embora Ptolomeu tenha preferido o valor dado por

Posidônico � Boyer, 1974, p.123). Observe  a figura 16.

                   Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo AHB obtém-se AH=6346,84.

De  sen 0,8° = BH/BC, obtém-se BC=382655,14. Aplicando o teorema de Pitágoras no

triângulo BHC obtém-se HC=378907. Logo a distância Terra-Lua é

AH+HC=6346,84+378907=385253.

                   Este exemplo do cálculo da distância da Terra à Lua ilustra como uma

situação real é resolvida pela passagem a um modelo intermediário (pseudo-concreto)

que é o primeiro nível de abstração da realidade. Na atualidade é conhecida a distância

Terra-Lua, qual seja, 384 403 km.
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                   O princípio utilizado para tais cálculos não mudou, baseia-se na

trigonometria do triângulo retângulo. No entanto, ordeanamente os cientistas físicos e

matemáticos dispõem de imagens produzidas via satélite, e de computadores de

altíssima tecnologia que alcançam uma representação angular perfeita, promovendo

exatidão de cálculos.

2.7 Aplicações da Tabela Trigonométrica

                   A organização da tabela trigonométrica foi decisiva para uma maior

aproximação do valor do π.

                   Ptolomeu considerou um polígono de 720 lados.

Figura 28, Esquema para o esboço de um polígono de 720 lados.

                   O ângulo central de um polígono de 720 lados é 0,5°. Seja M o ponto médio

do lado A1A720. No triângulo retângulo OMA720 temos: sen 0,25°=
2
720L : R . Portanto

L720= 2R.sen 0,25°.

                   Na época de Arquimedes sabia-se que o quociente entre o comprimento da

circunferência e o diâmetro era constante. Pode-se obter o quociente 
R

C
2

a partir das

desigualdades 
R
p

2
< 

R
C
2

< 
R
P

2
 onde p é o perímetro do polígono regular inscrito na

circunferência de raio R e P é o perímetro do polígono regular circunscrito.
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                   Considerando o polígono regular de 720 lados circunscritos à circunferência

de raio R acima temos:

Figura 29: Polígono regular de 720 lados circunscrito na circunferência de raio R.

                   O ângulo central A1OA720 mede 0,5°. O ângulo MOA720 mede 0,25°. Temos

ainda que Cos0,25°=
OB
R  e sen0,25°=

OB
AM . Dessas duas igualdades resulta que o lado

do polígono circunscrito mede 2R. 
°
°

25,0cos
25,0sen . Portanto o perímetro do polígono será

720. 2R. 
°
°

25,0cos
25,0sen .  Substituindo os dois perímetros na desigualdade 

R
p

2
< 

R
C
2

< 
R
P

2

obtém-se : 3,14158<
R

C
2

<3,14162. Assim, Ptolomeu conseguiu aproximar 
R

C
2

 por

3,1416.

                   A tabela trigonométrica, desde a época de Ptolomeu permanece

intrinsecamente ligada a muitas aplicações na astronomia.

                   Um bom exemplo disto é o Cálculo das distâncias dos Planetas Vênus e

Mercúrio ao Sol. A tabela contém as medidas das elongações do planeta Vênus

tomadas durante cerca de 2 anos. Veja que a distância Terra �Sol é aproximadamente

150 milhões de km. A figura abaixo mostra que elongação de um planeta é o ângulo

formado entre o planeta, a Terra e o Sol, com centro  na Terra.
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Figura 30, elongações de Vênus.

                   Pela tabela percebe-se que a máxima elongação é 47°.

                   Mas como, sen 47°=
ST

SV

d
d

−

− , por uma tabela trigonométrica temos que sen

47°=0,7313. Logo, dV-S=0,7313 e dT-S = 0,7313.150 milhões de km=109,69 milhões de

km.

                   De maneira análoga, é possível calcular a distância  Mercúrio-Sol.

                   As elongações do planeta Mercúrio ao longo de dois anos indicam que a

elongação máxima ocorre quando o ângulo é de 23°.

                   Desta forma, sen 23°=
SM

SM

d
d

−

− . Utilizando uma tabela trigonométrica temos

que sen 23°=0,3907 . Logo dV-S=0,3907. dT-S =58,61 milhões de km.
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Figura 31, Elongações de Mercúrio.

2.8 Conclusão

                   Focalizamos a riqueza da matemática utilizada pelos matemáticos gregos

para calcular as medidas astronômicas que foram exploradas até aqui. Toda a

matemática envolvida é estudada no Ensino Fundamental e Médio, ou pelo menos

deveria.

                   Tomamos o cuidado de explicitar cada justificativa matemática para os

cálculos efetuados. Não poupamos argumentos aos fatos matemáticos utilizados em

cada procedimento.

                   A Matemática do Ensino Fundamental inclusa nos trabalhos de Aristarco,

Eratóstenes, Hiparco e Ptolomeu começa com relações entre os ângulos num triângulo

retângulo, proporcionalidade, instrumentação e termina em semelhança de triângulos.
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Já a Matemática do Ensino Médio que foi exposta baseia-se na demonstração de

teoremas geométricos e fórmulas.

                   Tal conteúdo, poderia ajudar aos alunos no sentido de atribuir significado ao

que costumam aprender. Geralmente , por exemplo, torna-se enfadonho estudar

semelhança de triângulos, porque o aluno não é direcionado a descobrir para que serve

tal conhecimento.

                   Afinal havia questões importantíssimas para que em sua época, esses

ilustres matemáticos desvendassem. Todos queriam saber de que tamanho eram o Sol,

a Terra e a Lua e qual era a distância entre estes astros. A partir de então muitos

tentaram apresentar dados com demonstrações convincentes, e a trigonometria

começou a ser desenvolvida, até dar um grande salto com Ptolomeu.

                   Claro que nenhum conhecimento é obra de um só homem, mas é um

agrupamento de vários esforços. Assim também é a Trigonometria, não podemos dizer

que Hiparco e Ptolomeu  construíram tudo sozinhos. Mas Hiparco foi o primeiro a

desenvolver uma tabela de cordas e mais tarde Ptolomeu a reformulou e divulgou. Este

foi o primeiro grande impulso.

                   Nosso objetivo ao mostrar o desenvolvimento histórico da Trigonometria até

Ptolomeu foi colaborar para que professores tivessem subsídios para atribuir a este

tópico matemático o significado que não é dado nos livros didáticos em geral.

                   Procuramos uma Matemática com fundamento, com história, construída, um

esforço de vários homens, e não uma matemática perfeita, exata e infalível, com

raciocínio encadeado e resultados incontestes.

                   Precisamos compreender a matemática como ela é: uma estratégia

abstrata, desenvolvida pelo homem através do tempo para atender as suas

necessidades práticas e explicar a realidade, dentro de um contexto natural e cultural

(D�Ambrósio, 1996, p.7).

                   Não queríamos em hipótese alguma retirar da Trigonometria a sua origem,

para não torná-la um amontoado de fórmulas sem sentido (nos referimos àquelas

fórmulas que são oferecidas ao aluno para resolver exercícios e que ele nem sequer

conhece como foi desenvolvida e por quê), e que nada representam para o aluno e que

nele só se desenvolve o hábito de repetir passos mecanicamente.
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Capítulo 3
Concepção e análise a priori das atividades

3.1  Escolhas globais das atividades

                   Esta seqüência de atividades tem como público alvo alunos do 1o ano do

Ensino Médio de uma escola da rede pública de São Paulo. Escolhemos trabalhar com

a Trigonometria do triângulo retângulo, conteúdo geralmente estudado primeiramente

na 8a série do Ensino Fundamental e novamente na 1a ou 2a séries do Ensino Médio.

                   Elaboramos esta seqüência didática procurando auxiliar o aluno na

construção do significado do seno, cosseno e tangente, para que ele não faça

simplesmente cálculos em função de valores numéricos, sem conseguir explicar sua

origem. Procuramos motivar a aprendizagem de trigonometria buscando apoio histórico,

prático e a partir de instrumentos.

                   Iniciamos com a manipulação de figuras, montagem de instrumentos de

natureza rudimentar  e uma exposição com base histórica, para então construir a tabela

trigonométrica. Propomos a construção do conhecimento e a aprendizagem dos temas

iniciais da trigonometria sem o uso de artefatos computacionais, não por entender que

sua utilização seja de alguma forma prejudicial, pelo contrário, para apresentar  uma

alternativa aos professores que não dispõem da possibilidade de incorporar a

tecnologia ao ensino por meio  de algum software educativo, mas pretendem ensinar de

forma significativa. Nossa preocupação fundamental é que o aluno se aproprie não

somente do procedimento de Ptolomeu para a estruturação de sua tabela de senos,

mas que incorpore elementos que despertem seu interesse, sua curiosidade em

aprender trigonometria.

                   Nossa seqüência de atividades foi dividida em cinco etapas. A primeira,

mais curta, procurando de forma indireta expor o aluno ao conceito de Semelhança de

Triângulos a partir da manipulação de algumas figuras oferecidas para esta finalidade.
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Nos colocamos no lugar do aluno, pensando quais seriam suas principais dificuldades,

com relação ao conteúdo e às nossas estratégias.

                   Entendemos que antes de introduzir a construção da tabela de senos,

cossenos e tangentes, deveríamos atentar um pouco mais à Semelhança de Triângulos

e a propriedades geométricas correlatas e em relações algébricas. Seria algo como um

aprofundamento para os alunos que já tivessem estudado e seria também uma maneira

de construir o conhecimento para aqueles estudantes que não haviam tido contato

direto com o tema. E assim foi, elaboramos uma atividade de reconhecimento das

propriedades de triângulos semelhantes, porém sem dizer que o fossem. Serviria para

descobrir o que os alunos já sabiam sobre o tema. Então partimos para a elaboração de

um procedimento que levasse os educandos a compreender  o que levava dois

triângulos a serem semelhantes. Introduzimos princípios da Homotetia, que trouxeram

uma dose de novidade às atividades e também nos voltamos para o Teorema de Tales.

                   Aproveitamos para definir seno, cosseno e tangente, numa perspectiva de

experimentação. Esta atividade possui extrema importância para a Construção da

Tabela Trigonométrica, já que as deduções de Ptolomeu pautaram-se no conteúdo

matemático a que dedicamos esta seção. Tudo o que o aluno terá visto até aqui pode

ser comparado ao artista que antes de pintar uma tela, faz o esboço de sua obra na

própria tela com carvão. Esta etapa consiste em produzir interesse pela construção da

Tabela Trigonométrica.  A idéia foi de escolher alguns aparelhos que foram usados na

Antiguidade e produzir similares (seguindo os mesmos princípios de utilização) com

material reciclável. Escolhemos o Astrolábio e o Teodolito e adaptamos o seu feitio de

forma rudimentar. Tanto a construção dos instrumentos, quanto a resolução dos

problemas, envolvem conceitos geométricos que serão úteis na quarta atividade. Em

seguida os utilizamos na resolução de problemas de ordem prática, envolvendo seno,

cosseno e tangente (a determinação da distância entre dois pontos em margens

opostas de um rio, o cálculo da altura do prédio escolar e a medida do raio da Terra) ,

que a princípio seriam resolvidos por semelhança de triângulos, mas o derradeiro

problema não permitirá que tal coisa seja feita, exigindo um valor para o seno de um

ângulo. Precisaremos de uma tabela trigonométrica; será necessário mostrar que na

Antiguidade grega, os matemáticos também se depararam com este problema.
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                   Neste ponto começamos a elaborar a 4a atividade. Partimos de um relato

histórico que depois viria a ser esmiuçado em sala de aula (detalhes no capítulo II).

Destarte, as atividades de construção da Tabela Trigonométrica (propriamente dita),

passaram a ser elaboradas.

                   Não poupamos esforços para que as demonstrações de alguns teoremas

fossem construídas e entendidas pelos alunos. A seguir, seguimos os passos de

Ptolomeu, porém contextualizando e transpondo para a linguagem matemática atual

(por exemplo, da corda para o seno), para construir a Tabela Trigonométrica.  Esta

quarta etapa exigiu um maior detalhamento histórico, e para tanto, foi necessário

apresentar as obras de alguns matemáticos da Grécia Antiga: Aristarco, Eratóstenes,

Hiparco e claro, Ptolomeu. Demos destaque especial à medida das distâncias Terra-

Sol, Terra-Lua e à medida do raio da Terra. Afinal, foi esta busca que levou Ptolomeu e

outros matemáticos antes e após ele, a intentar construir uma tabela de cordas, que

deu origem à Tabela Trigonométrica, tal como conhecemos. Assim, Ptolomeu partiu do

ângulo de 45o, para depois se empenhar na determinação da medida da corda de 30o,

60o e 18o. Na impossibilidade de prosseguir, demonstrou um antigo Teorema, que ficou

conhecido como o Teorema de Ptolomeu, e que mais tarde conduziria à fórmula do

arco soma e arco diferença. O momento mais complexo é determinar o valor da corda

de 1o por meio de um teorema que Aristarco utilizou em sua obra sobre os �Tamanhos e

distâncias do Sol e da Lua�. A geometria utilizada nesta etapa será extremamente rica,

principalmente se levarmos em consideração  a grande quantidade de demonstrações

envolvida. A quinta e última atividade refere-se a uma situação de reinvestimento, para

podermos avaliar enquanto pesquisadores em Educação Matemática, até que ponto

esta seqüência didática contribuiu para que o aluno entenda o significado do seno,

cosseno e tangente, para aplicar em situações matemáticas oportunas. Queríamos

saber o que todo o trabalho viria a produzir em nossos alunos.

                   Quando o aluno resolve exercícios mecanicamente a respeito de

determinado componente matemático, resultará apenas num tipo de conhecimento

mecânico, que não ajudará o educando a fazer matemática para solucionar os seus

problemas e atender às suas necessidades e às dos outros. Queremos que o aluno

possa recorrer à Trigonometria quando for necessário, mesmo que ao se deparar com
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um modelo matemático, não seja esta a única forma de interagir com ele. Afinal, faz

parte da atividade matemática resolver problemas a partir das ferramentas matemáticas

que já conhecemos e sabemos utilizar.

                   No âmbito de nossa atuação em sala de aula, iniciaremos desde o primeiro

encontro um processo de busca de um contrato hipotético. Sabemos que em alguns

momentos ocorrerão rupturas, como que se um verdadeiro contrato implícito viesse unir

aluno e professor. Quando estas rupturas ocorrerem, haverá surpresa por parte da

professora pesquisadora (que poderá considerar seu serviço prestado insuficiente e

precisará mudar a estratégia de ensino) e dos alunos (por não saberem resolver o

problema). A crise originará a renegociação e a busca de um novo contrato em função

dos novos conhecimentos adquiridos ou, pelo menos, apontados (Brousseau, 1989,

Chevallard 1995 p. 219-220). A princípio, o aluno lerá os problemas e tentará resolvê-

los sem a ajuda do professor, mas com ajuda de sua dupla. Quanto mais a seqüência

avançar, mais nossa intervenção se tornará necessária devido às inúmeras

demonstrações. Algumas fórmulas serão desenvolvidas pelo aluno, utilizando os

conhecimentos advindos das etapas do curso e também seus conhecimentos prévios,

procurando deduzi-las, mas outras, dada sua complexidade, serão desenvolvidas pela

professora pesquisadora a partir de aulas expositivas problematizadoras.

                   Privilegiamos atividades de observação e reflexão, e planejamos dar tempo

para os alunos elaborarem suas próprias conclusões. As dúvidas dos alunos serão o

ponto de partida para se estabelecer a transposição dos fenômenos estudados.

                   Procuramos  incluir as atividades de modo a favorecer a construção do

conhecimento, evitando expor os conceitos sem propiciar ao menos a validação local

dos mesmos. Tendo em mente que teríamos fulcro nos pressupostos teóricos sócio-

construtivistas de Vygotsky e Vergnaud e no modelo de Parzysz para o ensino da

Geometria.

                   De Vygotsky trouxemos a importância dada à História da Matemática, a

metodologia do trabalho em grupo, a preocupação com a linguagem, a introdução de

instrumentos comuns à Geometria e também do Teodolito e do Astrolábio, além da

preocupação em apresentar os conceitos científicos tendo como ponto de partida, os

conceitos espontâneos dos alunos.
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                   A teoria de Vergnaud contemplada em nossa seqüência de ensino, trata dos

conceitos que se desenvolvem por meio de resolução de problemas, do

reconhecimento da existência de um campo conceitual em torno da Trigonometria, de

situações a-didáticas (sem a intervenção do professor) e de situações didáticas (com a

intervenção do professor), contribuindo para que o aluno desenvolva esquemas de

ação por meio das atividades.

                   Apoiamo-nos no modelo Parzysz para a criação das atividades. Em seu

artigo (2001a) �Articulação entre percepção e dedução num meio geométrico de

professores da escola elementar� Parzysz destaca quatro níveis no desenvolvimento do

pensamento geométrico:  a geometria concreta (nível G0), a geometria espaço-gráfica

(nível G1), a geometria proto-axiomática (nível G2) e a geometria axiomática (nível G3).

                   Ao elaborar as atividades, procuramos incluir as etapas G0, G1 e G2. No

caso de nossa seqüência didática o nível axiomático G3 não pode ser incorporado,

porque se os axiomas fossem explicitados completamente, acreditamos que as

dificuldades não poderiam ser sanadas com o curto período de curso, ou até mesmo

acabasse por se tornar uma dificuldade para a aprendizagem.

                   Os pressupostos teóricos de Vygotsky e Vergnaud estarão implícitos em

nossa análise, enquanto os níveis G0, G1 e G2 de Parzysz serão especificados nas

atividades.

3.2  Elementos de uma análise a priori

                   A análise a priori inclui a seqüência de ensino. Vamos analisar as atividades

uma a uma na ordem em que serão aplicadas.

                   As atividades que serão entregues para o aluno, estarão dispostas uma em

cada página. Nesta análise, cada borda dupla constitui uma atividade.    
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                    As atividades 1 e 2 têm por objetivo revisar alguns itens que serão

importantes na compreensão da construção de uma tábua trigonométrica pelo método

de Ptolomeu, tais como semelhança de triângulos, algumas propriedades dos ângulos e

o conceito de seno, cosseno e tangente de um ângulo agudo.

Atividade 1: Comparando e investigando triângulos
                    Você está recebendo 4 triângulos. Observe e manipule para perceber

algumas regularidades (características presentes em todos). Escreva abaixo o que

descobrir.

                   Embora o público alvo já tenha estudado semelhança de triângulos, é

possível que haja dificuldades no trato com o tema ou mesmo que este conhecimento

não tenha sido realmente incorporado. Isto prejudicaria a compreensão das

demonstrações e a construção do significado do que seria de fato uma tabela

trigonométrica.  Por este motivo incluímos as atividades 1 e 2.

                   Esta é uma atividade de nível G0, por serem utilizados objetos concretos e

validações perceptivas. Além disso as figuras são identificadas, de início, unicamente

por seu aspecto geral.

                   Os alunos receberão quatro triângulos retos e semelhantes em papel de

mesma cor na frente e  no verso. Estarão misturados num envelope de modo que

quando retirados, não indicarão através do posicionamento inicial suas características

quanto aos lados e aos ângulos. De modo algum estarão sobrepostos do maior para o

menor ou vice-versa, nem com os ângulos iguais coincidindo, nem com a mesma face

virada.

                   Nesta atividade os alunos deverão procurar características comuns entre os

triângulos. É possível que indiquem que um é a miniatura do outro, ou que é a

ampliação do outro, e até mesmo que sugiram que são semelhantes, e assim indiquem

que as medidas dos ângulos internos dos triângulos são iguais e/ou as medidas dos

seus lados são proporcionais.

                   Deixaremos o aluno livre para decidir sobre as estratégias de comparação

que utilizará. Não faremos nenhuma indicação a respeito de quais materiais poderá

usar, mas se formos indagados, autorizaremos o uso de quaisquer materiais, tais como
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régua, transferidor, compasso, esquadro, para ajudar a investigação. No entanto, ao

utilizar os referidos instrumentos, o aluno estará passando para o nível G1.

                   Caso não percebam a igualdade dos ângulos internos correspondentes ou

a proporcionalidade entre os lados, o observador dará algumas instruções: 1) Verifique

se você anotou alguma regularidade quanto às medidas dos ângulos internos dos

triângulos, 2) Compare os triângulos quanto aos lados, 3) Veja se são proporcionais

(teste medindo com a régua se for o caso). Então estaremos fazendo a transição entre

os níveis G0 e G1, nesta mesma atividade. Começamos em nível G0, apenas

solicitando a observação e a manipulação dos triângulos e posteriormente indicamos

uma técnica de resolução com o uso de instrumentos (caso o aluno não tenha decidido

utilizá-los por si mesmo) , por isso estaremos em nível G1.

                   A atividade 2 exige mais do que a manipulação e a observação, embora

ainda utilizaremos objetos concretos e validações perceptivas. Será preciso representar

graficamente as figuras, e discernir suas propriedades (mas ainda sem poder explicá-

las). Estaremos portanto, no campo do nível G1, afinal o aluno estará realizando

representações gráficas.

Atividade 2 : Semelhança de triângulos
                   2.1 Materiais necessários: régua, compasso, transferidor, esquadro, lápis e

borracha.

                  Sobreponha os quatro triângulos da Atividade 1 do maior para o menor.

Nomearemos os quatro triângulos do maior para o menor de T1, T2, T3, T4. Observe

que nenhuma parte de T2 deve estar fora de T1, nenhuma parte de T3 deve estar fora

de T2 e nenhuma parte de T4 deve estar fora de T3. Escolha um dos três ângulos do

triângulo maior e ajuste todos os demais a este ângulo. Represente a imagem obtida no

papel.

                   Escolha outro ângulo e repita o procedimento.

                   Você pode obter ainda outra representação. Como ficaria?

                   Esta questão admite três tipos de representações e somente três. São as

seguintes:
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Figura 32, possíveis representações para a atividade 2.1.

                   O aluno poderá obtê-las em ordens diversas.  O objetivo neste item é então

que o aluno perceba na construção que realizará na próxima atividade quatro triângulos

e não um único com divisórias.

Leitura
                   Algumas situações não permitem calcular diretamente a distância entre dois

pontos ou a amplitude de um ângulo.

                   Imagine que seja necessário medir a altura do ponto mais elevado desta

escola. Ou mesmo medir a distância entre dois pontos, cada um em uma margem

diferente do mesmo rio. Nestes dois  casos você deverá pensar em outra maneira, pois

com a régua não será possível.

Figura 33, pontos em margens opostas de um rio.

                   Os matemáticos da Antiguidade já se preocupavam com problemas deste

tipo, e ao procurar meios menos engenhosos para solucioná-los, descobriram

importantes relações entre as medidas dos ângulos e os lados de um triângulo.  Estas

relações mais tarde ficaram conhecidas como Trigonometria. A Trigonometria é útil para

o estudo de qualquer polígono, pois qualquer um deles pode ser dividido em triângulos.
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                   Na atualidade encontram-se aplicações para a trigonometria nas

telecomunicações, na música, na determinação de distâncias entre estrelas, na

medicina, na física, na sociologia e em muitas outras áreas científicas. Como tal, o seu

estudo é indispensável para engenheiros, físicos, informáticos e praticamente para

todos os cientistas.

                   Esta leitura foi incluída com a finalidade de começar a gerar a motivação

para se construir uma tabela trigonométrica e o interesse pelos trabalhos de Ptolomeu.

                   2.2 Material necessário: régua, transferidor, esquadro, calculadora, lápis e

borracha.

                   Construa um triângulo retângulo OGH de catetos OH e GH e ângulo HOG

qualquer.   Considere três pontos B, D e F entre O e H e trace por B, D e F três

perpendiculares, encontrando a hipotenusa OG nos pontos A, C e E. Assim serão

determinados 4 triângulos sobrepostos.

                    Chamaremos T1, o triângulo AOB (de base OB); T2, o triângulo COD (de

base OD); T3, o triângulo EOF (de base OF); e T4, o triângulo GOH (de base OH).

Essas notações são importantes para o próximo procedimento.

                   Conforme as medições forem realizadas, complete a tabela seguinte:

Lado do

T1

medida Lado do

T2

medida Lado do

T3

medida Lado do

T4

medida

AB CD EF GH

OB OD OF OH

OA OC OE OG

razão resultado razão resultado razão resultado razão resultado

AB/AO CD/OC EF/OE GH/OG

OB/OA OD/OC OF/OE OH/OG

AB/OB CD/OD EF/OF GH/OH



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 84

                   Você percebeu alguma similaridade com relação aos resultados obtidos por

meio das razões entre os lados dos triângulos?

                   Vamos agora compartilhar os resultados que obtivemos. Cada aluno usou

ângulos diferentes na construção dos seus triângulos. Mas, será mesmo que seus

colegas puderam concluir o mesmo que você? Anote se sim ou se não e o porquê.

                   Considerando que o ângulo HOG será escolhido pelo aluno, na construção

abaixo usamos α=23º.

                             
Figura 34, exemplo de construção requerida pela atividade.

                   Foi necessário nomear antecipadamente os vértices de cada triângulo, ao

invés de deixar o aluno livre para fazê-lo,  para que ao completar as tabelas seja

possível comparar as medidas encontradas, compartilhando cada resultado. O aluno

deverá compartilhar com seus colegas suas conclusões e os resultados encontrados.        

                   Neste exercício, começa a ocorrer uma concepção de um esquema das

propriedades dos triângulos. Percebemos então, que estamos em transição para o nível

G2.

                   Cada aluno obterá valores diferentes para a medida dos lados dos

triângulos T1, T2, T3 e T4.

                   Ao completar a tabela das razões, o aluno verificará que em cada linha

somente aparece um valor numérico, embora tenha dividido lados correspondentes de

triângulos diferentes.

                   Será importante compartilhar os dados obtidos nesta  atividade para que os

alunos verifiquem que cada um utilizou um ângulo HOG diferente. No entanto, todos

eles terão encontrado um único valor numérico por linha da tabela.
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                   Assim, o conceito de seno, cosseno e tangente de um ângulo α, começa a

ser formado intuitivamente.

                   2.3 Dado um triângulo retângulo qualquer, o lado oposto ao ângulo reto é a

hipotenusa. Então escolhemos um dos outros dois ângulos. O lado oposto ao ângulo

escolhido será chamado cateto oposto e o lado vizinho (excluindo a hipotenusa) será

chamado cateto adjacente.

                   Na ficha anterior, você percebeu que AB/AO=CD/OC=EF/OE= GH/OG (o

valor encontrado chamaremos de seno de α, é um valor  associado ao ângulo agudo α)

e que OB/AO=OD/OC=OF/OE=OH/OG (o valor encontrado chamaremos de cosseno de

α, é um valor  associado ao ângulo agudo α) e que AB/OB=CD/OD=EF/OF=GH/OH (o

valor encontrado chamaremos de tangente de α, é um valor  associado ao  ângulo

agudo α ).

                   Em termos de catetos e hipotenusa, como podemos definir o seno, o

cosseno e a tangente de um ângulo de medida α ?

                   Buscamos a institucionalização local do conceito de seno, cosseno e

tangente de um ângulo agudo, a partir do fato de os triângulos serem semelhantes.

Porém, não mencionamos o termo semelhança, apenas utilizamos as suas

conseqüências.

                   Por meio da questão apresentada pretendemos que o aluno formalize que:

senα=medida do cateto oposto/medida da hipotenusa, cosα = medida do cateto

adjacente/ medida da hipotenusa, tgα = medida do cateto oposto/ medida do cateto

adjacente.

                   2.4 Você dispõe dos mesmos materiais da atividade  2.2. Observe a figura

abaixo (o procedimento utilizado para a construção, foi o mesmo da atividade 2.2). Aqui

temos quatro triângulos sobrepostos a partir do ângulo de 47o. Determine a medida dos

três lados de cada triângulo, com o auxílio de uma régua graduada.
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Figura 35, quatro triângulos sobrepostos.

 

                   Chamaremos T1, o triângulo AOB; T2, o triângulo COD; T3, o triângulo

EOF; e T4, o triângulo GOH. Conforme as medições forem realizadas, complete a

tabela seguinte:

Lado do

T1

medida Lado do

T2

medida Lado do

T3

medida Lado do

T4

medida

AB CD EF GH

OB OD OF OH

OA OC OE OG

razão resultado razão resultado razão resultado Razão resultado

sen47o sen47o sen47o sen47o

cos47o cos47o cos47o cos47o

tg47o tg47o tg47o tg47o

                   Você percebeu alguma similaridade com relação aos resultados obtidos por

meio das razões entre os lados dos triângulos? Compare com os resultados obtidos na

atividade 2.2? O que podemos concluir?
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                   Na atividade 2.2 o aluno terá efetuado a construção de uma figura muito

parecida com esta que agora é dada pelo exercício.

                   Fizemos a partir da atividade 2 uma modelação do espaço físico, partindo

de G1 e adentrando no campo de G2.

                   O diferencial nesta atividade é a aplicação da institucionalização local feita

em 2.2.

                   Esperamos que o aluno observe que o seno, cosseno e tangente de um

ângulo agudo são razões constantes.

                    Comparando com a atividade 2.2 o aluno deverá concluir que o mesmo

ocorre quando tratamos de outras medidas para α, principalmente porque terá várias

amostras.

                   A seguir o aluno poderá validar a conjectura formada, pois através da

homotetia mostraremos que os quatro triângulos das atividades 1, 2.2 e 2.4 eram

semelhantes.

                   2.5 Nas atividades anteriores,   exploramos triângulos com ângulos

congruentes e lados proporcionais.   Dizemos que triângulos que apresentam estas

características entre si são semelhantes.  É por este motivo que por exemplo, o seno de

35o em qualquer triângulo tem o mesmo valor. Isto permite construir uma tabela de

senos , o que evita fazer os mesmos cálculos todas as vezes que se fizer necessário

obter o seno de um determinado ângulo.

                   O conceito de homotetia nos ajudará na compreensão da semelhança de

triângulos:

                   Uma homotetia de centro O e razão k é uma transformação do plano
em si mesmo que associa a cada ponto A, o ponto A’ tal que:
1.   OA’=k.OA;
2.   O, A e A’ são alinhados;
3.   A’ pertence à semi-reta OA se k>0 e à semi-reta oposta a OA se k<0.

                   Com base no exposto, responda os exercícios abaixo:
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       a) Sobre uma reta OA, marque a partir de O, os pontos A� e A�, tais que AO��= ½

AO e O é o ponto médio de AA�.
       b) Para k>1 temos uma ampliação. Construa um triângulo ABC e um ponto O fora

dele. Trace por O, semi-retas passando pelos vértices do triângulo. Utilize uma razão k,

tal que k>1, Construa o triângulo homotético A�B�C�.

       c) Para 0<k<1 temos uma redução. Experimente agora reduzir uma outra figura

geométrica de sua preferência pelo princípio acima.

       d) Para k=1 temos uma identidade, ou seja, obtemos a mesma figura.

       e) Para k<0 temos uma homotetia inversa. Agora será necessário utilizar retas

passando por O, pois a figura deverá aparecer do lado oposto. Mas, se -1<k<0 teremos

uma figura homotética reduzida inversa. E se k< -1, teremos uma figura homotética

ampliada inversa. E ainda, se k= -1, temos uma identidade inversa. Escolha um dos três

casos e faça a sua representação gráfica.

       f) Agora experimente construir dois triângulos homotéticos com k>1  em que o

centro da homotetia é um dos vértices dos triângulos.

                   O que há de parecido com os triângulos da atividade 2.4?

                   Verifique se os ângulos correspondentes dos dois triângulos são iguais.

Veja se os lados correspondentes dos dois triângulos são proporcionais e preservam

uma razão k. Registre suas conclusões:

                   Na homotetia, reduzimos, ampliamos ou mantemos a identidade da figura.

Em figuras poligonais homotéticas, os ângulos correspondentes são congruentes e os

lados correspondentes são proporcionais. No entanto, nossa construção somente

comprova que: 
kOB

OB
OA
OA 1

''
== . Embora fazendo as medições, vemos que:

'''' AB
BA

OB
OB

OA
OA ==  , será necessário obter uma comprovação deste fato.

                   Em sua última construção, trace por A, uma paralela ao segmento BB�,

marcando em B�A�, o ponto X.
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                   Identifique a figura formada em BB�XA. Através da homotetia sabemos

que:
'' OA

OA
OB
OB = (i). BB�A�A  mostra que BA e B�X possuem a mesma medida (ii).

                   Conclua a demonstração.

                   Observe a figura da atividade 2.4 novamente. É possível dizer que aquela

construção determinou triângulos semelhantes? Utilize o que vimos a respeito de

homotetia para responder.                               

                   Maciel (2004), mostrou que o conceito de homotetia, integrado a Ótica

geométrica, proporciona ao aluno uma aprendizagem significativa do conceito de

semelhança. Entretanto, não utilizamos explicitamente em nossa seqüência de ensino

aplicações de Ótica geométrica, por entendermos que também o cálculo de distâncias e

alturas constitui importante elemento motivador da aprendizagem. Não utilizamos

aplicações de Ótica geométrica explicitamente, mas de forma indireta, pois para o

cálculo das medidas já citadas, observamos em alguns casos a formação de sombras.

                   Faremos a institucionalização geral do conceito de semelhança de

triângulos para comprovar que o seno, o cosseno e a tangente são razões constantes.

Nas atividades 2.2, 2.3 e 2.4 pretendemos mostrar que isto é válido para apenas alguns

casos, mas nesta seção o aluno após as construções homotéticas poderá verificar que

é válido para qualquer medida de ângulo.

                   Através do item a), esperamos que o aluno tenha um contato inicial com a

homotetia. É possível que em algum momento de sua escolaridade, os professores de

Matemática e/ou Artes tenham explorado este tema. No entanto, consideramos pouco

provável que tenha sido associado à semelhança de triângulos a fim de mostrar que

seno, cosseno e tangente são razões constantes.

                    Nesta atividade, o aluno estará identificando o centro e a razão de

homotetia.

                   As respostas serão variadas uma vez que não foi determinada a medida  do

segmento AO. Supondo que seja escolhido pelo aluno um segmento AO de medida

5cm, a figura obtida será:
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Figura 36, possível representação: pontos homotéticos A� e A�� na reta OA.

                   No item b), a razão deverá ser maior do que um, então teremos uma

ampliação. Mas cada aluno construirá um triângulo diferente e utilizará uma razão

diferente, o que resultará em ampliações diversas. Será obtido algo como o que segue:

    k=1,5
Figura 37, possível representação: triângulo homotético A�B�C�.

                   O aluno poderá escolher no item c), outras figuras geométricas, regulares

ou não. Assim, ele não terá a falsa idéia de que as transformações por homotetia

somente são possíveis com triângulos. Adotando-se uma razão entre zero e um o aluno

alcançará uma redução como a seguinte:

        k=1/2
Figura 38, possível representação:redução do pentágono ABCDE.
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                  O aluno poderá ser orientado a utilizar os materiais de que dispõe, para

realizar medições de ângulos, ou mesmo comparar a medida dos lados da figura que

construiu.

                   Não foi solicitado a construção, na alínea d), pois utilizando a mesma razão

k a figura construída estará sobre a original. No entanto, não deixamos de explicitar a

possibilidade.

                   Encerramos na alínea e) todos os tipos de transformações homotéticas com

o centro de homotetia fora da figura. O aluno poderá decidir sobre fazer uma redução,

ampliação ou manter a figura original, e também deverá escolher a figura que preferir.

                   Poderá obter algo como:

 0<k<1
Figura 39, possível representação: redução homotética do triângulo ABC.

k=2
Figura 40, possível representação: ampliação homotética do triângulo ABC.
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k=1
Figura 41, possível representação:  triângulo ABC e a identidade homotética inversa.

                   O exercício f) diferencia-se dos anteriores desta seção por utilizar como

centro de homotetia um dos vértices da figura. Assim, o aluno construirá uma figura de

mesmo aspecto que aquelas encontradas nas atividades 2.2 e 2.4.

K=2
Figura 42, possível representação: triângulos homotéticos com centro de homotetia comum.

                   As técnicas que utilizamos na atividade 2.5, referem-se a objetos

geométricos nos quais a existência é assegurada pelas definições, axiomas e

propriedades consideradas, sendo a comparação com a construção final desta

atividade com aquela da atividade 2.4 de ordem dedutiva. Desta forma, estamos em

nível G2.

                   Esperamos que os alunos concluam que os triângulos da atividade 2.4 são

homotéticos. Poderão anotar que na figura o centro da homotetia é o vértice O do

triângulo GOH, por construção.

                   Este será o momento culminante desta atividade.
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                   Através da homotetia mostramos que 
kOB

OB
OA
OA 1

''
== , mas não mostramos

que:   
''

1
'' AB

BA
kOB

OB
OA
OA ===  .

                   Para tanto pediremos para que o aluno retome sua última construção por

homotetia de centro O e razão k, que determinou os triângulos BOA e B�O A�. Por A,

será necessário traçar uma paralela ao segmento BB�, marcando em B�A�, o ponto X.

Figura 43, possível representação: para aplicar o Teorema de Tales.

                   Vemos que BB�XA é um paralelogramo, por construção.Os ângulos OBA e

OB�A� são ângulos correspondentes formados por duas paralelas cortadas por uma

transversal, portanto possuem a mesma medida; o mesmo ocorre com os ângulos OAB

e OA�B�. Lembrando que o ângulo em A é comum.

                   Resta mostrar que os lados dos triângulos OBA e OB�A� são proporcionais.

Através da homotetia sabemos que:
'' OA

OA
OB
OB = (i). Por A construímos AX paralela a OB�,

com X em B�A�. O paralelogramo BB�XA  mostra que BA e B�X possuem a mesma

medida (ii). De (i) e (ii) vem que :
''''

'
' AB

BA
AB
XB

OA
OA == .   E finalmente

'''' AB
BA

OB
OB

OA
OA ==  .

                   A partir desta pequena demonstração, poderemos afirmar que figuras

homotéticas construídas a partir de uma razão k, possuem lados proporcionais, e

preservam a mesma medida dos ângulos.

                   Voltando à atividade 2.4 poderão observar que todos os triângulos possuem

um ângulo de medida igual a 47o, outro igual a 90o e como a soma das medidas

ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180o, então a medida do terceiro ângulo
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é igual a 43o. Como possuem ângulos iguais, seus lados são proporcionais e é por este

motivo que o seno, o cosseno e a tangente possuem valores constantes. Esta atividade

tem por objetivo construir esta conclusão.

Atividade 3: Os instrumentos e a resolução de problemas

                   3.1 Vamos agora construir um Teodolito rudimentar. Trata-se de um

instrumento muito utilizado na engenharia civil para medir ângulos.

                   Com  o  teodolito,  é possível medir a altura de objetos perpendiculares  ou

paralelos ao chão. Um poste, por exemplo.

                   Material necessário:Um copo de plástico (a) com tampa (b), xerox de um

transferidor alinhada e colada numa base quadrada de papelão (c), um pedaço de

arame fino com cerca de 15 centímetros de comprimento (d) e um pedaço com a

mesma medida de um tubo de alumínio de antena de TV (e).

                   Siga os passos a seguir:

                    1) A tampa do copo servirá de base para a rotação do teodolito e deverá

ser colada, de cabeça para baixo, de modo que seu centro coincida com o centro do

transferidor, o que dará mais precisão ao teodolito. Para encontrar o centro da tampa,

trace nela dois diâmetros. E faça um furo onde eles se cruzarem. Tampas desse tipo

geralmente trazem ranhuras na borda que podem ajudá-lo a encontrar o ponto certo.

Use o arame fino como guia para alinhar o centro da tampa com o centro do transferidor

                   2) O arame fino será o ponteiro do teodolito que permitirá fazer a leitura em

graus no transferidor. Para instalá-lo, faça dois furos diametralmente opostos nalateral

do copo, próximo de sua boca (use o diâmetro marcado na tampa como guia para fazer

esses furos), e passe o arame pelos furos deixando-o atravessado no copo.

                   3) O tubo de antena será a mira por onde você avistará os pontos a serem

medidos. Cole o tubo na base do copo, de forma que ele fique paralelo ao ponteiro

(arame fino). Para refinar essa mira, cole na extremidade do tubo dois pedaços de linha

formando uma cruz.

                   4) Finalize encaixando o copo na tampa. A versão caseira funciona como o

aparelho verdadeiro (figura 44). Com ele, você mede, a partir da sua posição, o ângulo
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formado entre dois outros pontos. Na horizontal ou na vertical, basta alinhar a indicação

0° do transferidor com um dos pontos e girar a mira até avistar o outro ponto. O ponteiro

indicará de quantos graus é a variação.

Figura 44:Revista Nova Escola � Editora Abril � edição 117/ novembro de 1998

Disponível em: novaescola.abril.com.br/ed/117_nov98/html/sucata.htm / Acessado em 30/08/2004

                   O Teodolito é um instrumento muito caro e a maioria das escolas não

dispõe de exemplares. A saída então para o professor é recorrer à sua construção com

sucata. Fica muito barato e a margem de erro para a finalidade à qual será aplicada o

seu uso é desprezível. O Teodolito possibilita realizar medições de ângulos tanto na

vertical como na horizontal.

                   A construção deste instrumento não se dará individualmente. Depois de

pronto poderemos realizar alguns ensaios medindo ângulos dentro da classe e fora

dela. Por exemplo, o ângulo de inclinação de algumas escadarias do prédio, o ângulo

de inclinação das cadeiras e etc.

                   Discutiremos quando e como um artefato passa a ser um instrumento.

Artefatos são meios para se atingir um objetivo, portanto eles exercem uma influência

decisiva na atividade e no desenvolvimento humano. Um instrumento se constitui

quando ao utilizarmos um artefato, atribuímos a ele uma função.
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                   3.2 Para poder navegar pelos oceanos, as embarcações precisam se

localizar. Os marinheiros da Antigüidade usavam um disco de metal chamado

Astrolábio. Sua invenção é atribuída ao matemático e astrônomo grego Hiparco, por

volta do século III a.C.

                   A desvantagem em relação ao Teodolito é que com o Astrolábio somente é

possível medir ângulos verticais.

                    Materiais: transferidor de meia volta, tubo vazio de caneta esferográfica (ou

um canudo), 20 cm de fio de linha, clipe e fita adesiva.

                   Procedimento:

1. Cole com fita adesiva o tubo da caneta (ou o canudo) sobre a base do transferidor;

2. No centro do transferidor, no grau zero, prenda verticalmente com fita adesiva uma

das extremidades do fio de linha e, na outra extremidade, amarre o clipe.

Figura 45, esquema de um Astrolábio.

                   O Astrolábio também será construído com materiais de baixo custo. Tem a

vantagem de proporcionar uma excelente interação com propriedades geométricas. A

desvantagem do Astrolábio para o Teodolito da seção anterior é que com ele somente

podermos medir ângulos na horizontal, porque ele depende da ação da gravidade sobre

o clipe.
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                   O instrumento funciona porque se for traçada uma reta AB paralela ao

horizonte, o objeto está sendo visto sob um ângulo de medida a. Observe que a+b=90o

e a�+b=90o. Portanto a=a�. Logo, a lâmpada está sendo vista sob um ângulo de a�.

                   Podemos comparar o teodolito e o astrolábio com o transferidor quando

trabalhamos no papel. O teodolito, em especial, é muito mais sofisticado que o seu

equivalente antigo, podendo garantir uma precisão bem maior.

                   3.3 Vamos voltar à questão da travessia do rio, mencionada na Atividade

2.2. Mas, vamos explorá-la de forma mais concreta no pátio do colégio. Você vai

precisar de uma fita métrica ou de uma trena, do teodolito ou do astrolábio  e dos seus

materiais de anotação.

Figura 46, esquema de um rio com um ponto em cada margem.

                   O primeiro passo é desenhar no chão do pátio da escola duas margens

paralelas  do suposto rio. Determine os pontos A e B, em margens opostas, como na

figura. Consiga um ponto C na mesma margem do ponto A, tal que o ângulo BCA seja

reto. Com o teodolito ou o astrolábio (decida qual destes instrumentos é mais

apropriado para esta atividade) meça o ângulo A. Com a fita métrica ou uma trena,

meça a distância AC.

                   Utilizando essas medidas, noções trigonométricas e semelhança de

triângulos, você poderá calcular a largura do rio. Quando concluir a atividade meça a

distância BC com a trena ou com a fita métrica e compare com o resultado anterior.

                   Relate esta experiência, descrevendo o procedimento, os dados obtidos, os

cálculos e o resultado.

                   Será simulada uma situação possível. Assim estaremos criando uma

motivação, e o aluno poderá interagir  com o  significado do que está aprendendo de

forma mais prática.
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                   No caso da travessia do rio o instrumento indicado é o Teodolito porque

pode medir ângulos na horizontal. Se o aluno escolher o Astrolábio não conseguirá

concluir a medição do ângulo BAC, nem mesmo determinar o ponto C, e acabará

optando pelo Teodolito.

                   Para determinar o ponto C, o aluno fará várias tentativas, indo �um pouco

mais para cá�, �um pouco mais para lá�, até estabelecer um ângulo reto em C.

                   Depois de determinado o ângulo BAC e a medida do segmento AC, será o

bastante construir triângulos semelhantes e comparar as medidas.

                   Não será permitido utilizar os valores da tangente do ângulo BAC

diretamente, mesmo que o aluno se lembre do que estudou na 8a série do Ensino

Fundamental. Desta forma, ele irá constatar que a construção de uma tabela

trigonométrica é bastante importante.

                   Para resolver, o aluno deverá construir dois triângulos retos: ABC e A�B�C�.

Figura 47, possível representação de triângulos semelhantes.

                   Por construção, ambos tem obrigatoriamente dois ângulos de medidas

correspondentes, e como Â+B+Ĉ= 180o, então Ĉ=Ĉ�.Logo são semelhantes, e assim

sendo seus lados correspondentes são proporcionais. Por tudo isso é válido escrever:

                   No triângulo ABC: tg Â= med cat op/ med cat adj.

                   No triângulo A�B�C�: tg Â�= med cat op/ med cat adj.
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                   Como todas as medidas no triângulo A�B�C� são conhecidas, será possível

calcular a largura do rio naquele trecho por uma regra de três simples.

                   3.4 Vamos determinar a altura do prédio escolar, com os mesmos materiais

da atividade anterior. Perceba que sem os valores da tabela trigonométrica (obtidos por

meio de uma calculadora) os cálculos podem se tornar um pouco demorados.

                   Esta atividade diferencia-se da anterior em termos de resolução porque o

aluno poderá usar tanto o Teodolito quanto o Astrolábio, mas depois deverá adicionar

ao resultado a altura do observador. Será resolvida por meio da tangente do ângulo no

ponto onde se encontra o observador.

                   Nesta atividade, o aluno não trabalhará apenas com medidas em solo.

Embora, num rio verdadeiro a distância entre dois pontos em margens opostas sejam

inacessíveis sem um barco e um material apropriado para medir, todas as medidas no

rio imaginário poderiam ser conhecidas. Então, incluímos este exercício com a

finalidade de  que o aluno perceba a dificuldade real que se encontra ao medir

distâncias inacessíveis sem os materiais adequados, já que para este caso

precisaríamos no mínimo de uma escada alta o suficiente.

                   A resolução poderá ser encontrada por meio do mesmo procedimento do

exercício anterior. Observe o esquema:

Figura 48, medindo o ângulo ACB  com o Astrolábio.
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                   O aluno deverá medir o segmento BC e o ângulo ACB. Então será

necessário construir um triângulo A�B�C�, como no exercício anterior. O aluno não

poderá esquecer de somar a altura encontrada com a medida do comprimento dos seus

olhos até o solo.

                   Quando os alunos apresentarem seus resultados, lhe mostraremos como

Tales (600 a.C.), Arquimedes e Eratóstenes (200 a.C.) resolveriam esta questão.

                   A luz solar produzirá uma sombra no solo através do prédio da escola.

Pediremos para que os alunos imaginem um triângulo utilizando a medida do

comprimento da sombra e a altura do prédio e posteriormente representem no papel. A

medida do comprimento da sombra e os ângulos deste triângulo poderão ser obtidos.

Então fincaremos uma vara no solo e mediremos a sua projeção por meio da sombra e

como já será conhecido o comprimento da vara, poderemos construir um triângulo

semelhante ao primeiro. O que nos assegura que os dois triângulos são semelhantes é

a direção dos raios solares, que determina ângulos correspondentes de mesma

medida.

                   Para finalizar vamos comparar os resultados obtidos através das duas

estratégias. Também será um momento destinado à socialização dos resultados.

3.5 É possível calcular o raio da Terra usando a linha do horizonte. Para isto vamos

considerar que um homem esteja sobre uma torre de altura h= 703m. Com o astrolábio,

ele mede o ângulo α formado entre o solo, o ponto onde ele está e o horizonte,

encontrando α= 89,15o. Como poderia calcular o raio da Terra?

                  Este processo não fornece um bom resultado visto que um pequeno erro na

medida de α acarreta uma grande variação no valor do raio da Terra. No entanto, mais

uma vez coloca o aluno em uma situação problema de ordem prática bastante

motivadora. Ademais, não dispomos de nenhum método material para efetuar

concretamente a medição do raio da Terra, então será preciso recorrer a um método

gráfico da situação: a Terra será �um círculo� (considerando um corte transversal), o

observador está no alto do círculo e a distância até o horizonte é a linha imaginária

tangente à Terra, mas não se conhece sua medida. No entanto, após determinar o raio
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da Terra, o cálculo da distância do observador até o horizonte poderá ser realizado

(embora não tenha sido solicitado no texto do exercício).

                   A resolução exige um desenho similar ao seguinte:

Figura 49, Calculando o raio da Terra, utilizando a linha do horizonte.

                   O aluno será orientado a não recorrer a nenhum instrumento que lhe

disponibilize o valor do seno de 0,85o automaticamente. Terá como saída então,

trabalhar com semelhança de triângulos novamente.

                   Deverá (a princípio, sem nossa orientação) construir um triângulo

semelhante ao da figura acima, utilizando os dois ângulos conhecidos e comparar as

razões encontradas para o seno de 89,15o.

                   A figura fornece sen 89,15o= 
703,0+r

r . (Obs: 703m = 0,703km).

                   É nosso objetivo que o aluno ao tentar construir o triângulo semelhante

requisitado, perceba que encontrar um resultado próximo do real com os instrumentos

disponíveis, será bastante difícil, visto que a escala do transferidor possui intervalos de

1o. Desta maneira, ficará evidenciada para ele a necessidade de uma tabela

trigonométrica.

                   Depois que o aluno tentar encontrar, porém sem alcançar êxito, um valor

para o raio, diremos para que considere sen 89,15o= 0,9998 e que faça os cálculos

diretamente. Então será orientado a compartilhar os resultados obtidos por ele nas duas

situações, com os seus colegas.

                   Conhecendo sen 89,15o= 0,9998, a resolução será algo como o que segue.
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                   sen 89,15o= 
703,0+r

r .

                   Então: 0,703. sen 89,15o + r. sen 89,15o = r.

                   Finalmente: r = .6633
15,89sen1

15,89sen.703,0 kmo

o

=
−

                   O raio médio da Terra é de cerca de 6370. Então o resultado encontrado é

bastante razoável.

                   Vemos que os livros didáticos para o Ensino Médio dedicam muitas páginas

para o Ensino da Trigonometria. No entanto, não trazem muitas aplicações práticas, de

modo a auxiliar o aluno e o professor, na compreensão da utilidade deste conteúdo.

Nos exercícios 3.3, 3.4 e 3.5 utilizamos na resolução apenas as relações

trigonométricas no triângulo retângulo.

                   O homem tem a necessidade de avaliar distâncias inacessíveis desde a

Antiguidade. Existem muitas distâncias que não podemos medir diretamente e assim,

calculamos com o auxílio da trigonometria. Pretendemos que o aluno conclua desta

forma.

                   Nas atividades 3.3-3.5, os problemas apresentaram uma única solução,

apesar de considerarmos uma pequena margem de erro.

                   Também utilizamos instrumentos importantes, como o Teodolito, o

Astrolábio, e a trena. Seu uso leva o aluno a imaginar que a situação problema  é real.

Trabalhando somente no âmbito do papel e do transferidor, talvez ele veja apenas mais

um exercício para �quebrar a cabeça�.

 Atividade 4 – A construção de uma tabela trigonométrica por Ptolomeu

Leitura:
                    Uma das questões que desafiaram os matemáticos e astrônomos da

Antiguidade foi a determinação do tamanho do Sol e da Lua. Para chegar a estas

medidas, era necessário conhecer o tamanho da circunferência da Terra.

                   Veja um pouco dos feitos de quatro destes matemáticos:
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                   Eratóstenes, (276-196 a.C.), natural de Cirene, mas viveu parte da

juventude em Atenas. - Foi nesta época que também se destacou  outro matemático

grego: Arquimedes (287-212 a.C), inventor da alavanca, da roldana, da catapulta, do

parafuso sem fim, das rodas dentadas, entre outros. - Eratóstenes foi um atleta

bastante popular, destacando-se em várias modalidades esportivas. Autor de vários

livros de Astronomia e Geometria, escreveu ainda poesias e textos para teatro. Fez

uma demonstração muito interessante a partir da sombra projetada por uma coluna em

duas cidades que ele acreditava estar no mesmo meridiano. Eratóstenes sabia que no

solstício de verão o Sol ficava completamente a pino em Siena (pois esta cidade está

quase sobre o trópico de Câncer) e uma vareta fincada verticalmente no  solo não fazia

nenhuma sombra neste horário, fazendo com que o fundo de um poço ficasse

completamente iluminado. Aproveitando-se desse fato, Eratóstenes dirigiu-se à cidade

de Alexandria e, aproximadamente no mesmo horário em que o Sol ficava a pino em

Siena, fincou verticalmente uma vareta no chão. A seguir, mediu o ângulo formado  pela

ponta da vareta com a extremidade da sombra (encontrando 1/50 do círculo) e o

segmento formado pela sombra. Veja o esquema abaixo:

 
Figura 50, esquema de Eratóstenes para o cálculo do raio da Terra.

                   Naquele tempo, uma unidade comum para medir distâncias grandes era o

estádio. O estádio era o comprimento da pista de corrida utilizada nos jogos olímpicos

da antiguidade (de 776 a 394 a.C.) e era equivalente a 1/10 de milha, ou seja,

aproximadamente 161m. Eratóstenes sabia que a distância entre Alexandria e Siena

era de 5000 estádios.
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                   Exercício: Com base nestas informações, calcule o raio da Terra.
Compare com os resultados obtidos na atividade 3.5. Compartilhe suas
conclusões sobre o método de Eratóstenes com seus colegas.
                   Aristarco de Samos, (320-250 a.C.), natural de Samos, na Grécia. Propôs o

modelo heliocêntrico do Universo, que afirmava que a Terra e todos os planetas

giravam em torno do Sol, algo muito ousado para sua época. Calculou também as

distâncias Terra-Sol e Terra-Lua. Aristarco deduziu a partir do tamanho da sombra da

Terra sobre a Lua (durante o eclipse lunar), que o Sol tinha que ser muito maior que a

terra e que deveria estar a uma distância muito grande.   Pelo fato de o Sol estar muito

longe ele ilumina a Lua praticamente com um feixe de retas paralelas.

Figura 51, esquema para ilustrar o método de Aristarco para calcular distâncias astronômicas.

                   Hiparco de Nicéia, (180- 125 a.C.),mais um matemático grego.

Provavelmente foi fortemente influenciado pela matemática da Babilônia. Construiu uma

tabela de cordas que equivale a tabela de senos. Calculou a distância Terra-Lua por

meio de contagem de tempo e observações de um eclipse lunar. Trabalhou

principalmente com semelhança de triângulos.

                   Cláudio Ptolomeu, (87-151 d.C.),natural de Alexandria. Escreveu o

Almagesto, que permaneceu por 14 séculos como a obra de Astronomia mais

importante. No Almagesto encontramos uma tabela trigonométrica bem mais completa

que a de Hiparco, onde são fornecidas as medidas das cordas de uma circunferência,

para ângulos que variam de meio em meio grau, entre 0o e 180o.

                   Para determinar essas medidas, Ptolomeu utilizou  a base sexagesimal, o

mesmo que fez Hiparco. Em todos os seus cálculos, ele usou uma circunferência com

raio de 60 unidades.
(Boyer, 1974, p.116-121, Texto resumido pela autora)
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                   Ptolomeu verificou a necessidade de uma tabela de cordas. Faremos uma

adaptação desta tabela, utilizando ao invés de cordas, senos, cossenos e tangentes.

Mostraremos que a nova tabela será um importante objeto para otimizar os cálculos.

Começaremos pela tabela de senos, calculando o seno de 45o, 30o e 60o.Depois

mostraremos como encontrar o seno de 18o. Ptolomeu calculou a corda de 45o, 30o, 60o

e 18o. A partir de então desenvolveu o que ficou conhecido como o Teorema de

Ptolomeu que possibilitou a obtenção de diversas fórmulas trigonométricas:  arco soma

e arco diferença. Até conseguir deduzir o valor do seno de 1o através de um teorema

utilizado por Aristarco. Sabendo que a soma do quadrado do seno de um ângulo com o

quadrado do cosseno do mesmo ângulo é igual a um, completaremos também a tabela

de cossenos. Para completar a tabela das tangentes apenas observaremos que a

tangente de um ângulo pode ser dada pela razão entre o seno e o cosseno do mesmo

ângulo.

                   Seguiremos os passos de Ptolomeu para construir uma tabela

trigonométrica, de senos, cossenos e tangentes, de 0o a 90o, de 1o em 1o.

                   Este tópico foi incluído como um resumo sobre a parte histórica do evento

da construção da tabela trigonométrica. Por meio dele será contado com mais detalhes

os feitos destes matemáticos gregos. Mostraremos em que se baseou o método de

Eratóstenes para o cálculo da distância entre duas cidades gregas: Siena e Alexandria.

                   Assim, o aluno deverá utilizar as informações contidas na leitura para

encontrar um resultado satisfatório para o exercício proposto.

                   Observando que o ângulo central C é igual aquele formado pela sombra da

vareta, por serem ângulos correspondentes em duas paralelas (formadas pelos raios

solares), cortadas por uma transversal, além de perceber a proporcionalidade entre os

arcos e os ângulos, o aluno obterá:

kmrecirTerrestrecirTerrestdriaSienadistAlexan
o

o

oo 40000
2,7
360.800

3602,7
==⇒=

                   Assim, pretendemos que o aluno compare o resultado obtido através do

método de Eratóstenes com o da Atividade 3.5.

                   Os fatos matemáticos utilizados serão explicados aos alunos, para que eles

apreciem a importância da Matemática nesse processo.
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                   Aproveitaremos o ensejo para fazer alusão a Arquimedes e Tales. Também

falaremos sobre Aristarco para mostrar em que se baseava seu método para o cálculo

da distância Terra-Sol e Terra-Lua, esta última também engenhada por Hiparco.

Terminaremos nosso relato histórico com Ptolomeu, falando do Almagesto, e da tabela

trigonométrica, antes chamada de Tábua de Cordas.

                   A História da Matemática terá aqui além do objetivo de gerar motivação,

situar o aluno no momento histórico vivido pelos matemáticos citados.

                   Temos o objetivo de mostrar ao aluno que a produção do conhecimento

matemático tem causas e conseqüências no comportamento humano e na organização

da sociedade.

                   4.1 Vamos seguir os passos de Ptolomeu a fim de construir a tabela

trigonométrica, partindo do ângulo de 45o.

(Materiais: compasso, transferidor, régua)

•  Desenhe um quadrado inscrito numa circunferência. Trace suas diagonais.

•  Vamos trabalhar com um dos triângulos formados.  Chamaremos a hipotenusa de

L4.(L4 significa lado de um polígono regular de 4 lados).

•  Quanto aos lados, como podemos classificar este triângulo? Determine por dedução

a medida dos seus ângulos.

•   Determine L4.

•  Seja α um dos ângulos não retos. Como vimos anteriormente, o seno de um ângulo

α é a razão entre a medida do cateto oposto a este ângulo e a medida da hipotenusa.

Determine o seno α.

•  Calcule também o cos α e a tg α.

                   De acordo com o modelo de Parzysz, esta atividade está no nível dedutivo

G2.

                   O primeiro passo para se conseguir o seno, cosseno e tangente de 45o é

construir um quadrado.
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                   Nossa preocupação superior está vinculada à formação dos conceitos. Por

isso, fomos impelidos a construir de uma circunferência. Na seção anterior mostramos

que os matemáticos e astrônomos descobriram um método prático e eficiente para

calcular a distância, em linha reta, entre dois pontos situados na superfície terrestre.

Numa circunferência de raio r, a distância entre dois pontos quaisquer A e B da

circunferência é chamada de corda. Pode ser que o aluno observe que uma corda não

tem o mesmo comprimento de um arco (chamaremos a sua atenção para este fato),

mas se considerarmos que os homens da antiguidade raramente se deslocavam até

lugares longínquos demais, veremos que o comprimento da corda se aproxima do

comprimento do arco. Neste ponto pediremos ao aluno que construa uma

circunferência e que nela faça o arco e a corda de um grau, para observar nesta

representação o que afirmamos acima. Então como o comprimento do arco da

circunferência da Terra percorrido no trajeto de uma cidade a outra era cerca de um ou

dois graus, o comprimento da corda correspondente possuía um valor aproximado ao

do arco. Os matemáticos daquela época não conheciam uma maneira de se calcular a

medida de um arco diretamente, então recorriam ao cálculo da medida da corda.

                   Poderíamos simplesmente solicitar a construção de um triângulo reto e

isósceles. Mas se fizéssemos assim, estaríamos nos desviando do sentido de todo este

trabalho. Então estaremos calculando o valor do seno, mas lembrando que a

hipotenusa L4, é a corda AB.

                   Acreditamos que o aluno utilizará uma das formas para desenhar o

quadrado inscrito na circunferência: Traçando uma reta passando pelo centro de uma

circunferência, uma perpendicular a esta reta passando pelo centro da circunferência os

vértices do quadrado inscrito serão obtidos, bastará portanto traçar os lados. Ou

dividindo a circunferência em quatro partes com o transferidor. Sabendo que o aluno

poderia optar por esta última possibilidade descrita é pedimos ao aluno que

desenhasse a figura, ao invés de solicitar a sua construção. Qualquer que seja a sua

opção deverá levar a:
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Figura 52, possível representação para o cálculo da corda de 45o.

                   Escolhemos o triângulo AOB, mas qualquer um dos quatro triângulos

formados pelas diagonais do quadrado poderia ser utilizado. Desta forma, chamaremos

o lado AB de L4, pois é o lado do polígono regular de quatro lados. AOB é isósceles por

construção, já que possui dois lados de medidas iguais e como um ângulo é reto, os

outros dois medem 45o.

                   Utilizando o Teorema de Pitágoras no triângulo OAB e as definições de

seno, cosseno e tangente (conforme mostramos na página 58), obtém-se os resultados.

                   O aluno será orientado a preencher a Tabela Trigonométrica a cada novo

valor encontrado.

                   4.2 Por meio de um hexágono regular determinaremos as razões

trigonométricas para os ângulos de 30o e 60o.

•  Desenhe um hexágono regular inscrito numa circunferência. Trace as diagonais do

hexágono que passam pelo centro da circunferência.

•  Na figura anterior, escolha um dos triângulos. Como podemos classificá-lo quanto

aos lados? Quanto mede cada ângulo?

•  Trace a altura do triângulo escolhido.Quanto mede cada novo ângulo? Determine a

altura do triângulo escolhido.

•  Calcule o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos: 30o e 60o .
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                   Esta questão também nos impeliu a buscar respaldo histórico. Partiremos

novamente de uma figura inscrita numa circunferência, para mostrar que o triângulo

eqüilátero que desejamos obter é na verdade uma das seis partes de um hexágono

regular dividido por meio das diagonais (que passam pelo centro) e que o lado do

triângulo eqüilátero pode ser indicado por L6, ou seja, o lado da figura regular de seis

lados, sendo portanto a corda de 60o. Poderíamos ainda, sem perder este raciocínio,

adotar apenas um triângulo inscrito numa circunferência. Neste caso, a dificuldade

estaria em determinar o seno, o cosseno e a tangente em função do raio da

circunferência, como pretendemos fazer.

                   Para desenhar o hexágono regular inscrito numa circunferência,

acreditamos que o aluno escolherá dividir o arco de 360o em 6 partes com o auxílio do

transferidor. No entanto, lembrando-se que ao dividir o hexágono regular em seis partes

iguais por meio das diagonais que passam pelo centro da circunferência encontramos

seis triângulos eqüiláteros. As diagonais citadas possuem medida igual ao dobro do raio

da circunferência. Podemos então  concluir que cada um dos lados dos triângulos

eqüiláteros tem a medida do raio da circunferência. Bastaria então traçar o diâmetro da

circunferência, e adotando a medida do raio, dividir a circunferência em seis partes, a

partir de uma das extremidades do diâmetro traçado, encontrando os vértices do

hexágono procurado. Em qualquer possibilidade descrita bastará apenas traçar os

lados e as diagonais  da figura inscrita que passam pelo centro da circunferência. Uma

possibilidade de representação será a seguinte:

Figura 53, possível representação para o cálculo da corda de 60o.
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                   Como todos os triângulos da figura são iguais, a escolha de um ou de outro,

não interferirá no resultado final. Suponhamos que o aluno escolha o triângulo AOB, ele

deverá anotar que se trata de um triângulo eqüilátero de lados medindo r (r=raio da

circunferência) como todos os outros e que a medida de todos os ângulos internos são

iguais a 60o.

Figura 54, possível representação para o cálculo da altura AH.

                   O aluno obterá a resposta final esperada qualquer que seja o lado escolhido

como base do triângulo, mas para exemplificar escolhemos como base o segmento OB.

Traçando a altura  do triângulo OAB, vemos que o triângulo fica dividido em dois outros

que são simétricos.  Assim, a altura AH, determinou dois triângulos com as seguintes

medidas de ângulo: 90o, 30o e 60o.

                   Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo AHB e as definições de

seno, cosseno e tangente (conforme foi visto na página 59) obtém-se os resultados.

                   Temos agora mais seis valores para integrar nossa tabela.

                   4.3 Vamos agora determinar o seno do ângulo de 18o.

•  Desenhe o decágono regular inscrito numa circunferência. Trace as diagonais que

passam pelo centro da circunferência.

•  Tomemos um dos triângulos formados, será chamado OA1A10. O lado do decágono

será  indicado por L10. Como podemos classificar OA1A10 quanto aos lados?

Quanto medem  os ângulos OA10A1 e OA1A10?
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•  Traçando a bissetriz do ângulo A1A10O, determinaremos o ponto C sobre OA1.

Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo A1CA10?
•  Quanto aos lados, como podemos classificar A1CA10? Sem medir, determine o

comprimento do segmento CA1.

•  E o triângulo OA10C é isósceles ou eqüilátero? Quanto mede OC?

•  Como seria possível exprimir CA1 em função de L10 e do raio da circunferência?

•  Compare os triângulos OA1A10 e A1CA10. São semelhantes? Qual seria a causa

imediata de sua conclusão?

•  Aproveite-se destas características e escolha dois segmentos de cada triângulo que

sejam correspondentes e encontre a medida de L10.

•  Trace a bissetriz do ângulo em O . Determine M (ponto médio de A1A10). Assim,

estará determinando dois triângulos OA1M e OMA10. São triângulos retângulos?

Comprove.

•  Como fazer para calcular o seno do ângulo de 18o? Mostre.

                   Mais uma vez procuramos envolver o aluno naquela motivação que levou

os antigos a escreverem sua tabela trigonométrica. Partimos da corda de 36o, que é

justamente o lado do polígono regular de dez lados.  Teremos o cuidado de mostrar ao

aluno que a medida da corda de 36o não é igual a medida do arco de 36o.

                   Acreditamos que os alunos optarão ao construir o decágono solicitado, por

traçar uma circunferência e dividi-la em dez partes com o auxílio do transferidor,

determinando assim os vértices  do decágono regular inscrito. Bastará traçar os lados e

as diagonais do decágono que passam pelo centro da circunferência.
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Figura 55, possível representação para o cálculo da corda de 36o.

                   A construção acima determinará dez triângulos isósceles, visto que dois

lados possuem medidas iguais ao raio da circunferência. Temos um ângulo que mede

36o por construção e como os outros dois são iguais, medem 72o cada um.

                   A partir daqui temos consciência de que os alunos precisarão de muita

ajuda. Porém não daremos respostas prontas, daremos pistas que ajudem o aluno a

concluir sua resposta.

                   O aluno deverá escolher um dos dez triângulos para anotar as

características que for encontrando. Talvez seja necessário fazer um novo esboço em

tamanho maior porque os dados são muitos.

Figura 56, possível representação para o cálculo da corda L10.
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                   As questões desta atividade, estão um pouco dirigidas por que se assim

não fizéssemos, provavelmente os alunos apresentariam dificuldades difíceis de

transpor. As questões indicam para quais características os alunos devem deter o olhar,

mas não impedem de forma alguma que haja investigação (absolutamente necessária)

até que o objetivo desta atividade se concretize, que é a determinação do seno de 18o.

                   No Ensino Médio, as demonstrações perderam um pouco seu status entre

os professores e nossa proposta é justamente mostrar que se forem feitas, possibilitará

ao aluno o reconhecimento de que os conteúdos em matemática não surgiram

espontaneamente e sim de forma gradativa, com a interferência de vários

pesquisadores matemáticos ao longo da história que possuíam a finalidade de resolver

problemas vividos em sua época, assim como os cientistas dos nossos dias também o

fazem.

                   As estratégias que deverão ser utilizadas pelos alunos são aquelas

descritas na página 60.

                   Para concluirmos o cálculo o calculo do cosseno e da tangente de 18o,

precisaremos da medida do cateto adjacente. Por meio do Teorema de Pitágoras,

aplicado a qualquer um dos triângulos OA1M ou OMA10, ou seja, r2= OM2 + (L10/2)2

poderemos encontrá-la, mas o cálculo é extenso e com um grau de dificuldade elevado,

por isso vamos deixar para determinar seus valores na seção final.

                   Pediremos para o aluno, com a calculadora verificar qual o resultado

aproximado de 5  e terminar os cálculos, para comparar com o resultado de seno de

18o obtido por meio da calculadora. Poderá ser feito algo análogo com os resultados

anteriores.

                   Desta forma, temos mais um valor para anotar em nossa tabela, que é o

seno de 18o.

                   4.4 �A soma dos produtos das medidas dos lados opostos de um

quadrilátero inscritível é igual ao produto das medidas das diagonais�
                   AB.CD+BC.AD=AC.BD

                   Este Teorema ficou conhecido como o Teorema de Ptolomeu, que

possibilitou a obtenção das fórmulas trigonométricas.
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                   Construa um quadrilátero ABCD inscrito numa circunferência e teste o

Teorema de Ptolomeu. Veja se realmente AB.CD+BC.AD=AC.BD. Compare com os

resultados dos seus colegas.
                   Vamos provar que o Teorema de Ptolomeu é válido para qualquer

quadrilátero ABCD inscrito numa circunferência. Acompanhe a demonstração.

•  Desenhe um quadrilátero ABCD, inscrito numa circunferência;

•  Construir o ponto E sobre a diagonal AC, tal que o ângulo ABE seja igual ao ângulo

DBC;

•  Veja que os triângulos BCE e BDA são semelhantes pois os ângulos CBE e ABD

são iguais por construção e além disso os ângulos BCA e BDA são iguais pois

subtendem o mesmo arco. Portanto, BC/CE = BD/AD e então BC.AD = CE. BD *;

•  Note que os triângulos BAE e BDC também são semelhantes pois os ângulos ABE e

DBC são iguais por construção e observe que os ângulos BAC e BDC são

•   iguais pois subtendem o mesmo arco. Assim, AB/BD = AE/DC e então AB. CD =

AE. BD **;

•  Adicionando * e ** membro a membro encontramos: BC.AD + AB.CD = CE.BD +

AE.BD

•  Note que AC = AE + CE e conclua a demonstração.

                   Primeiramente o aluno deverá validar o teorema  mostrando que é válido

para a sua construção. Compartilhando os resultados obtidos com os colegas,

perceberão que o Teorema de Ptolomeu é válido também para estas construções. É

importante que esta etapa aconteça antes da demonstração, para que o aluno sinta-se

motivado a descobrir porquê o Teorema foi verificado para os quadriláteros que ele e

seus colegas construíram.

                    Através da prova perceberão que é válido para todo quadrilátero inscritível

numa circunferência.

                   Preferimos mostrar a demonstração do Teorema de Ptolomeu de forma

expositiva , mas com alguns momentos destinados a reflexão do aluno.
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                   Não queremos dispersar a atenção do aluno com uma demonstração difícil.

Então para provocar uma motivação maior vamos permitir que ele interaja com o

expositor no início construindo a figura solicitada e ao final, concluindo.

                   A construção do quadrilátero inscrito na circunferência é indicada abaixo:

Figura 57, possível representação de uma construção geométrica para validar o Teorema de Ptolomeu.

                   A demonstração do Teorema de Ptolomeu que está explicitada na página

62, será findada quando o aluno mostrar que:

                   Como BC.AD+AB.CD=CE.BD+AE.BD e AC=AE+CE, temos:

BC.AD+AB.CD=(CE+AE).BD e finalmente: BC.AD+AB.CD=AC.BD.

                   4.5 Vamos aplicar o Teorema de Ptolomeu  num quadrilátero inscrito numa

semicircunferência para encontrarmos a fórmula do seno da subtração de arcos

conhecidos. As diagonais deste quadrilátero determinam triângulos retângulos.
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Figura 58, construção geométrica aplicada à fórmula do seno da subtração de arcos .

•  Exprima os lados AB, BC, e CD e as diagonais AC e BD em função do seno ou do

cosseno dos ângulos a e b. Observe que o lado AD= 2r. Para tanto, determine seno

de a, de b, e de a-b, e o cosseno de a e de b.

•  Substitua as relações encontradas em: AB.CD+BC.AD=AC.BD, para transpor a

notação de Ptolomeu para a que utilizamos hoje. Você deverá encontrar sen (a-b) =

sen a . cos b -  sen b . cos a.

                  A fórmula do seno da diferença de dois arcos possibilitará encontrar mais

valores para nossa tabela. Ptolomeu também desenvolveu esta fórmula, mas

exprimindo-a em função das cordas.

                   Na página 63 apresentamos a demonstração. Dela obtém-se:

sen (a-b) = sen a . cos b -  sen b . cos a.

                   4.6 De quais ângulos já conhecemos o seno? Por meio deles quais outros

podemos determinar? Mostre.

                   Os senos que já tiverem sido encontrados estarão anotados na tabela. O

aluno deverá aplicar a relação que acaba de descobrir para determinar outros valores.

Será lançado o desafio de tentar encontrar o maior número possível de novos senos.
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                   Na página 63 apresentamos todos os ângulos que esperamos que sejam

encontrados pelo aluno.

                   Vamos precisar de alguma outra ferramenta para completar a tabela

trigonométrica. Ptolomeu procurando esta ferramenta desenvolveu uma fórmula para

determinar o seno do arco metade.

                   4.7 Ptolomeu mostrou como dada a corda de um arco, podemos achar a

corda de seu arco metade. Sem esta demonstração, a Tabela trigonométrica de

Ptolomeu teria ficado incompleta.

                   Vamos agora descobrir que fundamentos este matemático usou.

•  Desenhe um quadrilátero ABCD inscrito numa semi circunferência. AD é o diâmetro

e r é o raio. Traçar as diagonais. BD é a corda dada;

•  Seja C o ponto médio do arco BD. Traçar a perpendicular de C sobre AD obtendo o

ponto F;

•  Vamos mostrar que FD é projeção de CD sobre AD e é igual a ½(AC � AB). Marque

AE=AB;

•  Note que BAC e EAC são congruentes pois os ângulos em A são iguais (C bissecta

o arco BD). Portanto CE=CB, mas BC=CD. Logo CE=CD. Conclui-se que o triângulo

EDC é isósceles;

•  Assim CF é a altura e a mediana do triângulo EDC, de maneira que EF=FD;

•  Veja que FD = ½ (AD � AE) = ½ (AD �AB). Isto demonstra o resultado desejado;

•  Para mostrar que DC pode ser achado, aplicamos ao triângulo ACD um teorema

conhecido por Ptolomeu que diz: �Um lado do triângulo retângulo é a média

proporcional entre sua projeção sobre a hipotenusa e toda a hipotenusa.�  Este

teorema   nos leva a DC2=AD.FD;

•  Já é conhecido FD e como AD = 2r, verifique que: DC2=r(2r�AB).

                   Numa circunferência inscreva um quadrilátero qualquer. Escolha um dos

seus ângulos e observe a corda do arco determinado por ele. Calcule a corda do seu

arco metade utilizando o que vimos acima. Depois meça com a régua o arco DC e

 compare com o que obteve por meio da fórmula do arco metade. Compartilhe seus

resultados com seus colegas.
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                    Vamos agora transpor a notação: DC2 = r . (2r � AB) para a atual. Exprima

DC em função do seno de β/2 e AB em função do cosseno de  β.

                   Substitua DC e AB em DC2  = r (2r � AB) para encontrar :

sen 
2
β  =  

2
cos1 β−

                   Depois volte para a nossa tabela e complete o maior número de lacunas

que puder.

                   A construção do quadrilátero será bastante criteriosa para que seja possível

determinar a metade de um certo arco.

                   Para que C seja o ponto médio de BD, será traçada a bissetriz do ângulo

CAB. Então basta traçar uma perpendicular a reta AD passando por D, que determinará

o ponto F; e transportar a medida AB a partir de A no segmento AD, obtendo o ponto E.

                   A figura obtida pelos alunos será análoga à seguinte:

Figura 59, possível representação de uma construção geométrica  para

 determinar a fórmula do seno do arco metade.

                   A seguir será feita a demonstração de que de fato se for conhecida a

medida da corda de um arco, poderemos encontrar a medida da corda de seu arco

metade. A demonstração foi apresentada na página 65 em linguagem moderna.
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                   Resta-nos lançar outro desafio para os alunos. Pediremos para que

encontrem o maior número de senos de arcos medidos em graus por números inteiros

que for possível por meio desta fórmula. Esperamos que concluam não ser possível

encontrar nenhum novo seno com esta fórmula, pois os arcos ímpares determinarão

arcos com casas decimais e não os incluímos na tabela e os arcos pares determinarão

os mesmos que estavam determinados.

                   Apenas na secção seguinte o aluno poderá descobrir qual era então o

objetivo de Ptolomeu quando desenvolveu a fórmula estudada acima.

                   4.8 Ptolomeu determinou o valor da corda de 1o. A partir  desta corda, foi

possível determinar todas as outras que estavam faltando numa tábua de 1o em 1o.

                   Seguiremos o seu raciocínio para determinar o seno 1o:

                   Mostre como podemos chegar no seno de 1,5o  e no seno de 0,75o.

                   Já foi calculado na atividade 4.6 o seno de 3o. Através da fórmula do arco

metade o aluno encontrará o valor do seno de 1,5o e 0.75o.

                   Neste ponto mostraremos ao aluno que se tivermos o seno de 1o toda a

tabela poderá ser completada. Então todo o nosso esforço se concentrará em

determinar o valor do seno de 1o.

                   4.9 Perceba que (sen1,5o)/2 = sen0,75o.

                   Desta forma, é possível supor que sen1o = sen1,5o . 2/3.

                   Ptolomeu percebeu que o valor do sen0,75o correspondia a metade do

sen1,5o, e observou que 0,75 é a metade de 1,5. Então supôs que sen1o era 2/3 do

valor de sen1,5o , já que 1 é o mesmo que 2/3 de 1,5.
                     Com um raciocínio análogo, Ptolomeu mostrou geometricamente como

encontrar o valor da corda de 1o,completando assim a sua Tábua de cordas, de 1/2o em

1/2o. Mas, ele não ficou satisfeito com suposições. Então, prosseguiu em seus estudos

para não deixar dúvidas e garantir a exatidão de pelo menos duas casas decimais.

Para fazer isso demonstrou o teorema que Aristarco utilizou na sua obra Sobre os

tamanhos e distâncias do sol e da Lua. O teorema é o seguinte:
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                   Se nos forem dadas duas cordas diferentes, com a corda α maior do que a

corda β então: crd αααα / crd ββββ < αααα /ββββ.
                   Vamos considerar somente arcos menores que 180o.

Figura 60, construção geométrica auxiliar na demonstração de crd αααα / crd ββββ < αααα /ββββ.

                   Veja que os dois arcos a e b são determinados pelas cordas AB e BC, onde

AB<BC. Desejamos demonstrar que
arcoAB
arcoBC

AC
BC < .

                   Em primeiro lugar, dividimos ao meio o ângulo em B, e prolongamos a

bissetriz BE (com E sobre AC) até que ela encontre o círculo em D. Temos então

AD=DC pois são subtendidos por ângulos iguais (traçamos a bissetriz do ângulo ABC).

                   Traçamos por C uma paralela a BE. Prolongamos o segmento AB,

determinando na paralela, o ponto C�.

                   BE e CC� são segmentos paralelos por construção, cortados pela

transversal BC. Aplicando o Teorema de Tales , obtemos:
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EC
AE

BC
AB

ECAE
AE

BCAB
AB

AC
AE

AC
AB +=+⇒

+
=

+
⇒= 1

'
1

''
⇒

BC
AB

EC
AE = (i) , que usaremos mais

tarde.
                   O que necessitamos mostrar agora é que AE<EC, e isso segue-se de

AB<EC.

                   De D baixamos a perpendicular DF sobre AC; F é o ponto médio de AC,

pois o triângulo ACD é isósceles. Temos agora AD>ED>FD, de maneira que um círculo

de centro D e raio ED cortará AD entre A e D e G e DF (prolongado além de F) em H.

Vemos portanto ao considerar os dois setores circulares rachurados, que:

setor DEH> triângulo DEF  e setor DEG< triângulo DEA.

Assim,
setorDEG
setorDEH

EAtriânguloD
EFtriânguloD < (ii)

                   Veja que os dois triângulos têm a altura DF comum, de maneira que a razão

de suas áreas é igual a razão de suas bases (
EF
AEFDEFFDAE =

2
.:

2
. ). O lado esquerdo

de (ii) pode ser substituído por EF/EA. Além disso, as áreas dos setores de um círculo

têm a mesma razão que os ângulos centrais correspondentes (
β
αβπαπ =oo

rr
360

.:
360

. 22

), de

maneira que o lado direito de (ii) pode ser substituído por : ângulo EDH/ ângulo EDG.

                   Temos assim 
ânguloEDG
ânguloEDH

EA
EF < .

                   Mas se adicionarmos 1 a cada membro da desigualdade segue que:

ânguloEDG
ânguloEDGânguloEDH

EA
EAEF +<+  ou  

ânguloEDG
ânguloGDH

EA
AF <

                   Portanto 
ânguloEDG
ânguloGDH

EA
AF .22 <  ou 

ânguloEDG
ânguloADC

EA
AC <

                   Subtraindo 1 de ambos os lados desta desigualdade obtemos:
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ânguloEDG
ânguloEDGânguloADC

EA
EAAC −<−  ou 

ânguloEDG
ânguloCDE

EA
EC <

                   Observe que um ângulo em um círculo é metade do arco que ele

subentende.

Figura 61, um ângulo inscrito em um círculo mede a metade da medida do arco por ele subtendido.

                   Considere a+b=α. Vemos na figura que x+(180o�2a)+(180o�2b)= 360o.

                   Portanto: x=2(a+b) ⇒  x=2.α ⇒ α=x/2.

                   Usando (i) e o fato acima, podemos escrever 
arcoAB
arcoBC

AB
BC < e a prova está

completa.

                   Mas podemos escrever esta relação na forma:
β
α

β
α

arco
arco

corda
corda < , lembrando

que α >β.

                  Vamos então, transpor a linguagem usada por Ptolomeu para a atual

através de uma relação simples entre a corda que corresponde a um arco de α graus e

o seno do ângulo:  crd αααα = 2r. senαααα/2. Na figura, considere a=α.

Figura 62, relação entre a corda e  o seno de um ângulo: crd α = 2r. senα/2.



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 123

                   Basta multiplicar por 2 os dois lados da igualdade r.sen a/2=crd a/2 para

verificar que crd α = 2r. senα/2.

                   Utilize crd α = 2r. sen α/2 e mostre que crd α / crd β < α /β pode ser escrito

em função do seno de α e de β.

                   Ptolomeu aplicou este teorema a dois casos:

1. α = 1,5o , β = 1o

2. α= 1o , β = 0,75o

                   Vejamos o primeiro caso: α = 1,5o , β = 1o . Quanto vale o seno de 1o ?

                   E para o segundo caso: α= 1o  e β = 0,75o, quanto vale o seno de 1o ?

                   É possível que o seno de 1o seja ao mesmo tempo maior e menor ao valor

encontrado? O que é possível concluir a partir destes resultados?

                   O teorema: �Se nos forem dadas duas cordas diferentes, com a corda α

maior do que a corda β então: crd αααα / crd ββββ < αααα /ββββ�,   será demonstrado passo a passo

de forma expositiva (veja a página 66), porém permitindo e estimulando a participação

progressiva do aluno. Sabemos que esta demonstração é a mais árdua de todas.

                   Resta-nos então transpor a notação de Ptolomeu para a notação dos

senos.

                   Como crd α / crd β < α /β e  crd α = 2r. senα/2, temos:

β
α

β
α <

2/sen.2
2/sen.2

r
r

, mas podemos dobrar todos os argumentos para

obter: β
α

β
α

2
2

sen.2
sen.2 <

r
r

. E finalmente: β
α

β
α <

sen
sen

.

                   Ptolomeu aplicou este teorema a dois casos:

1. α= 3/2o=1,5o, β=1o.

                   Neste primeiro caso veremos que:

β
α

β
α <

sen
sen

1
2/3

1sen
2/3sen <→   2/3sen3/21sen >→ = 0,01745...
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2. α= 1o, β=3/4o

              No segundo caso obtemos:

β
α

β
α <

sen
sen

  4/3
1

4/3sen
1sen <→   4/3sen3/41sen <→  = 0,01745...

                   Ptolomeu raciocina que como o seno de 1o é ao mesmo tempo maior e

menor do que 0,01745..., deve ser igual a 0,01745...

                   Depois de conhecido o valor do seno de 1o bastará completar nossa tabela

de senos que é de 1o em 1o.

                   4.10 Para finalizarmos a construção da tabela, vamos utilizar uma

importante relação trigonométrica: sen2α+ cos2α= 1

                   O texto a seguir o ajudará nesta demonstração.

                   �Quando a hipotenusa é igual a 1, o seno e o cosseno estão definidos

respectivamente como o lado oposto e o lado adjacente, do ângulo α.�

                   Conclua a demonstração.

                   Depois de determinar os valores correspondentes aos senos de 0o a 90o, o

aluno determinará os cossenos de 0o a 90o por meio de sen2 + cos2 = 1.

                   As informações contidas no texto desta atividade sugerem ao aluno uma

prova tal como a seguinte:

Figura 63, relação entre o seno e o cosseno de um ângulo: sen2 a+ cos2  a= 1.
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                   Considerando a hipotenusa igual a 1 e o teorema de Pitágoras obtemos de

forma direta: sen2 a+ cos2 a= 1.

                   Com esta ferramenta o aluno poderá completar a tabela trigonométrica,

afinal os senos já estarão determinados. Ao completar a tabela dos cossenos, será

possível encontrar também as tangentes.

                   Esta seqüência didática  incluiu vários níveis, desde objetos concretos,

validações perceptivas, representações figurais e gráficas até demonstrações de

teoremas feitas a partir de premissas aceitas pelos alunos de modo intuitivo.

                   4.11 Chegamos agora na parte final, que é a construção propriamente dita

de uma tabela de senos, cossenos e tangentes de 0o a 90o. Utilize o que vimos até aqui

para completar a tabela abaixo.

ângulo Seno cosseno tangente
1o

2o

3o

4o

5o

6o

7o

8o

9o

10o

11o

12o

13o

14o

15o

16o

17o

18o

19o

20o

21o

22o

23o

24o

25o

26o

27o

28o
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29o

30o

31o

32o

33o

34o

35o

36o

37o

38o

39o

40o

41o

42o

43o

44o

45o

46o

47o

48o

49o

50o

51o

52o

53o

54o

55o

56o

57o

58o

59o

60o

61o

62o

63o

64o

65o

66o

67o

68o

69o

70o

71o

72o

73o

74o

75o

76o

77o

78o

79o

80o

81o



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 127

82o

83o

84o

85o

86o

87o

88o

89o

90o

Atividade 5: Situação de reinvestimento

                   Esta última atividade tem por objetivo verificar se a seqüência didática

oferecida ao aluno, possibilitou a aprendizagem  dos conceitos trigonométricos nela

embutidos. Portanto,  será um instrumento para avaliarmos que conhecimento foi

realmente aprendido e se o aluno consegue aplicar o que aprendeu para resolver

problemas do mesmo campo conceitual e de outros.

                   Tomamos o cuidado de na elaboração dos exercícios, não fazer alusão

nenhuma à história da Trigonometria. Os alunos estão sendo expostos a situações que

não os reportam diretamente ao conteúdo estudado até aqui. Assim, poderemos

verificar se numa situação alheia, ocorre a iniciativa de utilizar resultados estudados

durante o curso.

                   O aluno terá à sua disposição todos os instrumentos que utilizou no

decorrer das atividades: régua, compasso, transferidor, esquadro, calculadora, além da

própria tabela trigonométrica.

1) Explique por que o sen 30o é igual a ½.

                   Esperamos que o aluno desenhe um triângulo eqüilátero e trace sua altura.

Isto porque os ângulos internos de um triângulo eqüilátero medem 60o e traçando a

altura, será obtido um triângulo retângulo e outro de 30o. Basta então representar a

medida dos lados por meio de uma letra ou por um valor numérico, e utilizar a definição

de seno para concluir a demonstração.
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                   Tal procedimento deve não oferecer uma dificuldade insuperável pois foi

utilizado inúmeras vezes na Construção da Tabela Trigonométrica.

2) Qual a medida do lado de um polígono regular de 20 lados, inscrito numa

circunferência de raio igual a 2?

     (Dado: sen 9o = 0,1564)

                   Nesta etapa, o aluno poderá desenhar o polígono de 20 lados e dividi-lo por

meio das diagonais concêntricas para determinar um triângulo isósceles ou mesmo

apenas um triângulo isósceles em que um dos ângulos mede 18o e os demais 81o.

Traçando a altura do triângulo a partir do ângulo de 18o, será obtido um ângulo de 9o.

Com o conceito de seno e o valor do raio, deve-se calcular a medida do lado do

polígono.

                   O tipo de procedimento envolvido na resolução deste exercício, também

terá sido praticado quando da Construção da Tabela Trigonométrica (lembre-se do

hexágono e do decágono), embora envolva um grau de dificuldade superior com

relação ao exercício de número 1.

3) Observe o triângulo abaixo:

Figura 64, cálculo da medida do ângulo a.

                    Descreva um método (incluindo os cálculos e instrumentos necessários)

para que se possa determinar a medida do ângulo a, mas não use o transferidor.
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                   Será opção do aluno escolher se trabalhará com o seno, o cosseno ou com

a tangente, já que a medidas dos lados do triângulo foram oferecidas. Também será

opção do aluno, escolher o material que lhe determinará o valor do ângulo a, poderá ser

a própria tabela trigonométrica ou mesmo a calculadora científica.

                   Descrever envolve clareza e a segurança que somente um saber

verdadeiramente interiorizado poderá oferecer ao aluno durante a explicação do

método que ele irá criar.

                   Últimas considerações para a Atividade V

                   Nosso ideal didático transcreve-se no texto de Paulo Freire (1998, 26-29):

                   �Não temo dizer que inexiste validade no ensino em que

não resulta um aprendizado em que o aprendiz não se tornou capaz

de recriar ou de refazer o ensinado. (...) nas condições de verdadeira

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos

da construção e da reconstrução do saber ensinado (...) Percebe-se,

assim, que faz parte da tarefa docente não apenas ensinar

conteúdos mas também ensinar a pensar certo.�

                   Acreditamos na possibilidade de se estabelecer uma formação diferente,

não para a memorização, para a alienação e para a exclusão, mais cidadã, no contexto

de uma educação de qualidade, pensada e repensada para este fim.
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Capítulo 4
Experimentação e análise a posteriori

4.1  Introdução

                   Apresentaremos a seguir algumas discussões a respeito das conjecturas

presentes no Capítulo I, partindo de explorações dos conhecimentos compartilhados e

construídos pelo grupo de alunos no decorrer do processo. Vamos ainda para efeito de

análise, comparar o que esperávamos a priori e o que vimos durante os encontros com

os alunos.

                   Aplicamos nossa seqüência de atividades a uma população de 14 alunos,

com idade entre 15 e 17 anos, de classe média baixa, regularmente matriculados na 1a

série do Ensino Médio, no período matutino de uma escola estadual da cidade de São

Paulo, da Diretoria de Ensino Região Leste 5. Porém, um elemento de uma dupla

desistiu e tivemos que excluir a dupla para efeito de análise. Fizemos um convite aberto

a todos os que quisessem participar (Anexo 2). A seqüência de atividades era extensa

demais para ser aplicada em uma classe apenas nas aulas de matemática, porque o

período letivo do ano vigente estava em encerramento. Concluímos que a melhor

maneira seria realizá-lo no mesmo horário de aula, mas numa classe à parte. Isto foi

possível, porque os professores estavam finalizando seus conteúdos, dada a época do

ano em que iniciamos a experimentação (meados do mês de dezembro).

                   Além dos alunos e da professora pesquisadora, estava presente na sala de

aplicação, uma professora observadora, que anotava os diálogos das duplas 1 e 6, e

também diálogos coletivos, os materiais que os estudantes usavam, suas perguntas e

dúvidas. Estas anotações tinham a finalidade de auxiliar na presente análise.

Preparamos um questionário para ser respondido pela observadora, mediante suas

observações (Anexo 6). A observadora, não participava respondendo às dúvidas. Havia

também dois gravadores acompanhando as duplas 1 e 6, que foram escolhidas

aleatoriamente. No primeiro encontro, pedimos para que os alunos dissessem seu
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nome, idade, se �gostava� ou não da matemática e porquê, para que assim

pudéssemos obter um referencial de sua voz, para reconhecê-la durante a transcrição

das gravações. Afinal, em alguns momentos compartilharíamos os resultados com

todos os participantes e ficaria difícil de distinguir de qual deles era cada voz.

                   A seqüência didática foi aplicada no formato de um  curso em que

prevíamos cerca de 24 horas, com 6 encontros de 4 horas. No entanto, a partir do

primeiro dia de atividades, verificamos que deveríamos alterar o cronograma inicial,

porque foi possível perceber uma certa defasagem com relação a vários aspectos da

matemática, especialmente de trato geométrico e algébrico. Destarte, acrescentamos

mais 2 encontros de 4 horas. Portanto, totalizamos 32 horas.

                   Nosso trabalho foi facilitado pelo fato de os alunos não estarem ocupados

com provas e tarefas, podendo se dedicar de forma exclusiva ao curso.

                   A partir do segundo encontro estabelecemos um cronograma que esteve

sujeito a alterações durante todo o curso. Em algumas ocasiões foi necessário passar

um pouco do horário, ou condicioná-lo às necessidades do grupo de alunos.

                   Reunimo-nos de 2a à 6a feira, no horário normal de aula, na biblioteca (por

estarem disponíveis neste ambiente, 3 mesas redondas e 1 retangular, sendo que em

cada mesa redonda duas duplas foram acomodadas e na mesa retangular apenas uma

dupla), no horário: 13:20 às 18:00 hs, com intervalo das 15:30 às 16:10 hs. Iniciamos

em 30/11/04  e o término se deu em 09/12/04.

                   Abaixo, vemos a relação dos conteúdos estudados por encontro e seus

respectivos objetivos.

Encontros Objetivo Assunto (objeto de estudo)
Tempo
estimado
(minutos)

1 Pré-requisitos ao
estudo da Tabela
Trigonométrica:
Institucionalização
local e geral dos
conceitos de seno,
cosseno e tangente
por meio da
Semelhança.

Introdução ao curso: Visão Geral
1. Comparando e investigando triângulos
2. Semelhança de triângulos
2.1 Construção de triângulos
2.2 Razão entre os lados do triângulo
2.3 Institucionalização do conceito de seno, cosseno
e tangente
2.4 Verificação do conceito de seno, cosseno e
tangente
2.5 Homotetia, Tales e Semelhança de triângulos

20
20

30
30

20

50
70
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2 Introduzir o uso de
aparelhos para
resolver problemas.
Gerar motivações
para se obter uma
Tabela
Trigonométrica.

3. Os instrumentos e a resolução de problemas
3.1 Construção do Teodolito
3.2 Construção do Astrolábio
3.3 Problema da travessia do rio
3.4 Altura do prédio escolar
3.5 Cálculo do raio da Terra utilizando a linha do
horizonte

50
40
40
50

60

3 Continuar a
promover interesse
por uma Tabela
Trigonométrica por
meio da história.
Iniciar a construção
da Tabela de
senos, cossenos e
tangentes.

4. A construção de uma tabela trigonométrica por
Ptolomeu. Estudo histórico da vida e obra de
Eratóstenes, Arquimedes, Tales Aristarco, Hiparco e
Ptolomeu.
4.1 Determinação do seno, cosseno e tangente de
45o

4.2 Determinação do seno, cosseno e tangente de
30o e de 60o

120

60

60

4 Determinar o seno
de 18o e validar de
forma local e geral
o Teorema de
Ptolomeu.

4.3 Determinação do seno de 18o

4.4 Demonstração do Teorema de Ptolomeu
120
120

5 Validar de forma
local e geral as
fórmulas:
Subtração de arcos
e Arco metade, e
determinar novos
valores para a
Tabela de Senos.

4.5 Fórmula do seno da subtração de arcos
conhecidos
4.6 Aplicação da fórmula
4.7 Fórmula do arco metade

90
30
120

6 Determinar o seno
de 1o.

4.8 Estudo do seno de 1o

4.9 Demonstração de sen α/ sen β< α/β
40
200

7 Completar a Tabela
de senos, cossenos
e tangentes. Olhar
a seqüência de
ensino de forma
panorâmica.

4.10 Relação sen2 + cos2= 1
4.11 Preenchimento da Tabela Trigonométrica
Comentários dos alunos e  vista panorâmica do
curso

40
90

110

8 Avaliar a
aprendizagem e a
metodologia
envolvida.

5. Situações de reinvestimento
Avaliação oral do curso
Entrega dos certificados e agradecimentos

150
60
30
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                    Vamos utilizar as letras de A até L, para nomear os alunos participantes

das duplas de 1 a 6. Ou seja, os alunos A e B, pertencem a dupla 1, os alunos C e D

pertencem a dupla 2, e assim por diante.

                   Nosso estudo terá início mostrando de uma forma geral que tipo de

desenvolvimento foi sendo produzido em cada atividade.

4.2   Análise das atividades

Atividade 1: Comparando e investigando triângulos
                   A atividade Comparando e investigando triângulos foi realizada no primeiro

encontro.

                   Os alunos foram dispostos em duplas. Percebemos que enquanto estavam

tentando explorar sozinhos  os quatro triângulos que receberam, pouco (e até mesmo

nada) escreviam, mas a partir do momento que começaram a procurar elementos

confrontando-os com sua dupla, passaram a descobrir mais características.

                   Todas as duplas perceberam que os triângulos recebidos eram retos,

afirmando com o referido termo, ou dizendo que os triângulos possuíam um ângulo de

90o. Aqui temos uma questão importante, a maioria das duplas fez referência à

proporcionalidade e apenas uma sobre a igualdade da medida dos ângulos, qual seria a

razão disso?

                   Primeiramente vamos lembrar que enquanto os alunos procuravam

características comuns nos triângulos sem o uso de instrumentos, estavam em nível

G0, mas ao valerem-se da régua ou do transferidor, estão em nível G1. Respondendo à

questão anterior, acreditamos que devido à pouca experiência em Geometria, que os

alunos tenham feito a opção de validar suas conjecturas utilizando apenas a régua, que

poderia ajudar apenas a aferir a proporcionalidade dos lados.

                   Porém anotaram diversas características que revelam um certo saber

geométrico. Exemplos: apresentações das definições de seno, cosseno e tangente;

mostram que a soma das medidas dos ângulos internos do triângulo resulta em 180o;
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muitos escreveram que dois triângulos retângulos iguais formam um retângulo; alguns

observaram que o Teorema de Pitágoras é válido para os triângulos recebidos.

                   Mas também fizeram observações com erros. Exemplos: confundiram lados

com dimensões; uma dupla afirmou que o triângulo se parece com uma estrela; uma

outra dupla escreveu “somando todos os lados e todos os ângulos dão 180o”; e uma

outra disse que �num triângulo de hipotenusa b e catetos a e c, c=b/a e hip=a2=b.c�.

                   Pedimos inicialmente para que escrevessem tudo o que descobrissem, mas

depois de todos afirmarem não ter mais idéia do que escrever, comentamos a tarefa

proposta.

                   Considerando que estavam disponíveis materiais como régua, compasso,

calculadora e esquadro, notamos que sua utilização no início foi bem restrita, nos

levando a perceber que estes instrumentos não eram utilizados por eles de modo

contínuo nas aulas de matemática. Abaixo algumas fotos:

Figura 65, alunas desenvolvendo a primeira atividade.
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Figura 66, alunos desenvolvendo a primeira atividade.

Figura 67, alunos desenvolvendo a primeira atividade.
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Figura 68, alunos  desenvolvendo a primeira atividade.

                   Decorridos alguns minutos, respondemos a perguntas e fizemos sugestões

de pesquisa para algumas propriedades dos triângulos.

                   Não nos preocupou, o fato de poucos terem chegado à resposta esperada,

mesmo que ninguém tivesse afirmado categoricamente que os triângulos da atividade

eram semelhantes. Afinal, as próximas atividades iriam suprir esta deficiência de

aprendizado.

                   Esta primeira atividade foi muito importante para fazer uma avaliação

diagnóstica aluno por aluno, conhecendo algumas de suas dificuldades, a fim de melhor

planejar as próximas intervenções, bem como recalcular o tempo necessário para findar

o curso.

Atividade 2: Semelhança de triângulos
                   Começamos a introduzir pequenas demonstrações e percebemos que os

educandos não possuíam qualquer intimidade com situações de validação.

Costumeiramente, a matemática é ensinada por meio de uma definição e de exercícios

decorrentes (esta é uma conclusão particular gerada por meio  do convívio com

profissionais e o contato mais próximo com este e outros grupos de alunos).
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                   A Atividade 2.1 não ofereceu dificuldade para nenhuma dupla, apenas

algumas precisaram de algumas orientações, principalmente para relerem o texto do

exercício.

                   Durante a seção intitulada Leitura, tivemos um momento extra para

conversarmos sobre a importância da Trigonometria e o porquê de seu

desenvolvimento. Também conversamos um pouco sobre seu mérito no cenário

científico e tecnológico. Percebemos um profundo interesse dos alunos pelo tema.

                   Era preciso abrir um diálogo para as distintas concepções dos alunos sobre

a Tabela Trigonométrica e sua história, para então ensinar na perspectiva científica

consagrada.

                   (...) o efetivo diálogo pedagógico só se verifica quando

há uma confrontação verdadeira de visões e opiniões; o aprendizado

da ciência é um processo de transição da visão intuitiva, de senso

comum ou de auto-elaboração, pela visão de caráter científico

construída pelo aluno, como produto do embate de visões (PCNEM,

p.49).

                   A Atividade 2.2, trouxe uma dificuldade um pouco maior, principalmente no

que diz respeito a interpretar o texto para desenhar a figura correspondente e a

interpretar os dados obtidos.

                   Mesmo tendo sido oferecido, os alunos não utilizaram o esquadro, mesmo

depois da professora desenhar um triângulo retângulo com o instrumento na lousa.

Também o compasso não foi tocado. Preferiram utilizar a régua e o transferidor.

                   As medições foram feitas e o cálculo das razões foi efetuado por meio da

calculadora. Conforme terminavam o cálculo das razões percebiam que os valores

eram aproximadamente iguais em cada linha da tabela. Ao compartilhar os resultados

verificavam que com as demais duplas o mesmo ocorreu.  Procuramos incentivar o

aluno a verbalizar suas dúvidas, seu conhecimento prévio acerca do conhecimento

matemático, elementos fundamentais na aquisição do novo, já que ao argumentar e

contra-argumentar estará enriquecendo e reorganizando os conceitos matemáticos que
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possui. Veja a transcrição de parte de uma conversa durante a socialização dos

resultados:

Aluno L: “Eu acho que é porque as medidas foram tiradas do mesmo triângulo.”

Aluna A: “Tem a ver com o Teorema de Tales?”

Aluno L: “Tem sim, tem paralela e tem reta cortando.”

Aluna B: “Só que os ângulos são iguais, lembra dos trianguluzinhos (referindo-se a

Atividade 1)?�

Aluna A: �(aproveitou a idéia de sua amiga e voltou para a Atividade 1, provavelmente

se lembrou de que havia feito o registro de algumas observações realizadas) Ah é, eles

são proporcionais!!!!!!!”

Professora: “Agora anotem suas conclusões.Vou distribuir a atividade 2.3 que

esclarecerá estas questões.”

                   Avançando um pouco mais, na Atividade 2.3, os alunos teriam apenas que

reproduzir a partir do texto definições para o seno, cosseno e a tangente. Procuramos

orientar os alunos, quanto ao emprego da palavra medida e da palavra razão. Para

perceberem que o seno , o cosseno e a tangente são razões entre a medida de dois

segmentos de reta, num triângulo retângulo. Nesta etapa foi realizada a

Institucionalização Local dos conceitos citados.

                   Fazer uma leitura e dela retirar informações foi uma tarefa não muito

simples para os alunos. Nos pareceu apenas falta de experiências nesse sentido. O

olhar dos alunos era para o global, pretendiam ler e ao findar conseguir responder à

questão. Orientamos os alunos a tentar entender cada afirmação e recorrer à Atividade

2.2 quando necessário.

                   Na Atividade 2.4  fizemos explorações parecidas com aquelas feitas na

Atividade 2.2, com exceção de a figura já estar construída na folha e ao invés de

indicarmos a razão entre a medida de dois lados, escrevemos seno, cosseno e

tangente. Depois procuramos orientá-los no sentido de comparar as atividades 2.2 e

2.4. Percebendo assim, que o seno de um ângulo tem o mesmo valor, não importando

as medidas dos segmentos correspondentes. Para muitos esta conclusão não foi
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imediata. Afinal não era um simples �preencher a tabela�, queríamos que houvesse

entendimento do que estava sendo feito.

                   Estávamos começando a consolidar um contrato didático, onde uma das

regras era que não haveria respostas prontas. A atitude dos alunos estava começando

a mudar, para uma atitude mais independente da professora, mais cooperativa e

investigativa.

                   Mais adiante, vimos que na prática a Atividade 2.5 ofereceu a segunda

grande dificuldade, a primeira foi constituída na seção 2.2. Houve muitas intervenções,

a princípio deixamos os alunos se ocuparem da leitura do texto tentando compreendê-

lo. Posteriormente a professora pesquisadora explicou de forma expositiva o texto inicial

sobre homotetia, porém permitindo e estimulando a interação dos alunos. O texto trazia

muitas novidades, pois além de poucos contatos com a Geometria, os estudantes

nunca haviam tido qualquer experiência com o tema. Foi necessário não se preocupar

com a delimitação do tempo, afinal haviam muitos conceitos elementares inclusos para

serem explorados (reta, segmento de reta, ponto). Toda esta dificuldade é resultado da

exclusão da Geometria no currículo de Matemática, embora esteja nos planejamentos,

é pouco trabalhada e não lhe é concedida o papel relevante que possui na Educação

Básica. Existem muitos artigos publicados neste sentido (só para reforçar: Revista

Zetetiké, 1993, no1, p.7-17). Procuramos melhorar o aspecto desta problemática,

corrigindo alguns erros apresentados (Exemplo: quanto a unir dois pontos por uma reta,

deixando o ponto fora da reta).

                   Não podemos incorrer no erro de desprezar o estudo teórico, precisamos

aprender e experimentar para questionar, conjeturar, testar, construir argumentações e

conclusões.

                   O conhecimento teórico da Matemática é importante para a resolução de

problemas, pois não há um caminho específico, é imprescindível que se construa

modelos e estratégias pessoais. Ao tentar solucionar problemas matemáticos, o aluno

constrói suas próprias estratégias de acordo com suas experiências, valores e

linguagem.
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                   No entanto, nos alegra perceber que no decorrer das atividades, os alunos

foram progredindo nesta questão. Aos poucos começam a utilizar com mais intimidade

os materiais e a escrever, com menos medo de errar, suas conclusões.

                   Nesta atividade os alunos se viram obrigados a utilizar pelo menos dois

instrumentos: a régua e o compasso. Poderiam utilizar somente a régua para transferir

as medidas homotéticas, mas a inserção dos instrumentos os estava ajudando a

consolidar esquemas de ação.

                   Representações homotéticas feitas pelos alunos C, A e B:

Figura 69, Representação da Homotetia pela aluna C.

Figura 70, Representação da Homotetia pela aluna A (duas tentativas sem sucesso;

 foi solicitado que o ponto O estivesse fora do triângulo ABC).
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Figura 71, Representação da Homotetia pela aluna B.

                   A aluna A mostrou duas representações com erros, diferentemente da aluna

B, embora estivessem trabalhando juntas. Então pedimos para que a aluna B

observasse a construção da amiga e lhe mostrasse em que ponto estava o erro. Então

a dupla identificou o erro e corrigiu. Os componentes de algumas duplas apresentavam

resoluções distintas entre si. Além disso ao discordarem, resolviam o impasse, cada um

respondendo individualmente, ao invés de argumentar e debater, até chegarem a uma

conclusão. Mas, gradativamente os integrantes das duplas passaram a cooperar mais

entre si.

                   Solicitamos também que fizessem uma construção homotética de outra

figura geométrica, poderia ser qualquer uma, exceto o triângulo. Para nossa surpresa

quase todos optaram pelo quadrado, as alunas I e J (dupla 5) desenharam um

retângulo. Então, restou a dúvida. Será que o quadrado foi o mais escolhido por ser

mais facilmente desenhado, ou não há conhecimento sobre as propriedades de outras

figuras (regulares ou não)? Questionando-os, confirmamos nossa segunda conjectura.

Professora: “Alguém poderia me esclarecer sobre o motivo pelo qual escolheram um

quadrado?”

Aluna B: “Foi a primeira que veio na cabeça.”

Aluna A: “É mais fácil de fazer.”

Aluna C: “Nem pensei, já fui fazendo.”

Professora: “Quantos lados tem um paralelogramo?”

Aluna A: �Tem quatro.”
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Professora: �Com quais características?”

Aluna A: “Não sei.”

Professora: “Alguém sabe?” (momentos depois) “O paralelogramo possui os lados

opostos paralelos. Quantos lados têm um pentágono?”

Aluna A: “Tem cinco iguais.”

Professora: “E se tiver um lado diferente dos demais, continua sendo um pentágono?”

Aluno L: “Eu já vi este negócio, parece que tem dois tipos de figuras, com lados iguais

e diferentes (aproveitando-se do balbuciar da professora), tem figura regular e

irregular.”

                   Não transcrevemos este diálogo para passar a idéia de que nossos alunos

não eram bons o suficiente para esta seqüência de atividades. Pelo contrário,  e

havíamos conseguido fazê-los sentir vontade de aprender Trigonometria. Perceber

suas dificuldades e defasagens com relação à geometria nos motivava cada vez mais.

Justificamos isto com base em suas produções e no desenvolvimento que estava

acontecendo aos nossos olhos.

                   Solicitamos também que escolhessem um tipo de construção homotética

inversa, e foram quase unânimes em escolher k=-1. O aluno H, optou por reduzir a

figura, e as alunas A e J, optaram por ampliá-la.  Isto nos induz a concluir que os

alunos, em geral,  antes de começar a desenhar refletiram sobre qual construção

oferece maior praticidade. Também nos chamou a atenção o fato de o  desenho estar

ficando mais elaborado, coerente e esteticamente belo. Os alunos estavam

interiorizando a noção de que um desenho geométrico auxilia a análise do problema

(constituindo-se às vezes da própria solução de um problema) ou a compreensão de

um conceito, e a isso se deve a observância de propriedades das figuras que produz

melhoras no aspecto final.

                   De acordo com o que vimos no Capítulo 1, os conceitos se desenvolvem

através da resolução de problemas. Isto não ocorre de um só golpe, são necessárias

várias investidas.

                   Observe as construções homotéticas dos alunos C, A e B respectivamente,

para comparar com as anteriores.
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Figura 72, construção homotética pela aluna C.

Figura 73, construção homotética pela aluna A.

Figura 74, construção homotética pela aluna B.

                   A atividade seria finalizada quando o aluno compreendesse que os

triângulos das atividades 2.2 e 2.4 eram semelhantes e também a justificativa.
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Esta etapa teve início com a construção de um triângulo homotético, com centro de

homotetia num dos vértices do triângulo original.

                   A fim de justificar que os dois triângulos construídos são semelhantes, os

estudantes escreveram que as medidas dos lados são proporcionais, preservam uma

razão k; e que os ângulos correspondentes possuem medidas iguais. Nossas

orientações foram reduzidas a solicitar que observassem melhor o enunciado. Duas

respostas foram curiosas e a última foi esclarecedora.

Aluno E: “Os lados correspondentes dos dois triângulos são proporcionais. Os dois

triângulos tem ângulos de 90o e os dois triângulos são semelhantes. Se encontrarmos a

medida de um triângulo e se for multiplicado por 2, obteremos sempre um triângulo

semelhante, só que maior, mas com mesma semelhança do 1o triângulo.”

Aluno L: “Eles são semelhantes pois possuem duas paralelas cortadas por duas

transversais que se encontram no mesmo ponto.”

                   Levamos os alunos a notar que a homotetia em si não garante que as

construções das atividades 2.2, 2.4 e 2.5 sejam de triângulos semelhantes e para

garantir é preciso mais uma intervenção, que se daria por meio do Teorema de Tales.

Por este motivo a resposta antecipada do aluno L nos chamou a atenção. Foram

inúmeras dúvidas, e tivemos que ajudar dupla por dupla, aluno por aluno, até mesmo o

aluno L. Nesta seção foi evidenciada a existência de problemas de ordem algébrica no

desenvolvimento matemático dos educandos. Em geral, eles conhecem as regras, mas

as confundem e misturam, aplicando-as de forma desordenada, principalmente quando

envolve proporcionalidade.

                   Somente demos por encerrada esta atividade ao nos certificarmos de que

todos haviam compreendido que os triângulos construídos por eles ou não, nas seções

2.2 e 2.4 eram semelhantes, por serem triângulos homotéticos formados por um feixe

de retas paralelas cortadas por duas  retas transversais. Nada mais foi feito neste

encontro.
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Atividade 3: Os instrumentos e a resolução de problemas
                   Basicamente esta atividade consistia em construir dois aparelhos (com

materiais de baixo custo) e utilizá-los na resolução de alguns problemas. Pedimos aos

alunos que trouxessem tesoura e cola. Fornecemos os demais materiais: papel cartão,

copo com tampa, arame, cópia de um transferidor, fita adesiva transparente,

transferidor, canudo e etiquetas.

                   Nesta seção os alunos foram orientados a executar as atividades em

quarteto, para valorizar a interação aluno-conhecimento-aluno, metodologia importante

dentro do processo de ensinar e aprender.

                   As Atividades: 3.1 e 3.2 consistiam respectivamente na construção de dois

aparelhos para medir ângulos verticais e horizontais: o Teodolito e o Astrolábio

                   Percebemos uma grande sintonia entre os grupos, com muita colaboração.

Quando o Teodolito e o Astrolábio ficaram prontos a alegria foi geral, pois queriam

saber como utilizá-los. Então começamos a medir alguns ângulos em sala de aula e

posteriormente no pátio e no corredor. Pareciam crianças com um brinquedo novo nas

mãos e rapidamente dominaram a técnica de uso.

                   Atendendo o nosso pedido os alunos trouxeram uma fita métrica.

                   A Atividade 3.3, foi realizada no palco (localizado no pátio) da escola, por

ser revestido com um piso mais liso e limpo. Deixamos a disposição gizes coloridos de

tonalidade intensa. Cada grupo deveria desenhar o rio em algum lugar do palco.

                   Ficamos atentos para perceber qual seria o aparelho utilizado pelos alunos,

para determinar  a medida do ângulo A e marcar o ponto C. Os alunos optaram

diretamente pelo teodolito, mas não foi uma decisão imediata. No diálogo abaixo de um

dos grupos, este fato se torna evidente.

Aluna A : E agora, eu pego qual?

Aluna D: Como a gente vai fazer para a linha descer (com o Astrolábio em mãos)?

Aluna A: Então não dá, pega o Teodolito.

                  Durante a construção dos instrumentos e a resolução dos exercícios,

percebemos nitidamente características do temperamento e da personalidade de cada

um. Aspectos como liderança, criatividade, senso crítico, afetividade, tolerância,
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respeito, entre outras; puderam ser  distinguidas pelo observador e pelo pesquisador.

Atividades como estas podem ajudar o professor a conhecer mais profundamente os

alunos para interagir melhor com eles.

                   Abaixo, observe os estudantes fotografados durante a execução da

atividade.

                   Na primeira foto (e também em outras), pode ser visto um outro tipo de

Teodolito, feito de madeira por um marceneiro da cidade de Itaporanga, no interior de

São Paulo. Em sua composição, utiliza-se um transferidor acoplado. Preferencialmente

serve para medir ângulos na vertical. Pode ser usado para medir ângulos também na

horizontal, desde que uma pessoa exerça a função apenas de apoiar o instrumento e

uma outra faça as medições.

Figura 75, grupo de alunos desenvolvendo a Atividade 3.3.
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Figura 76, grupo de alunos desenvolvendo a atividade 3.3.

Figura 77, grupo de alunos desenvolvendo a Atividade 3.3.
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Figura 78, grupo de alunos desenvolvendo a Atividade 3.3.

Figura 79, grupo de alunas desenvolvendo a Atividade 3.3.
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Figura 80, grupo de alunos desenvolvendo a Atividade 3.3.

Figura 81, grupo de alunas desenvolvendo a Atividade 3.3.



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 150

Figura 82, grupo de alunos desenvolvendo a Atividade 3.3.

Figura 83, grupo de alunos desenvolvendo a Atividade 3.3.
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                   O aparelho utilizado nesta atividade foi o Teodolito construído pelos alunos.

Nosso teodolito de madeira nem foi tocado nesta atividade. Parece que os alunos

sentiram mais segurança naquele que foi produzido por eles mesmos.

                   Em termos de resolução do exercício, nossas orientações se restringiram a

solicitar uma nova leitura do texto do problema ou pedir para melhorar a construção do

triângulo A�B�C�, mesmo quando os alunos estavam decidindo entre o seno, cosseno ou

tangente e posteriormente quando queriam saber diretamente o valor da tangente

necessária na resolução. Observe uma de nossas intervenções, com a dupla 3, que

formaram o grupo com a dupla 4:

Aluno E: “Professora acho que tem alguma coisa errada porque o valor que deu está

esquisito.”

Professora: “O que está esquisito?”

Aluno F: “É impossível de B até C ter esta medida.”

Professora: “Será que você mediu corretamente o ângulo BAC? Dá uma olhada.”

Aluno E: “Medi de novo e deu igual. O Teodolito sempre acerta?.”

Professora: “O Teodolito que construímos não fornece dados precisos, mas com uma

margem de erro desprezível para o tipo de experimento que estamos fazendo. Mas,

observe se o arame não está entortado, prejudicando a medida dos ângulos.”

Aluno E: “É! Ta meio entortado.”

Aluno F: (minutos depois) “Deu 4o de diferença”

Professora: “E o triângulo A’B’C’, está com os ângulos bem aferidos? Se não estiver o

resultado será prejudicado.”

                   Note que os alunos estavam interessados nos resultados, isto é, estavam

comparando o que obtinham por meio dos cálculos com sua estimativa inicial. Puderam

encontrar seu erro, por perceber que o resultado encontrado não fazia sentido, estava

�esquisito�.

                   Minutos depois, o mesmo grupo questionou:
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Aluno F: “Eu não lembro quanto vale a tangente. Você (falando com a professora) vai

falar quanto é?“

Professora: “Eu não. Você construiu o triângulo A’B’C’. Para quê? Releia o penúltimo

parágrafo.”

Aluna I: “Aluno F, é só calcular, no outro (referindo-se ao triângulo A�B�C�) dá para

medir tudo com a régua.”

                   Não poderíamos oferecer respostas prontas, para não ferir nosso objetivo,

que era possibilitar a construção do conhecimento.

                   Quando todos os grupos conseguiram determinar a medida da largura do

rio desenhado no chão, passamos a investir na Atividade 3.4.
                   Da série de atividades 3, a que trouxe maior alegria e entusiasmo foi a 3.4.

                   Perguntei aos alunos se possuíam alguma noção sobre a altura do prédio

escolar. Houve vários palpites, entre 6 e 10 metros.

                   Durante alguns minutos estivemos apenas observando o debate realizado

em cada grupo, tentando fazer um esboço do conjunto de estratégias que seriam

necessárias para resolver a Atividade 3.4. Transcrevemos a conversa do grupo

composto pelas duplas 1 e 2.

Aluna A: “Olha o prédio. Eu tô aqui. Agora tem que desenhar um triângulo no ar.“

Aluna B: “Não é desenhar, é imaginar!”

Aluna A: “Esqueceu que a gente desenha o triângulo semelhante  para encontrar a

tangente, ou o seno, sei lá? Para fazer com triângulo semelhante tem que ter um

ângulo de 90o, onde está ele?”

Aluna B: “Está no canto da parede com o chão”

Aluna A: “Fala para a Aluna C deitar no chão e ver qual é o ângulo até a pontinha lá de

cima.”

Professora: “Não precisa deitar, basta somar a medida da altura do chão até seus

olhos no final dos cálculos.”

Aluna D: “E o ângulo de 90o?”
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Aluna A: “Pega o Teodolito da professora (referindo-se ao Teodolito de madeira), fica

que nem o chão (provavelmente querendo dizer que um dos braços de madeira do

Teodolito fica paralelo ao solo).”

Aluna B: “Com o Astrolábio também dá.”

                   Estes diálogos demonstram que nossos objetivos estavam a caminho de se

concretizar. Afinal, os alunos investigavam a questão com interesse, questionavam e

participavam em conjunto. Não houve estudantes que ficassem apáticos e

desinteressados. Cada qual deu sua contribuição em momento oportuno. Tudo isto,

possui um significado imenso para nossa análise, haja vista que os alunos estavam

fazendo emergir seus conhecimentos prévios e aplicando-os numa situação nova para

eles, além de utilizar os conhecimentos consolidados nas atividades anteriores.

                   As questões principais desta atividade giraram em torno  da tomada de

algumas decisões, tais como: tipo de instrumento; seno, cosseno ou tangente;

posicionamento dos alunos para fazer medições; e outras.

                   Segue uma fotografia que ilustra a participação unânime dos alunos

procurando a medida da altura do prédio escolar.

Figura 84, alunos utilizando instrumentos para medir a altura do prédio escolar.
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                   Observando os alunos da esquerda para a direita (figura 85), vemos que o

terceiro aluno segura o Astrolábio construído em sala de aula e pretende utilizá-lo, e

uma outra aluna utilizando o Teodolito de madeira. Os demais conversam entre si e

procuram solucionar o problema.

                   Os grupos encontraram valores que variavam entre 6 e 7 metros. Alguns se

decepcionaram frente sua estimativa inicial. Explicamos aos estudantes que a variação

de valores deve-se a pequenos erros de aproximação ou à precariedade dos

instrumentos.

                   No entanto, o trabalho em grupo, o ambiente fora da sala de aula e o tema

considerado interessante por eles, motivaram muito a todos.

                   Anexamos algumas resoluções.

Figura 85, aluna J calculando a altura do prédio escolar.



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 155

Figura 86, aluna L calculando a altura da escola.

Figura 87, aluna F calculando a altura da escola.



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 156

                   Os alunos estavam superando suas dificuldades, por possuírem conceitos

que tornaram o problema, um problema para eles. Além disso, estavam em grupo,

criando estratégias para resolvê-los.

                   Aproveitamos para mostrar como Tales , resolveria tal questão. Fincamos

um cabo de vassoura, chamado na Antigüidade de gnômon, em posição vertical

formando 90o com o solo, na caixa de suspensão. Nos posicionamos em linha reta

alguns metros depois  da parede da escola e do gnômon. Havia grande incidência de

raios solares neste local, naquele momento e então percebemos a formação de duas

sombras, uma oriunda do prédio escolar e a outra do gnômon. Mostramos aos alunos

que as sombras mencionadas eram geradoras de dois triângulos semelhantes.  Isto

porque ambos possuíam um ângulo de 90o formado pela parede e o chão e pelo

gnômon e o chão. Além disso, podíamos garantir a existência de mais um ângulo de

medida igual, que era aquele formado pelo topo da parede da escola e o raio solar

incidente naquele ponto e o topo do gnômon e o raio solar incidente naquele ponto

(considerando que os raios solares são paralelos uns aos outros). O que é suficiente

para mostrar que o terceiro ângulo de ambos os triângulos também possuía medida

igual.

                   Os alunos ofereceram várias idéias para determinar a medida dos ângulos

internos dos triângulos imaginários, alguns sugeriram segurar a fita métrica no topo do

gnômon e ligá-lo ao final da sombra para medir com o transferidor, outros sugeriram

utilizar o Astrolábio posicionando-se no topo do gnômon e mirar no final da sombra. Nos

chamou a atenção o fato de os alunos procurarem soluções e expondo-as ao coletivo.

Tudo isto será muito importante na Construção da Tabela Trigonométrica.

                   Solucionada esta questão voltamos para a sala de aula para dedicar-nos a

questão 3.5.

                   A Atividade 3.5 foi elaborada com a finalidade de  demonstrar aos alunos o

quão importante é para nós, a Tabela Trigonométrica. Trata-se de uma atividade de

transição entre o estudo dos pré-requisitos e a construção da tabela propriamente dita.

Até as atividades anteriores podíamos determinar as distâncias requeridas pelo

problema por meio de triângulos semelhantes. Esta atividade vem mostrar que este

artifício muitas vezes torna-se dificultoso e insuficiente.
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                   O entrave principal ocorreu nas múltiplas tentativas dos alunos de realizar

uma representação no papel condizente com a situação real. Mas ao  representar

algebricamente o que seria o seno de 89,15o, também houve muita dificuldade, afinal ,

no transferidor, as divisões que existem são feitas em graus.

                   Num dado momento interferimos e pedimos que deixassem de tentar

resolver a questão construindo um triângulo semelhante ao modelo do real. Estávamos

então mostrando que uma tabela trigonométrica era essencial para a ciência moderna.

Pedimos para que encontrassem na calculadora o seno de 89,15o ou o cosseno de

0,85o. Explicamos que quanto maior o número de casas decimais utilizadas, mais

próximo de 6370 km estaria o resultado.

                   Veja algumas resoluções:

Figura 88, aluno L calculando o raio da Terra.
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Figura 89, aluna J calculando o raio da Terra.

Figura 90, aluna F calculando o raio da Terra.
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Figura 91, aluna B calculando o raio da Terra.

                   Podemos destacar novamente alguns entraves na resolução das Atividades

3.3, 3.4 e principalmente 3.5, no que se refere à resolução de equações. Muitos erros

apareceram quando havia necessidade de trocar algum termo de lado da igualdade.

Estes erros sustentam-se em concepções errôneas do tipo: �passa para o outro lado,

troca o sinal�. Foi evidenciado também que não é levado em consideração as

propriedades da Álgebra como, por exemplo, a que diz que uma equação não se altera

se multiplicarmos ou dividirmos todos os membros da igualdade pela mesma

quantidade. Os erros se devem em parte à falta de organização ao colocar os

resultados, que eram obtidos sem indicar uma seqüência. Nossa intervenção foi incisiva

procurando ajudar os alunos a registrar as informações de forma que eles e outros

pudessem entender. Em alguns momentos pedíamos que explicassem o que

escreveram e em outros pedíamos para que um integrante de outro grupo o fizesse,

para convencê-los da necessidade de realizar os registros de forma organizada.

                   As três últimas atividades se distinguem no sentido de mostrar a presença

da matemática na sociedade, à medida que modelos foram desenvolvidos para a

aplicação dos conceitos de seno, cosseno e tangente na resolução de um problema

real.
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                   Esclarecemos o que viria a ser assunto da próxima etapa e finalizamos

nosso 2o encontro com muita satisfação pelos resultados e entusiasmo pelo

envolvimento dos educandos.

Atividade 4: A construção de uma tabela trigonométrica por Ptolomeu
                   Esta atividade e também o terceiro encontro se iniciou com uma Leitura.

Esta leitura possuía a finalidade de mostrar ao aluno que a tabela trigonométrica

começou a ser elaborada para suprir necessidades importantes dos homens da

Antiguidade. Aproveitamos para abordar algumas demonstrações dos métodos criados

pelos matemáticos gregos: Eratóstenes, Hiparco, Aristarco e Ptolomeu para calcular

algumas distâncias astronômicas. Não fizemos os cálculos na íntegra, mas explicitamos

quais foram suas idéias, falamos das possibilidades de ocorrência e duração dos

eclipses, as conclusões e os princípios matemáticos utilizados. Vemos que a

Trigonometria envolve muitos conceitos de várias áreas do conhecimento, constituindo

então o que Vergnaud chamou de Campo Conceitual (Vergnaud, 1983, p. 127-128).

                   Não foi um breve momento de leitura, passamos cerca de duas horas

conversando e procurando esclarecer dúvidas. Foi um episódio fundamental, pois

possibilitou ao aluno perceber que a ciência antiga dispunha até mesmo de

enciclopédias.

                   No início do curso, os estudantes acreditavam que os cientistas conheciam

a medida do raio da Terra porque haviam feito um enorme furo até o centro do planeta

e que a distância entre os astros era calculada por meio de naves e satélites. Coisa de

cinema...

                   Para eles este tópico foi especial.  Havia muitas perguntas e comentários.

Podemos dizer que foi um dos momentos de maior envolvimento dos alunos. A Aluna
A, chegou a dizer  “Eu não sabia que a Matemática servia para tanta coisa legal”.

Quando envolvemos o aluno em situações em que ele consegue relacionar com vários

conceitos estamos facilitando a aprendizagem e desenvolvendo o gosto pela

Matemática.
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                   Quando pedimos para que calculassem à moda de Eratóstenes a medida

do raio da Terra, o envolvimento foi generalizado. Para alguns a resolução foi bastante

simples, mas a maioria precisou de ajuda para articular a resolução.

                   Comparamos com os resultados obtidos na seção 3.5, e os alunos ficaram

admirados por Eratóstenes ter tido esta grande idéia.

                   Dissemos aos alunos que o Ptolomeu precisava de uma tabela de cordas

para calcular a distância Terra-Lua e que a partir deste ponto estaríamos procurando

seguir seus passos para construir a nossa tabela trigonométrica.

                   Passamos então a explorar a Atividade 4.1.  A partir daqui solicitamos que

os alunos desenhassem (ao invés de pedir para que construíssem) a figura desejada,

por entendermos que a construção  de uma figura depende da observação de suas

propriedades, estabelecendo instrumentos de generalização. O desenho refere-se ao

objeto concreto que se representa na folha de papel. Esclarecemos esta questão para

os estudantes. Aproveitamos para socializar o método utilizado por cada dupla para

desenhar a figura solicitada.

                   A partir desta atividade, até o final da seqüência de ensino, os alunos

estarão dispostos em duplas, exceto na Atividade 5, que será individual. No trabalho em

duplas, os alunos tiveram a oportunidade de expressar suas idéias e de confrontá-las

com as dos colegas, propondo idéias cada vez mais elaboradas. Queríamos minimizar

as dificuldades que muitas vezes surgem, pelo fato de que o professor transmite um

saber a partir de sua própria lógica, que é interpretado pelos alunos a partir de seu

próprio sistema de referências. Segundo Vygotsky (1998, p. 97), o aprendizado

desperta vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar

muitas vezes somente quando o ser humano interage com seus companheiros.

                   Apenas dois alunos dispensaram nossa ajuda para determinar a medida da

corda L4. Os demais necessitaram de nossa intervenção orientando para que

aplicassem o Teorema de Pitágoras. Neste sentido a dificuldade ocorreu porque os

valores não eram numéricos, e sim algébricos. De forma geral, os alunos estão

acostumados a operar com apenas uma incógnita, a encontrar o valor de um �x�.

Podemos afirmar, baseados no contato com este e outros grupos de alunos e em

conversas com professores de Matemática, que raramente os alunos são expostos a
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situações de validação ou de demonstração, porque é quase consenso entre os

professores que os alunos não são capazes de compreendê-las e/ou desenvolvê-las.

Acreditamos que mostrar ao aluno uma demonstração, sem envolvê-lo na necessidade

da mesma, apenas servirá para causar aversão a este tipo de atividade matemática.

                   Veja como a dupla formada pelos alunos A e B concluíram como calcular

L4.

Aluna A: “Como era mesmo aquele Teorema do triângulo retângulo?”

Aluna B: “Qual?”

Aluna A: “Aquele que tinha a hipotenusa e tinha cateto oposto...”

Aluna B: “O de Pitágoras? Era hip2= cat 2 + cat 2”

                   Poderíamos ter orientado os alunos a construir um triângulo isósceles, mas

estaríamos nos distanciando da necessidade histórica envolvida. Os antigos,

impossibilitados de calcular a medida de um arco (representado pela distância entre

duas cidades), calculavam por meio da corda correspondente.

                   Precisamos ajudá-los a lidar com a raiz quadrada. Com o L4 calculado não

demorou muito para determinarem o seno, o cosseno e a tangente. Apenas ajudamos

algumas duplas a racionalizar. Já fizemos menção da dificuldade existente quando

algum aspecto da Álgebra é envolvido.

                   Percebemos que o texto do exercício foi suficiente e a compreensão do

texto foi absolutamente satisfatória.

                   Distribuímos a Atividade 4.2. No desenho requisitado para esta atividade,

houve uma maior segurança dos alunos no traçar. Foram unânimes em desenhar o

hexágono utilizando o transferidor. No entanto, os alunos mediam com o transferidor

todos os ângulos, então mostramos que bastava medir um ângulo e transferir a medida

com o compasso. Pedimos para que observassem que todos os lados possuem a

mesma medida do raio. Percebemos aqui uma certa falta de atenção às propriedades e

dificuldade quanto à generalização.

                  Nenhum aluno tentou calcular o seno no triângulo eqüilátero, eles buscavam

no texto da atividade alguma indicação do que fazer para encontrar um triângulo
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retângulo, isto mostra que possuíam um esquema sobre o seno. Ao traçar a altura,

grande parte dos alunos utilizou o compasso. Mas, nesta atividade, houve uma maior

dificuldade com o cálculo da altura, novamente desencadeada pela álgebra envolvida.

Ao calcular r2 - r2/4, houve entraves na questão do M.M.C. e da subtração por envolver

uma fração. Nos parece que o aluno aprendeu alguns algoritmos para operar com

frações, porém os confunde. É o que se torna evidente no diálogo:

Aluno L: �Professora, o que eu faço agora (mostrando com o dedo r2-r2/4=h2)?�.

Professora: “Vocês se lembram de como se calcula o M.M.C.?”

                   Os alunos estavam desenvolvendo a habilidade de investigar problemas.

Podemos dizer que cada atividade é constituída de algum problema para resolver e as

informações necessárias para tal finalidade. Esta habilidade foi se tornando cada vez

mais necessária, à medida que avançávamos. Mas precisamos desenvolver um olhar,

numa perspectiva ampla, mais exigente, porque nem tudo pode ser investigado, e

investigar requer racionalidade, é uma atitude (Ponte, 2003).

                   Findada a atividade, não restava mais tempo. Apenas mostramos aos

estudantes o que seria nosso objeto de estudo na tarde do quarto encontro.

                   A Atividade 4.3, viria ser muito mais investigativa. Havia mais informações

e conceitos para serem explorados.

                   Esta etapa exigiu um patamar mais elevado de  abstração e investigação

para que o aluno  concluísse a demonstração do seno de 18o.

                   Transcrevemos mais uma de nossas conversas com os alunos relativa ao

cálculo da medida de um ângulo de um triângulo, que foram gravadas por meio de

áudio.

Aluna A: “Como assim, quanto aos lados?”

Professora: “Quanto aos lados um triângulo pode ser isósceles, eqüilátero ou

escaleno.”
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Aluna A: “Eqüilátero, se tiver os lados iguais. Isósceles se tiver só dois iguais. Escaleno

se tiver todos diferentes. (momentos depois) Então é isósceles, porque o raio aparece

duas vezes.”

Professora: “Neste triângulo quanto mede cada um dos ângulos internos?”

Aluna B: “Pode pegar o transferidor?”

Professora: “Vocês já não mediram para construí-lo?”

Aluna A: “Então é 36o.”

Professora: “Todos?”

Aluna B: “Vou pegar o transferidor”

Professora: “Espere um pouco. Um mede 36o, os outros não medem 36o, porque a

soma dos ângulos internos de um triângulo é 180o, mas possuem medidas iguais

porque são formados por lados de tamanho r (mostrando com os dedos o raio).”

Aluna A: “180 menos 36 dá... dá... 144 e 144 dividido por 2 dá 72. (usando a

calculadora que estava ao seu lado) Eles têm 72o cada um”

                   Transcrevemos um outro momento da atividade relacionado com a medida

do lado do decágono regular (L10).

Aluno L: “Tipo assim, não entendi nada aqui.”

Professora: “OC mede quanto?”

Aluno L: “Mede L10.”

Professora: “OA1 mede quanto?”

Aluno L: “Mede r.”

Professora: “Olhe para este segmento, chamaremos de AB (desenhando no papel),

ele mede 7cm. Entre A e B existe o ponto C, e o segmento AC mede 3cm. Quanto

mede CB?”

Aluno L: “Mede 4 cm.”

Professora: “Como você descobriu que mede 4 cm?”

Aluno L: “Fiz 7-3.”

Professora: “Então quanto mede CA1? (comparando no desenho, r=7 e 3=L10).”

Aluno L: “Ah! Mede r-L10.”
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                   Ainda nesta atividade trabalhamos com semelhança de triângulos.

                    Sabemos que a inclusão das atividades 1, 2 e 3 foi decisiva para a

construção da Tabela Trigonométrica.

                   Em duas ocasiões nesta atividade, os alunos precisaram traçar bissetrizes

de ângulos. Alguns mediram com o transferidor e outros utilizaram o compasso. Mas o

segundo método não foi utilizado espontaneamente, mostramos ao grupo de alunos

como deveriam proceder. Assim, poderiam optar sobre a maneira de traçar a bissetriz.

Traçar a bissetriz de um ângulo com um compasso parece elementar, mas até mesmo

o termo era desconhecido por alguns alunos.

                   Para que determinassem a medida de L10, trabalhamos com o conceito de

Semelhança de Triângulos e com segmentos proporcionais. Foi relativamente mais

difícil para os alunos comparar os segmentos correspondentes dos triângulos. Embora

tenham observado que as medidas dos ângulos correspondentes eram iguais e que

portanto os triângulos eram semelhantes e também os lados proporcionais. Intervirmos

mostrando que o primeiro passo deveria ser verificar a que lados eram proporcionais e

depois ajudar a expressar esta proporcionalidade �o lado r está para L10 assim como

L10 está para (r-L10)�, para então escrevê-la.

                   Mais uma vez houve uma grande dificuldade no trato algébrico. Durante o

cálculo de L10, ajudamos todas as duplas, e às vezes nos dirigimos ao coletivo. Os

alunos sabem utilizar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, mas com

números reais, quando se trata de valores algébricos, há muita dificuldade. O mesmo

ocorreu ao calcularmos o valor do seno de 18o.

                   Podemos citar ainda concepções errôneas quanto à prioridade das

operações, que os alunos investigados não obedeciam. Prevendo esta situação, que

não poderia ser resolvida inteiramente, apenas no decorrer da seqüência de ensino,

excluímos o cálculo do cosseno e da tangente de 18o, porque tal eliminação não

impediria  que completássemos a tabela.

                   Percebemos ainda que se mantém um tipo de dificuldade já discutida

anteriormente, quanto à organização dos cálculos. Aqui pudemos concluir o porquê de

sua recorrência. Quando se trata de operações algébricas, os alunos não

compreendem bem os cálculos que fazem, e portanto apresentam dificuldades para
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expressá-los com coerência. Em reunião com a Professora de Matemática dos alunos

apresentamos a ela tais problemas, que nos revelou também ter observado o fato e

estar trabalhando para minimizar estas deficiências, que atribui à falta de base advinda

do Ensino Fundamental.

                   Vamos observar uma das representações:

Figura 92, aluna B calculando o seno de 18o.
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                   Ainda neste encontro passamos a explorar a Atividade 4.4. Por se tratar da

demonstração de um teorema, optamos por uma atividade um pouco mais dirigida,

porém procurando envolver os educandos. Observe que o contrato didático começará a

ser alterado, porque as aulas serão mais expositivas.

                   No decorrer da validação local do Teorema de Ptolomeu, cada qual

desenhou o seu quadrilátero inscrito numa circunferência, traçou as diagonais e em

seguida testou o referido teorema.

                    É o que vemos nas figuras 93 e 94, dos alunos B e L respectivamente..

Figura 93, aluna B validando (nas formas: local e geral) o Teorema de Ptolomeu.
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Figura 94, aluno L validando o Teorema de Ptolomeu.

                   Percebemos que os alunos comparavam seus resultados com os seus

companheiros de dupla. Em um dado momento a aluna K, chamou a atenção do aluno
L, dizendo-lhe: “Mede de novo, o seu não deu igual porque você não mediu direito.”

Houve um momento para que compartilhassem seus resultados com as outras duplas.

                   Pedimos para que os alunos  procurassem seguir as orientações do texto e

se houvesse dúvida, primeiramente que debatessem com a sua dupla e em seguida,

permanecendo ainda a dúvida que nos perguntasse. Queríamos ver o que os alunos

podiam fazer sozinhos e não nos eximindo do papel de orientador e mediador da

aprendizagem. Os aconselhamos a grifar o texto ou reescrever cada afirmativa que

fosse sendo compreendida.

                   Tratava-se de mais um contato com demonstrações. Foi mais fácil para os

alunos do que nas vezes iniciais. Percebíamos que alguns alunos reliam uma mesma

frase várias vezes. Outrossim,  rabiscavam, apagavam e reescreviam com menos medo

de errar. Este fato, que parece simples, representa um grande avanço, por que reler em

busca de interpretar, indica maior confiança em sua capacidade, ou seja, o aluno

começa a acreditar que conseguirá demonstrar.



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 169

                   Durante a finalização da atividade explicamos aos estudantes que na

demonstração de um teorema o objetivo é mostrar  que o mesmo é verdadeiro e válido

para todo e qualquer caso do seu domínio e por isso é preciso que a demonstração

remonte o teorema.

                   Então pedimos para que pensassem sobre o que seria necessário fazer

para que CE.BD+AE.BD fosse substituído por AC.BD, utilizando a última informação

AC=AE+CE. Com algumas orientações, todos conseguiram concluir a contento.

                   Finalizamos o encontro, mostrando que na data seguinte veriam como

Ptolomeu conseguiu encontrar por meio deste teorema, algumas fórmulas fundamentais

na construção da tabela trigonométrica.

                   A Atividade 4.5 começou a ser empreendida no princípio do quinto

encontro. O desenvolvimento em todos os sentidos experimentado pelos educandos

era notório. Utilizavam os materiais a sua disposição com maior intimidade, não temiam

tanto começar a rabiscar ao se depararem com demonstrações.

                   Mas o que tudo isto tem a ver com os nossos objetivos descritos no capítulo

1? Se realmente pretendemos ensinar a trigonometria no triângulo retângulo de

maneira significativa, será preciso enfrentar tais estágios. Caso não queiramos isso

enquanto educadores, continuaremos esboçando um amontoado de fórmulas mágicas

e de aplicação mecânica, as quais, ninguém imagina de onde veio e nem tampouco que

esteja emaranhada à história da humanidade.

                   Durante as primeiras análises, ressaltamos que as dificuldades

apresentadas pelos educandos, não os desmereciam.

                   Nossa proposta não era arquitetar uma tabela trigonométrica com alunos

que já sabiam tudo. Vamos lembrar que no campo conceitual trigonométrico há muita

geometria e muita álgebra. Sob este ponto de vista, de que o aluno aprende o que

constrói e o que lhe traz experiências de diversas naturezas, estivemos observando o

desenvolvimento pessoal de cada estudante, num ambiente favorável (material

adequado, em grupo, com troca de idéias, com respeito ao tempo de cada elemento),

para comprovar  que é possível ensinar a trigonometria no triângulo retângulo de

maneira significativa, e muito mais, pois várias habilidades e conteúdos estão

correlacionados.
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                   Nesta atividade, antes de pedir para que os alunos trabalhassem nela,

esboçamos os princípios da construção da figura na lousa.

                   Às vezes ouvíamos um desanimador: “Não entendi nada.”, mas a verdade é

que o aluno pensava que não poderia entender, porque se assustava com o global, ao

invés de resolver uma etapa de cada vez. Bastava uma ajuda como a que segue, para

dar continuidade à resolução da atividade.

Aluno L: “Não sei os outros, eu não entendi nada com nada.”

Professora: “Vamos ver se você não entendeu nada mesmo. Em que triângulo da

figura podemos encontrar o lado AB?”

Aluno L: “No triângulo ABD.”

Professora: “Ele é retângulo?”

Aluna K: “Olha aqui no texto, é sim.“

Aluno L: “Então dá para pegar o seno do a (se referindo ao ângulo a da figura).�

Professora: “Caso vocês não consigam identificar o ângulo reto neste triângulo, usem

o transferidor ou o esquadro.”

                   Precisamos intervir porque os alunos não estavam conseguindo decidir que

triângulo poderia fornecer os senos e cossenos solicitados no problema. Além disso,

havia dificuldade para unir as informações. Era necessário encontrar o triângulo que

continha o lado AB, ver que era retângulo e decidir entre seno e cosseno.

                   Ao substituir no Teorema de Ptolomeu as identidades encontradas,

existiram pequenos problemas com as simplificações, mas algumas correções e nossas

seis duplas alcançaram o êxito esperado.

                   Não tínhamos a intenção de agilizar a resolução das atividades, os alunos

estavam cientes de que o cronograma poderia mudar a qualquer momento. Os

estudantes tiveram todo o tempo particular necessário para explorar e pensar sobre as

atividades e chegar às conclusões sem obter respostas prontas.

                   A Atividade 4.6 versava sobre o uso da fórmula desenvolvida para

encontrar outros valores para a tabela.
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                   Os alunos trabalharam em dupla, porém decorridos alguns minutos,

procuramos socializar os resultados. Cada um vinha à lousa escrever uma subtração

impetrada e seu resultado, até que se findassem as possibilidades.

                   Apareceram várias formas de se obter a mesma diferença. Num dado

momento, uma subtração mal calculada dava conta do seno de 1o, o que deixaria

algumas atividades (4.7 - 4.9) sem propósito. Porém logo o equivoco foi desfeito.

                   Pedimos aos alunos que fossem completando nossa tabela a cada novo

valor obtido, porém resolvendo as expressões e anotando resultados com quatro casas

decimais.

                    Tratamos posteriormente de mais uma aplicação do Teorema de Ptolomeu.

Qual seja, o seno do arco metade. Esta era a Atividade 4.7.
                   Os alunos desenharam um quadrilátero inscrito numa semicircunferência. A

partir de então nossa ajuda foi constante, respondendo a perguntas, revendo as

construções, e ajudando a entender o texto. Aos alunos não parecia nada fácil ler um

texto matemático, embora já tivessem se desenvolvido um pouco nesta questão.

                   Percebemos ainda dificuldades quanto ao conceito de projeção, porque

acreditavam que a soma dos segmentos a serem projetados deveria ser igual a sua

projeção. São tipos de abstração que podem não ser desenvolvidos apenas com a

apresentação de um único problema e devem-se à pouca experiência dos alunos em

Geometria, e a falta de compreensão quanto a figuras no plano.

                   Esta atividade possui muito do nível G2, e portanto exige um nível muito

maior de abstração. Estamos relacionando várias propriedades geométricas e não

podíamos agir de forma diferente. Em vários momentos fomos à lousa explicar mais

detalhadamente informações textuais.

                   Porém nos alegrou perceber que procedimentos que antes os alunos não

conseguiam desenvolver, agora eram feitos com certa facilidade. É o caso, por

exemplo, da construção de uma perpendicular, e da nomeação de pontos e de ângulos

na figura.

                   Não bastava encontrar uma fórmula, restavam duas etapas, validar

experimentalmente e transpor para a notação atual.
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                   Validar experimentalmente foi possível pois possuíamos 12 construções.

Esta etapa foi muito importante para que o aluno visse que tudo o que estava sendo

feito anteriormente fazia acepção. Este processo não poderia ser realizado antes, pois

não faria nenhum sentido para o aluno saber que DC2=r(2r-AB) sem que ele tivesse

obtido a igualdade. Observe a representação da aluna I:

Figura 95, aluna I procurando validar  a fórmula do arco metade.

                   Observe que a conclusão final da aluna I (figura 95) está correta.

Os demais educandos também procuraram por meio da nova fórmula encontrar outros

valores para a tabela. A tentativa foi vã.
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                   Gravamos algumas observações dos alunos ao compartilhar os resultados.

Aluno L: “Ai gente, achei super legal, dá o mesmo resultado dos dois lados.”

Aluno G: “Tem certeza, porque eu tive que arredondar.”

Aluno L: “É, mas é claro!”

Aluna A: “A professora falou para mim, que uma pequena diferença não tem problema.

É porque a gente fica arredondando o tempo todo, na hora de medir e de fazer conta.”

                   Explicamos aos alunos, que embora tenhamos 12 validações para o

teorema, elas não suficientes para provar que o mesmo acontecerá para toda e

qualquer construção. Isto porque jamais poderíamos pensar em todas as construções

possíveis. Por este motivo foi necessário realizar a prova algébrica.

                   Conversamos um pouco sobre a utilidade de uma demonstração. Abaixo,

vemos a transcrição.

Professora: “Quais motivações vocês acreditam terem levado Ptolomeu, outros

matemáticos da antiguidade e da atualidade a buscarem comprovações para as

fórmulas e relações matemáticas que foram descobrindo?”

Aluna A: “Eu acho que eles querem ficar famosos.”

Aluno L: “Eu nunca vi professor famoso.”

Professora: “Não humilha, hein!”

Aluno L: “Não, eu estou falando que professor não liga para ficar famoso.”

Professora: “Eu não diria propriamente que é para ficar famoso, mas deve ter uma

pontinha de vontade de se superar, de ser  o primeiro a conseguir...”

Aluna B: “Mas é só para isso professora?”

Professora: “Tem também aquela questão de ter que convencer a comunidade

científica. Não basta mostrar algumas validações locais, como as que fizemos, é

necessário apresentar uma prova que seja válida para todos os casos, ou seja, uma

demonstração algébrica ou geométrica.”

Aluno L: “Porque se não provar, pode aparecer uma pessoa com uma figura que o

teorema não bate.”
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                            Veja ainda a representação da aluna B:

Figura 96, aluna B procurando validar a fórmula do arco metade

                    Procuramos ajudar os alunos a organizar seus cálculos e demonstrações.

Afinal, de nada adianta compreendermos apenas no momento e depois que

retomarmos, não conseguirmos entender sequer a seqüência. É o que se verifica na

resolução da aluna B (figura 96). Às vezes pedíamos para que os alunos explicassem o

que escreveram e a parte duvidosa, pedíamos para que elaborassem melhor.
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                   Ao transpor a notação de  Ptolomeu para a atual, o desenvolvimento

(decorrido durante todo o curso até aqui) no trato geométrico (principalmente ao

interpretar  e identificar aspectos da própria construção) e algébrico foram perceptíveis.

Não foi apenas isso, a confiança no próprio conhecimento e a  iniciativa se ampliaram.

Acreditamos que isto se deve em parte às habilidades matemáticas exercitadas,

ampliadas e desenvolvidas no decorrer dos encontros e à nossa prática que valorizou

cada erro, sem jamais criticá-lo como fruto de falta de atenção ou de entendimento, mas

reconhecendo-o como parte indissociável do processo de aquisição do conhecimento

matemático.

                   No entanto, houve erros ao determinar o seno de β/2, agora com relação a

simplificação da fração algébrica,  ao quadrado de 2r e a colocação de um monômio em

evidência. Analisamos aqui que os alunos não conseguem decidir sobre quais

operações devem ser feitas e sobre a ordem de resolução.  A defasagem relacionada à

Álgebra é cada vez mais evidente. A inserção de demonstrações no contexto das aulas

de Matemática poderia contribuir para minimizar tais ocorrências.

                   Esta atividade, também possui muitas características investigativas (aliás

tais características permeiam toda a seqüência de ensino). Investigar em Matemática é

uma atividade que inclui uma formulação de questões, produções, teste e refinamento

de conjecturas, tentativas de prova e divulgação de resultados. Envolve processos

conscientes e inconscientes, sensibilidade estética, motivação a partir de analogia física

(Ponte, 2003). Acreditamos que investigar é um processo desencadeado pelo

professor, é sua responsabilidade, pois é ele quem pode preparar atividades que

estimulem os alunos.

                   Então explicamos a eles que iríamos recorrer à Atividade 4.8, que consistia

em utilizar a fórmula do arco metade para determinar o seno de 1,5o e de 0,75o, a partir

do seno de 3o encontrado na seção 4.6. Os alunos realizaram os cálculos por meio de

calculadoras científicas (aliás esta ferramenta computacional esteve sempre a mão).

                   Para os alunos, o cálculo do seno de 1,5o e de 0,75o possuía o propósito de

exercitar o uso da fórmula do arco metade. Esclarecemos que o propósito estava além

desse e seria conhecido na atividade que se iniciava.
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                   A Atividade 4.9, trata da demonstração do valor do seno de 1o, que levaria

à possibilidade de completar as demais lacunas da tabela. Fizemos uma demonstração

detalhada e sem pressa. Preocupados com o volume de informações pertinentes a esta

etapa, procuramos, antes de qualquer coisa, fazer um esboço de toda a atividade para

os alunos. Assim os alunos teriam a idéia do global e poderiam interagir com mais

segurança, e não correríamos o risco de perdê-los durante o desdobramento da

atividade. Sempre fazíamos perguntas a eles para que não perdessem a concentração

e o senso de desafio. Os colocamos na posição de um pesquisador, e porque não

dizer, de um cientista. É o que podemos ver abaixo (diálogo ocorrido durante a

demonstração de que a medida de um ângulo inscrito em um círculo é metade do arco

que ele subentende).

Professora: “Quantos graus tem uma circunferência inteira?”

Aluno H: “360o.”

Professora: “Temos aqui três arcos, que dividem a circunferência em três partes.

Como eu poderia expressar a soma destes arcos?”

Aluna A: “Primeiro você vai ter que ver quanto mede cada ângulo (este quanto mede,

ressoou tão bem aos nossos ouvidos, pois refletia  desenvolvimento  quanto à

linguagem matemática).�

Aluno L: “O de baixo pode chamar de x, porque não tem como saber.”

Professora: “Os outros dois...”

                   Assim, chamávamos a atenção para a demonstração que estava sendo

realizada.

                   Dentre os doze estudantes, havia dois: G e H, por coincidência formaram a

dupla 4, que apresentavam um grau de dificuldade mais elevado que os demais desde

o início (na primeira atividade, o aluno H não sabia determinar onde começava a

graduação da régua) e por isso seu desenvolvimento mais expressivo. A princípio

chegamos a pensar que estes dois alunos não possuíam um quadro de referência e

nem a rede semântica necessária para decodificar as informações. Porém, pouco a

pouco pudemos perceber que o envolvimento no trabalho como um todo, possibilitou
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uma evolução considerável na maneira de expressar o conhecimento matemático de

forma oral e escrita.

                   A atividade 4.9 era uma das mais ricas em quantidade e qualidade de

informações.

                   Veja que nesta atividade o contrato didático antes estabelecido foi rompido.

Nas primeiras atividades até o cálculo do seno de 60O, os alunos faziam a leitura do

texto do exercício, investigavam procurando informações e solucionavam as questões

em forma de problema. Do cálculo do seno de 18o até o desenvolvimento da fórmula do

arco metade, as demonstrações foram orientadas no próprio texto do exercício. Mas,

chegamos num certo nível de dificuldade (devido ao volume de informações nunca

estudadas pelos educandos) que não vimos outra forma, senão de apresentarmos as

demonstrações aos alunos. Nesta atividade a tarefa principal dos alunos era a de

entender a cadeia formada por várias deduções.

                   Esta atividade ofereceu a maior grau de dificuldade de toda a seqüência de

ensino. Trabalhamos de forma pausada e interativa. Buscamos a participação dos

alunos em muitos momentos, para não desistirem de entender e de acompanhar as

demonstrações no meio do caminho. Em resumo, nossa aula foi expositiva e

problematizadora.

                   A parte final da atividade versava sobre  a relação existente entre a corda e

o seno de um ângulo para ser aplicado ao teorema demonstrado nesta seção e por

meio dele calcular o seno de 1o.

                   Observe  a conversa compilada.

Aluna A: “Professora, o barato é maior ou é menor?”

Professora: “Qual barato? (procurando fazer com que a Aluna A se expressasse

utilizando a linguagem matemática).�

Aluna A: “Deu que o seno de 1o é menor de 0,176 e depois deu que é maior.”

Professora: “Ptolomeu também ficou nesta dúvida e concluiu que o seno de 1o não

pode ser maior e menor que 0,176  ao mesmo tempo, a menos que fosse igual a este

valor.”
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                   Se os alunos possuem uma defasagem relacionada à equação, pouco

conhecem a respeito de inequações. Alguns deles no primeiro caso não inverteram o

sentido da desigualdade e concluíram que sen 1< 0,01745, em ambos os casos. Isto

indica que os alunos não compreendem a função dos sinais de maior e menor.

                   Findada a atividade, nos despedimos e combinamos que no dia seguinte

construiríamos nossa tabela trigonométrica.

                   No antepenúltimo encontro, a princípio exploramos a relação entre o seno e

o cosseno de um ângulo, na Atividade 4.10. Compilamos outra conversa da dupla 1.

Aluna A: “Iiiiiiii, se tem hipotenusa e cateto, então tem triângulo retângulo.”

Aluna B: “Aqui está a hipotenusa que é um, do lado oposto ao ângulo de 90o, se pegar

este ângulo, aqui está o cateto adjacente e aqui está o cateto oposto.”

Aluna A: “Quem não sabe disso? E agora? O Professooooooora.”

Aluna B: “A gente não sabe continuar.”

Professora: “Lembram-se do Teorema de Pitágoras?”

Aluna A: “Aí vai ficar igual!”

Aluna B: “Não vai porque a hipotenusa é um.”

Aluna A: “Ah. E o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa.”

Aluna B e A: “Que é um! (risos)”

Aluna A: “Por isso que o seno fica sendo o cateto oposto e o cosseno vira o cateto

adjacente.”

                   Avisamos que neste momento estávamos aptos a completar nossa tabela

trigonométrica totalmente.

                   A Atividade 4.11 já estava com os estudantes desde o início da atividade 4

e já haviam muitas lacunas preenchidas.

                   Em geral os alunos, que já estavam habituados a trabalhar em dupla,

procuraram se ajudar. Ninguém se pôs a resolver sozinho, antes dividiram os afazeres.

Enquanto um preenchia a tabela dos senos, o outro  se ocupava dos cossenos.

                   Apenas uma dupla tentou a princípio calcular através da identidade

trigonométrica sen2α +cos2α=1, os cossenos para todos os ângulos, mas mostramos
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que o procedimento era análogo ao utilizado com os senos. Foi relativamente mais

infausto descobrir como calcular as tangentes. Eles sabiam que a tangente é a razão

entre o cateto oposto e o cateto adjacente, mas não possuíam nenhum deles. Então

mostramos que a tangente também pode ser obtida dividindo-se o seno pelo co-seno.

Com estas informações puderam completar a Construção de uma Tabela

Trigonométrica. Foi um momento decisivo na nossa seqüência de ensino, que trouxe

satisfação para todos os envolvidos, já que foram empregados grandes esforços,

grande interesse, dedicação, compromisso e responsabilidade (um contrato didático

implícito).

                   Conforme o planejado, retomamos a primeira atividade e fomos

comentando uma a uma, cada atividade. A Aluna C comentou: “Eu fiz lição de

matemática para 2005 inteiro em 7 dias.”

                   Não queríamos apenas rever as atividades, era de nosso intento que o

aluno pudesse enxergar de uma vez só o corpo da seqüência de ensino, na sua

totalidade. Assim, voltar à atividade inicial com outro olhar, diferente do primeiro.

                   Nos despedimos com uma pequena comemoração. Devo dizer que jamais

esquecerei aquele pequeno grupo tão querido de alunos.

                   O encontro seguinte, seria o derradeiro.

Atividade 5: Situação de reinvestimento
                   Nesta atividade propusemos situações de reinvestimento. A aprendizagem

se manifesta quando há um retorno espontâneo por parte do aluno a uma situação de

reinvestimento. Formulamos três exercícios distintos quanto à especificidade,

relacionados com a tabela trigonométrica.

                   No entanto, estes exercícios, não trazem qualquer menção sobre o uso da

Tabela Trigonométrica.

                   Os alunos tiveram cerca de 2 horas e 30 minutos para resolver a atividade.

Nenhuma ajuda ou apoio da professora foi oferecido. Combinamos que a atividade

seria individual e sem consulta. De toda a seqüência de ensino, esta atividade foi a

única em que não houve formação de grupos, de qualquer natureza.
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                   No encontro anterior, cada educando construiu a própria tabela

trigonométrica. Esta, seria o primeiro instrumento disponível para a resolução dos

exercícios. Todos os demais instrumentos também estavam sobre a mesa, quais sejam,

régua, compasso, transferidor, esquadro e a calculadora. Havia restrição ao uso do

transferidor apenas na terceira situação.

                   Durante a resolução da atividade 5, estivemos junto aos alunos, procurando

entender como estavam pensando e que tipo de conhecimento matemático estavam

utilizando. Assim, muitas vezes os entrevistamos, solicitando que explicassem a forma

por eles encontrada para resolver as situações que lhes foram propostas, fundamentais

para nossa compreensão acerca da lógica do aluno.

                  A tabela abaixo relaciona de forma quantitativa os acertos (do grupo de 12

alunos) em cada situação de reinvestimento.

Situação 1 2 3
Acertos 12 8 10

                   Na Situação de reinvestimento 1, era necessário explicar o motivo pelo

qual sen 30o=1/2.

                   Encontramos dois tipos de respostas. No primeiro tipo, dois alunos

desenharam um triângulo eqüilátero, traçaram a sua altura, atribuíram um valor

aleatório para o lado do triângulo e concluíram calculando o seno por meio da razão

que o define. É o que vemos na figura abaixo. Podemos dizer que esses alunos

conseguiram superar o nível G1 do Parsysz e adentrar no nível G2. A solução

apresentada é uma dedução matemática. Interessante foi o fato de a aluna C, da

mesma dupla, ter resolvido por meio do segundo tipo:

Figura 97, resposta oferecido pela Aluna D, à Situação de reinvestimento 1.
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                   Pedimos para que a aluna D descrevesse sua resolução e o porquê de ter

usado L=2 cm. Suas palavras foram: “É que eu pensei que tinha que usar um lado certo

para não ser difícil de fazer a continha. Tinha que aparecer um ângulo reto, para eu

poder calcular o seno e eu tinha que mostrar que dava metade, entendeu? Aí eu

lembrei daquela atividade do seno de 30o. Tracei a altura e pronto.”

                   A resposta oferecida pela aluna D, bem como sua construção, ilustra o fato

de ela ter conseguido através de sua atividade mental, coordenar com coerência suas

ações em relação ao conhecimento matemático (poderíamos dizer que houve um certo

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático).

                   Além disso a verbalização desta aluna, mostra claramente avanços na

questão da linguagem.

                   No segundo tipo de resposta, dez alunos desenharam um triângulo

retângulo, deduziram que se um ângulo é reto, e o outro tem 30o, então o último possui

60o, mediram os lados e calcularam o seno para concluir. Podemos concluir que nessa

atividade, esses alunos não superaram o nível G1 de Parsysz. Ao utilizar instrumentos

para medir segmentos, mostraram que ainda estão no nível perceptivo. Apenas o uso

da definição do seno pode ser interpretada como uma aproximação do nível G2.

Podemos observar tal fato na resolução apresentada pelas alunas J e k.

Figura 98, resolução da aluna J à Situação de reinvestimento 1.
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Figura 99, resolução da aluna k à Situação de reinvestimento 1.

                    A Aluna J apresentou uma maior preocupação com a construção do

triângulo retângulo. Segundo ela, “procurei medir direito para não dar errado. Eu queria

chegar na resposta.”

                   Podemos ver que a aluna procurou demonstrar que o seno de 30o é igual a

½, de forma correta, ou seja, observando que tinha um objetivo a cumprir, suas ações a

dirigiam para a hipótese.

                   Percebemos em alguns alunos uma certa impulsividade e desorganização,

onde as respostas foram obtidas algumas vezes por ensaio e erro, ao invés de

procurar os erros na resolução. Isto se deve em parte, a falta de exposição a este tipo

de atividade durante toda a escolaridade. No entanto, o curto período de curso

possibilitou grandes avanços.

                   Em alguns casos, as respostas eram dízimas com arredondamentos.

Vamos observar a resolução do Aluno L, que revela falta de preocupação com o

objetivo de seu cálculo. No entanto, ele justificou dizendo “Achei que não fazia mal,

porque se eu arredondasse ia sumir o 4. Quase medi de novo o ângulo e aqueles lados,

mas depois achei besteira”.

Figura 100, resolução do aluno L à Situação de reinvestimento 1.
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                   Consideramos ambas as respostas corretas. Apesar de não apresentar uma

prova definitiva do solicitado, que consistia em desenhar um triângulo eqüilátero, em

seguida traçar a sua altura (ou mediana), para determinar um ângulo de 30o, e o

segmento x/2 para completar calculando o seno.

                   Apenas dois alunos se aproximaram da resposta ideal. Mas um mês antes,

entregaram a mesma questão em branco.

                   Este tipo de demonstração denota que os alunos se desenvolveram, mas

ainda possuem dificuldades no trato com demonstrações, porque ofereceram apenas

uma validação local.

                   O mesmo não ocorreu na Situação de reinvestimento 2. Neste exercício,

8 alunos responderam corretamente, com resoluções semelhantes a seguinte:

Figura 101, resolução da aluna C à Situação de reinvestimento 2.

                   Questionamos a aluna C sobre o motivo de não ter desenhado

completamente o polígono regular de 20 lados. Sua resposta foi: “Comecei fazendo um

triângulo, quando fui para o segundo, vi que não ia precisar dele e parei. Quer que eu

explique o resto? O polígono de 20 lados, tinha ângulos de 18o, mas você deu o valor



Uma seqüência de ensino para a construção de uma tabela trigonométrica 184

de 9o, aí que tracei a bissetriz, para achar o de 9o. Depois fiz as contas...É como você

sempre fala, analisa uma informação de cada vez.”

                   O fato de alguns alunos não ter desenhado completamente o polígono

regular de 20 lados, não dificultou a resolução, pois seu procedimento estava dentro

dos padrões identificados como corretos. Traçaram, na circunferência, apenas o

triângulo que seria utilizado, ou ainda desenharam apenas um triângulo com dois lados

de medida r. Então, identificaram que se tratava de um triângulo isósceles, traçaram a

bissetriz do ângulo central e relacionaram a informação de que seno de 9o é igual a

0,1564 com a razão correspondente, encontrando a metade de L20. Ilustram esta

afirmativa as figuras 101 e 102.

Figura 102, resolução da aluna D à Situação de reinvestimento 2.

                   Também perguntamos à aluna D em que se baseou para construir um

triângulo isósceles. Veja sua resposta: “É que nem pizza, só interessa a parte que eu

vou comer. No final quase esqueci que o polígono tem os lados formados por ângulos

de 18o, e não de 9o, por isso que eu fiz vezes dois aqui.”

                   Os quatro alunos que não chegaram à resposta esperada, ou esqueceram

de dobrar o resultado ou cometeram erros de ordem algébrica, muito comuns em todo o

desenvolvimento da seqüência de ensino. Vimos grandes dificuldades no trabalho com

frações envolvendo utilização de algoritmos. Com respeito às equações freqüentemente

apareceram erros de sinais quando há a necessidade de trocar algum termo da

igualdade, de lado. Algumas propriedades algébricas também não são observadas,

como por exemplo, a que diz que uma equação não é alterada se multiplicarmos ou
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dividirmos ambos os membros pela mesma quantidade. Nos pareceu que as

propriedades e conceitos elementares da geometria foram mais facilmente incorporados

até para efeito de verbalização. Talvez a justificativa mais viável para o fato, seja  a

quantidade de instrumentos a que os alunos tiveram acesso e à quantidade de

atividades experimentais. O primeiro caso pode ser ilustrado pela resolução do aluno L.

Ele ficou espantado quando mostramos que ele havia encontrado apenas a metade do

lado do polígono: “Ah é, esqueci. Que coisa, o 0,31 é o cateto oposto do triângulo

retângulo que tem o ângulo de 9o. Era só multiplicar por dois, não era?”

Figura 103, resolução do aluno L à Situação de reinvestimento 2.

                   Os alunos que se eximiram de desenhar o polígono regular de 20 lados,

para apenas desenhar um triângulo isósceles, conseguiram imaginar a resolução e

extinguir as passagens desnecessárias. Nenhum aluno entregou qualquer das

atividades em branco. Todos se esforçaram para resolver, e aqueles que erraram,

deixaram na folha observações corretas, que demonstrava terem adquirido saberes

geométricos.

                   Vemos na Situação de reinvestimento 3 que quase todos os alunos

procuraram calcular o seno do ângulo a, mas quatro alunos calcularam o cosseno e

apenas um optou pela tangente. Este não era o único objetivo da atividade, mas

encontramos algumas descrições interessantes para calcular o ângulo a:
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“Na calculadora, digitar 0,8, INV e depois SIN, e vai aparecer o ângulo a”,

“Com o valor do seno, é só olhar na tabela que eu fiz”,

“Medi com o transferidor”.

                   Apenas o  último tipo de resposta foi considerado errado. Há um motivo

para isto: solicitamos, que não fosse utilizado o transferidor. Os alunos que utilizaram

este instrumento, não relacionaram o problema com os dados da figura e ignoraram a

sentença que excluía o uso do transferidor. Muitas vezes, mesmo encontrando alguma

alternativa que reconhecessem ser errada, aplicavam, ao invés de  procurar outra mais

apropriada. É como vestir uma blusa vermelho fogo e depois calçar o primeiro sapato

que for encontrado, mesmo que seja de cor verde limão. Vermelho fogo não combina

com verde limão. Seria necessário procurar um sapato de outra cor. Faltou criar

hipóteses sobre outros instrumentos disponíveis, a tabela construída (resposta

predominante) ou a calculadora.

                   Questionamos a aluna D sobre o uso do transferidor e sua resposta foi a

seguinte: “Como é que eu não li que não podia usar o transferidor?”. Já a aluna I,

justificou dizendo: “Eu não lembrei de nada na hora, só do transferidor”.

                   A aluna D não investigou o problema como um conjunto: texto e ilustração.

Apenas observou as informações contidas na figura. Mas à aluna I, por algum motivo

não ocorreu outra possibilidade.

                   A maioria (7) dos estudantes preferiu consultar a própria tabela

trigonométrica (isto significa que a tabela trigonométrica construída faz sentido para os

estudantes). Três alunos fizeram a opção de utilizar a calculadora. No entanto,

percebemos que a descrição oferecida foi bem elaborada.

                   O interessante deste exercício é fazer com que o aluno além de procurar

uma solução, tenha que escrevê-la. Expressar-se oralmente é mais dinâmico, mas ao

escrever o aluno formaliza o pensamento pois tem a chance de repensar, e

escrevendo, apaga e  reescreve, até que fique bom aos seus olhos. Argumentar e

justificar as conclusões são competências a serem adolescidas.

                     Fizemos uma triagem também dos acertos de cada aluno, nas questões

apresentadas. Cada acerto está representado com um X.
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Aluno/Acertos Questão 1 Questão 2 Questão 3

A X X X

B X X X

C X X X

D X X

E X X X

F X X

G X X X

H X X

I X X

J X X

K X X X

L X X

                   A tabela mostra que 6 alunos acertaram todas as questões, 6 alunos

acertaram somente 2 questões.

                   Consideramos adequada a iniciativa de prolongar o período de avaliação

para duas horas e trinta minutos. A princípio, pensamos em promover uma hora para

todos, mas logo percebemos que os alunos que precisassem de um tempo maior para

expressar o que sabiam seriam prejudicados. Ademais, a expectativa do pequeno

período poderia provocar nervosismo.  Observamos que os alunos tiveram tempo para

testar várias conjecturas. O primeiro aluno a entregar, o fez depois de uma hora e trinta

minutos, mas a maioria ocupou todo o tempo disponibilizado.

                   Quando o último estudante finalizou sua atividade, fizemos uma avaliação

oral a respeito de aspectos gerais do curso, entre eles: desempenho dos alunos e da

professora pesquisadora; qualidade das atividades; ambiente de trabalho; as novas

amizades que nasceram; o tipo de conhecimento incorporado. Cada um, apresentou

sua auto-avaliação.

                   Abaixo estão alguns depoimentos:
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Aluna A (sempre muito falante, decidida e buscando aprender): “ Eu adorei o curso, foi

legal pra caramba e tipo assim, aprendi um monte de coisa e eu já gostava de

Matemática e agora então...”

Aluno F (quase sempre quieto, mas observador e dedicado): “Sei lá, aprendi bastante,

eu não sabia nada de Geometria. Vim porque eu gosto de História. Melhorei muito. Vi

que a Matemática é importante para todo mundo.”

Aluno L (prestativo, companheiro dos amigos, inquiridor e muito falante): “Eu acho que

a matemática é muito chata porque os professores fazem ela ficar chata. Se eu fosse

professor, eu levava a gente para o pátio, excursão. Mas no curso foi legal, acho que

todo mundo se interessou e eu agora sei de onde saiu um seno por exemplo.”

                   Agradecemos a todos pela gentileza em aceitar o convite e nos presentear

com a companhia e a experiência inigualável. Cada qual, recebeu  um certificado de

participação (Anexo 7).

4.3   Últimas considerações

                    Ao corrigir a Atividade 5, nos deparamos com os erros e os acertos dos

alunos. O fato de os alunos muitas vezes não terem encontrado uma solução bem

sucedida não nos abalou, pois sabemos que apenas é indicador do novo passo a ser

dado pelo professor, que deve usá-lo de forma positiva na busca da solução pretendida.

                   Afinal a avaliação não se constitui apenas como medida de conhecimento,

mas também de desconhecimento. A avaliação precisa ser um instrumento que

concomitante com outros promova uma aprendizagem a mais, uma aprendizagem de

educandos e educador.  Por que como afirma Freire, �não há docência sem discência�

(1998, p.23), pois �quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-

se e forma ao ser formado� (1998, p.25).

                   É evidente que não tivemos tempo (ao final da Atividade 5), porque o curso

findara-se ali, para ajudar os alunos a reelaborar conscientemente o erro, procurando
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revisar e avançar. No entanto, esta foi nossa atitude durante toda a seqüência de

atividades.

                   Procuramos desempenhar o papel do docente orientador/mediador da

aprendizagem, em todos os sentidos, intelectual, emocional, gerencial, comunicacional,

e ético, problematizando permanentemente, desafiando o aluno a pensar, a questionar

e a formular hipóteses. Afinal, �É preciso, indispensável mesmo, que o professor se

ache repousado no saber de que a pedra fundamental é a curiosidade do ser humano�

(Freire, 1998, p.96).

                   Havia um contrato didático implícito  no relacionamento entre as

professoras (pesquisadora e observadora) e os alunos. Em todo o processo estávamos

dividindo as responsabilidades quanto ao êxito. Acreditamos que a compreensão de

que uma parcela do processo está a cargo do aluno, sob pena da aprendizagem não se

efetivar. O professor pode providenciar um ambiente favorável, adequar a metodologia,

elaborar uma seqüência de ensino, mas não pode aprender por ele.

                   Em todos os aspectos nos sentimos felizes com a nossa atuação e também

com o desempenho dos estudantes.
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Capítulo 5
Conclusão

5.1 Introdução

                   Ao concluirmos este trabalho, faz-se necessário tecermos breves

apontamentos acerca dos principais pontos tratados.

                   Esta pesquisa constou de um corpo de atividades que culminavam na

construção de uma tabela trigonométrica. Pudemos conhecer um pouco sobre a prática

matemática dos alunos a partir de suas produções. No decorrer da aplicação das

atividades fomos percebendo as principais dificuldades dos alunos. No entanto, a

aplicação da Atividade 5, nos auxiliou na avaliação da própria seqüência de ensino,

para sabermos o que ela poderia produzir naqueles educandos.

                   Elaboramos este capítulo em quatro partes, na primeira faremos uma

síntese dos principais resultados, por meio dos quais responderemos às nossas

questões de pesquisa. Posteriormente traremos propostas para outras pesquisas e

para o ensino da Trigonometria.

5.2 Síntese dos principais resultados

                   Os resultados obtidos de uma forma geral apontam para uma defasagem

em relação aos conteúdos.

                   1. A produção dos alunos mostrou que tiveram pouco contato com a
Geometria tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio.
                   Pouco sabiam sobre as figuras geométricas. Conseguiam identificar o

círculo, o quadrado, o retângulo, o losango e o triângulo, mas não discriminavam

nenhuma propriedade. Não diferenciavam círculo de circunferência, reta de segmento,

e figuras no plano e no espaço.
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                   Este entrave pode ser solucionado se o professor dedicar à geometria a

mesma importância que é dada a Álgebra ou a Aritmética, evitando deixá-la para o final

do período letivo. A motivação poderia ser gerada a partir do uso de instrumentos.

                   2. Havia pouca familiaridade com os instrumentos oferecidos.
                   No início enfrentamos várias dificuldades, pois alguns alunos  não sabiam

manusear a régua, desconhecendo onde a graduação da mesma começava.

                   Tivemos então que orientá-los quanto ao uso de todos os materiais que

disponibilizamos, quais sejam, régua, compasso, transferidor e o esquadro. Mesmo

assim, seu uso foi restrito no primeiro encontro.  Mesmo tendo incentivado o uso do

esquadro, utilizando-o nas explicações, raramente seu uso foi empregado pelos alunos.

                   O mesmo ocorreu com relação à calculadora. Começaram a utilizar as

funções científicas depois de nossa orientação. Mostrando que não a utilizavam

sempre. Vale ressaltar que as calculadoras que foram usadas foram disponibilizadas

pelas professoras, pois os alunos não possuíam exemplares.

                   Como quase todas as etapas envolviam o uso de instrumentos, pouco a

pouco sua utilização tornou-se automática durante o curso.

                   3. Percebemos dificuldades estruturais quanto ao cálculo algébrico.
                   Os alunos costumavam confundir as propriedades, demonstrando que

apresentam concepções errôneas relacionadas à Aritmética e à Álgebra. Percebemos

grandes dificuldades no trabalho com frações envolvendo a utilização de algoritmos.

Nos parece que os alunos haviam aprendido alguns algoritmos para somar e multiplicar

frações, porém ainda existem dificuldades para efetuar esses cálculos. Muitas vezes

vimos que ao invés de tirar o M.M.C. para somar duas frações, os alunos somavam os

denominadores e os numeradores.

                   Além disso tudo, os educandos não estabelecem a ordem correta para

realizar as operações numa equação algébrica. No trabalho com equações,

apareceram erros de sinais quando havia a necessidade de trocar algum termo da

igualdade de membro. Para eles, se mudou de membro, mesmo sendo uma

multiplicação, teriam que mudar o sinal. Esses erros indicam que algumas regras

aprendidas são transferidas sem qualquer cuidado. Procuramos interferir nestas
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concepções, enfatizando a obrigatoriedade de se estabelecer uma determinada ordem

das operações.

                   4. Às vezes os alunos lidavam com a Matemática como se estivessem
num jogo de azar,  tentando de tudo sem saber o porquê.
                   Em muitos momentos, foram solicitados a explicar, justificar suas ações e

utilizaram frases desconexas, fazendo-nos pensar a respeito das concepções que os

alunos tinham a respeito da Matemática. Nos parece que para muitos alunos não

estava claro que a matemática é uma ciência sustentada em regras pré-estabelecidas.

                   5. Percebemos avanços cognitivos quanto às categorias de análise e
investigação.
                   Interpretar as questões se constitui numa das principais dificuldades dos

estudantes, pois acabam por não desenvolver esta competência, por envolver um

trabalho cognitivo mais árduo. Foram acostumados a manusear algoritmos, a reproduzir

determinadas questões e, portanto estavam totalmente despreparados para este tipo de

atividade. Numa situação problema, a etapa seguinte à interpretação das questões,

basicamente se sustenta na resolução de expressões ou equações algébricas.

                   Entretanto, foi possível perceber avanços significativos neste sentido. Os

alunos passaram a ler com mais atenção o exercício, procurando informações e

utilizando os símbolos matemáticos de forma mais ordenada.  Estes avanços se devem

em parte por termos criado um ambiente no qual as situações que envolvem os

conteúdos matemáticos tenham sido problematizadas, estimulando o educando a

formular e reformular hipóteses, a justificar suas respostas, a argumentar e contra-

argumentar, de maneira a poder formar, enriquecer e reorganizar os conceitos

matemáticos que possui.

                   6. O trabalho em duplas foi eficiente.
                   Em contato com educadores e com alunos, vimos que a eficiência da

metodologia do trabalho em duplas dentro do processo de ensinar e aprender não é

reconhecida por todos os professores de matemática, devido a uma falsa suposição de

que o aluno resolve uma determinada questão apenas com a ajuda do colega.
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                   Percebemos que um ensino mais solidário ajuda o aluno a expressar

melhor suas idéias, à medida que precisará muitas vezes confrontá-las com as dos

colegas.

5.3 Respostas às nossas questões de pesquisa

                   Estaremos procurando responder nossas questões de pesquisa à luz dos

resultados obtidos por meio da experimentação.

                   ►Como ensinar trigonometria no triângulo retângulo de maneira
significativa?

                   Saberemos se o nosso ensino foi significativo, se a aprendizagem do

determinado conteúdo matemático tiver sido incorporada à rede de esquemas do

educando. Isto poderá ser visto por meio de situações de reinvestimento ou se o aluno

conseguir utilizá-lo em uma situação qualquer.

                   Não é possível garantir que um conjunto metodológico de elaboração e de

aplicação de uma seqüência didática faça com que o conhecimento seja adquirido

pelos alunos. Mas ao menos poderá facilitar a aprendizagem.

                   Para possibilitar uma maior integração do aluno com o conhecimento,

procuramos promover situações que privilegiavam a interação social, de acordo com a

teoria de Vygotsky. O trabalho em duplas ou em grupos pequenos,  mostrou-se eficaz

em nossa experimentação.

                   Vygotsky também deu muita atenção à questão da linguagem. É necessário

também procurar um tipo de linguagem acessível aos alunos. Não queremos defender

com isto a idéia de que o professor não deve utilizar termos técnicos, mas que ao

apresentar aos alunos e utilizá-los é importante que se enfatize uma produção de

significados para o mesmo, a fim de que o aluno possa relacioná-los aos conceitos

espontâneos que já possui, trazendo-os para situações particulares.
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                   Ainda como contribuição da teoria de Vygotsky, utilizamos instrumentos

geométricos, e a construção de um Teodolito e de um Astrolábio, iniciativas que se

mostraram decisivas para a internalização dos conceitos.

                   Nossos resultados apontam para a contribuição trazida pela Teoria dos

Campos Conceituais de Vergnaud. Inserir informações interdisciplinares, e o estudo de

alguns pré-requisitos, tais como: Semelhança de triângulos, ajudou a preparar os

alunos, diminuindo as dificuldades, preparando-os para as demonstrações e ajudando a

motivar os alunos. Faz-se necessário que o professor busque informações sobre o

conteúdo que pretende abordar.

                   Vergnaud, também aponta para uma metodologia que envolve a resolução

de situações problema. Envolvendo-se na solução de um problema, o próprio aluno se

empenhará na busca de informações e na troca de idéias com os colegas.

                   Ainda podemos citar que apoiar nossa seqüência de ensino no quadro

teórico de Parzysz, incluindo atividades práticas, com validações perceptivas, e por

meio delas evoluir para atividades para construir propriedades, até atividades que

envolvem dedução e abstração, facilitou a aprendizagem. Isto porque o pensamento

geométrico do aluno também passa por vários estágios de desenvolvimento.

                   Queremos com todo o exposto, mostrar aos educadores matemáticos que

há muito o quê se pensar para aprimorar o ensino da Trigonometria. Muitas vezes, o

aluno nem sequer entende porque precisa estudar triângulos, quanto mais a

Trigonometria do triângulo retângulo. Há de se buscar informações históricas e fatos do

dia a dia dos alunos, por exemplo relacionados à Física, envolvendo Óptica Geométrica

e/ou fatos históricos, como o que fizemos. São vários os caminhos. Nós encontramos

um deles e esta é uma tarefa que cabe ao professor. É ele quem poderá desenvolver

situações frutíferas para colocar o aluno em contato com o conhecimento.

                   ►Quais fatores influenciam a aquisição de tal conhecimento?

                   Nossa seqüência de ensino mostrou que é necessário estabelecer quais

são os conhecimentos que são trazidos pelo aluno e que serão pontos de ancoragem.
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Caso os alunos não reúnam os conhecimentos necessários, será preciso trabalhar por

meio do ensino tais pré-requisitos, seja resgatando-os ou promovendo-os.

                   Se o aluno não conhecer o suficiente sobre a Álgebra e a  Geometria, de

nada adiantará tentar construir uma Tabela Trigonométrica com os alunos, sem antes

explorar os pontos necessários.

                   ►Como distanciar a utilização da Trigonometria no Ensino Médio da
mecanização?

                   Mostramos que o caminho pode estar em compreender a educação como

um processo formativo, percebendo o ser humano como um ser cheio de expectativas e

necessidades.

                   Se o aluno não sentir que um conteúdo é importante para a realização de

seus objetivos pessoais ou para a sua existência, ele não se interessará por ele. Não

me interessaria saber sobre os peixes, caso eu não gostasse de sua carne, a menos

que fosse obtida a informação de que este animal é importante para a cadeia alimentar,

ou que dele se extrai óleos nutritivos capazes de prolongar a vida humana ou melhorar

o aspecto da pele.

                   Mas além de conhecer algum elemento que torne o conteúdo interessante

para o aluno, faz-se essencial que as fórmulas e algoritmos não sejam apenas

apresentados, mas desenvolvidos pelo aluno ou com a sua participação.

                   Os cálculos devem ser feitos através da calculadora. E se estiver

disponível, algum software poderá ser muito útil.

5.4 Sugestões para o ensino, decorrentes das conclusões

                   Acreditamos que o professor deve modificar sua prática em sala de aula,

buscando utilizar instrumentos, construídos pelos alunos ou não, para auxiliar a

representação, incentivando o uso de desenhos, construções geométricas,

argumentação, tornando o ato de ensinar dinâmico, interativo e criativo.
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                   Sugerimos que o espaço em sala de aula, seja ampliado, procurando utilizar

outras disposições escolares e ambientes extraclasse, como a biblioteca, a quadra

(como fizemos nas atividades 3.3-3.5), parques e etc. Ao longo da experimentação

algumas atividades se destacaram por serem mais prazerosas para os adolescentes do

que outras.

                   Pode ainda colaborar com o ensino e a aprendizagem da Trigonometria a

inserção de atividades que sejam planejadas procurando incluir etapas um pouco mais

concretas ou de ordem prática.

                   Propomos que os professores não abandonem as demonstrações, mas

também que apenas não as insiram no conteúdo de qualquer maneira, é preciso

colocar os alunos diante de algum fato (por exemplo, ligado à Astronomia ou à Ótica

Geométrica) que provoque a necessidade de uma prova mais consistente. As

demonstrações devem ser vistas também como mais uma forma de argumentação.

5.5 Sugestões para futuros estudos

                   Para uma nova pesquisa, sugerimos um núcleo de atividades de ordem

algébrica e uma exploração maior e mais profunda da geometria elementar.

                   Recomendamos também que seja desenvolvida uma seqüência de ensino

com os próprios alunos. Afinal seria possível obter maiores informações a respeito de

sua defasagem em relação à série, para melhor intervir.  Haveria também a

possibilidade de  avaliar em situações diferentes e ao longo de um período maior o

adolescer dos conhecimentos  consolidados durante o curso.

                   Além disso sugerimos a utilização de algum software. Não obstante, caso

esta mesma seqüência de ensino envolvesse o uso do Cabri-geomètre por exemplo,

todo o corpo desta dissertação teria uma nova orientação.
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..:: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO ::..
Programa de Estudos Pós Graduados

Rua Marquês de Paranaguá,111 � São Paulo/SP � tel: (11)31247200, (11)31247202

Carta de Apresentação
                   Eu, Alessandra Zeman do Nascimento, aluna do Mestrado Profissional em

Ensino de Matemática � PUC/SP, orientada pelo professor doutor Vincenzo

Bongiovanni, venho mui respeitosamente apresentar-me em sua escola solicitando uma

abertura para aplicar o projeto de pesquisa: “Construindo os conceitos básicos da

trigonometria no triângulo retângulo: uma proposta a partir do levantamento histórico

dos trabalhos de Eratóstenes, Aristarco, Hiparco e Ptolomeu”, que é parte integrante da

Dissertação de Mestrado, com alunos do 1o ano do Ensino Médio.

                   Trata-se de um projeto inovador. A idéia surgiu ao pesquisar mais de 500

alunos do 3o ano Ensino Médio e perceber que  embora já tenham estudado

Trigonometria, não conseguem explicar o significado de suas funções mais simples.

Assim, trabalhamos na reconstrução da tabela trigonométrica de acordo com os moldes

de Ptolomeu (87-151 d.C.), trazendo a tona suas motivações ligadas a Astronomia, com

o objetivo de que o aluno construa o significado da Trigonometria.

                   Em termos de engenharia didática, utilizamos em nossa seqüência de

ensino, os pressupostos teóricos de Vygotsky, Vergnaud e Parzysz.

                   Será necessário dispor de 24 horas aula em período normal ou no formato

de um curso, em período a ser combinado.

                   Sem mais para o momento, agradeço a atenção dispensada,

                São Paulo, 10 de novembro de 2004

____________________________________
                                             Professora Alessandra Zeman do Nascimento

            Telefone para contato: (11)XXXXXXXX
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Convite aos alunos do 1o ano do Ensino Médio da
E.E. “Mário Marques de Oliveira”

                   Você está sendo convidado a participar do Curso: �Construindo a Tábua

Trigonométrica de Ptolomeu�.

                   Este curso é parte integrante da Dissertação de Mestrado da pesquisadora

matemática Alessandra Zeman do Nascimento- PUC/SP.

                   Sua escola está sendo muito gentil em apoiar o projeto e foi escolhida por manter

um excelente nível de ensino e gozar de grande prestígio na comunidade.

                   Neste curso, você descobrirá um pouco mais sobre o �fazer matemática�, isto

porque nos reportaremos à história de matemáticos da Grécia Antiga e veremos que a

motivação para se construir uma tabela trigonométrica estava ligada à navegação e à

Astronomia. Seguiremos todos os passos de Ptolomeu (150 d.C.), e estaremos nos

posicionando como descobridores e cientistas matemáticos.

                   Não é um curso somente para quem �gosta� de matemática, é um curso para quem

gosta e quem também quer gostar.

                   Não haverá tarefas para casa. Tudo será feito no período de curso. No último dia

será entregue um certificado de participação emitido pelo colégio.

                   Todo aluno inscrito deverá comparecer com os seguintes materiais: compasso,

transferidor, régua, esquadro, lápis e borracha. Não será necessário trazer folhas ou caderno,

porque o curso é apostilado e com material consumível. Ao final de cada encontro, o aluno

emprestará seu material para que a pesquisadora tire uma cópia, mas no dia seguinte, o

mesmo será devolvido.

                   Chamamos a atenção para que haja comprometimento da parte do aluno, em não

faltar, do início ao final do curso. A pesquisadora se compromete a tornar o curso agradável e a

auxiliar os alunos em todas as suas dificuldades.

                   Agradecemos e esperamos contar com a adesão de todos.

Início: ___/___/___   Término: ___/___/___

Encontros nos seguintes dias da semana:________________________________

Horário: das _____ até às ______horas

______________________________________________________________________

Ficha de inscrição
Nome: ____________________________________________________________

Número:___________ Série:_________________
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Pesquisa sobre Trigonometria

                   Sou aluna do Mestrado Profissional em Ensino de Matemática, da PUC-SP

e estou realizando esta pesquisa para orientar meu trabalho de pesquisa. Escreva tudo

o que souber e sentir vontade. Obrigada pela colaboração.

Explique por que sen 30o é igual a 
2
1 .
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Cronograma real do curso:
A construção da Tabela Trigonométrica

Encontros de 4 horas de duração

Horário normal de aula (2a à 6a feira)

Início: 30/11/04 Término:09/12/04

Horário: 13:20 às 18:00 hs

Intervalo das 15:30 às 16:10 hs

1o Encontro

•  Introdução ao curso: Visão Geral (cerca de 20 min)

•  1. Comparando e investigando triângulos (cerca de 20 min)

•  2. Semelhança de triângulos

•  2.1 Construção de triângulos (cerca de 30 min)

•  2.2 Razão entre os lados do triângulo (cerca de 30 min)

•  2.3 Institucionalização do conceito de seno, cosseno e tangente (cerca de 20

min)

•  2.4 Verificação do conceito de seno, cosseno e tangente (cerca de 50 min)

•  2.5 Homotetia, Tales e Semelhança de triângulos (cerca de 1h e 10 min)

2o Encontro

•  3. Os instrumentos e a resolução de problemas

•  3.1 Construção do Teodolito (cerca de 50 min)

•  3.2 Construção do Astrolábio (cerca de 40 min)

•  3.3 Problema da travessia do rio (cerca de 40 min)

•  3.4 Altura do prédio escolar (cerca de 50 min)

•  3.5 Cálculo do raio da Terra utilizando a linha do horizonte (cerca de 60 min)

3o Encontro

•  4. A construção de uma tabela trigonométrica por Ptolomeu



•  Estudo histórico da vida e obra de Eratóstenes, Arquimedes, Tales Aristarco,

Hiparco e Ptolomeu. (cerca de 2h)

•  4.1 Determinação do seno, cosseno e tangente de 45o (cerca de 1h)

•  4.2 Determinação do seno, cosseno e tangente de 30o e de 60o (cerca de 1h)

4o Encontro

•  4.3 Determinação do seno de 18o (cerca de 2h)

•  4.4 Demonstração do Teorema de Ptolomeu (cerca de 2h)

5o Encontro

•  4.5 Fórmula do seno da subtração de arcos conhecidos (cerca de 1 h e 30 min)

•  4.6 Aplicação da fórmula (cerca de 30 min)

•  4.7 Fórmula do arco metade (cerca de 2h)

6o Encontro

•  4.8 Estudo do seno de 1o (40 min)

•  4.9 Demonstração de sen α/ sen β< α/β (cerca de 3h e 20 min)

7o Encontro

•  4.10 Relação sen2 + cos2= 1 (cerca de 40 min)

•  4.11 Preenchimento da Tabela Trigonométrica (cerca de 1h e 30 min)

•  Comentários dos alunos e  vista panorâmica do curso (cerca de 50 min)

8o Encontro

•  5. Retorno espontâneo a situações de reinvestimento (cerca de 2 h e 30 min)

•  Avaliação oral do curso (cerca de 1 h)

•  Entrega dos certificados e agradecimentos (cerca de 30 min)
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Cronograma inicial do curso:
A construção da Tabela Trigonométrica

Encontros de 3 horas de duração

Proposta para 3as e 5as feiras

Datas: 9/11, 12/11, 16/11, 19/11, 23/11, 26/11 e 30/11.

Horário: 13:00 hs às 16:00 hs

1o Encontro: 9/11

•  Introdução ao curso: Visão Geral (cerca de 10 min)

•  1. Comparando e investigando triângulos (cerca de 15 min)

•  2. Semelhança de triângulos

•  2.1 Construção de triângulos (cerca de 15 min)

•  2.2 Razão entre os lados do triângulo (cerca de 30 min)

•  2.3 Institucionalização do conceito de seno, cosseno e tangente (cerca de 10

min)

•  2.4 Verificação do conceito de seno, cosseno e tangente (cerca de 40 min)

•  2.5 Homotetia, Tales e Semelhança de triângulos (cerca de 1h)

2o Encontro: 12/11

•  3. Os instrumentos e a resolução de problemas

•  3.1 Construção do Teodolito (cerca de 30 min)

•  3.2 Construção do Astrolábio (cerca de 30 min)

•  3.3 Problema da travessia do rio (cerca de 30 min)

•  3.4 Altura do prédio escolar (cerca de 45 min)

•  3.5 Cálculo do raio da Terra utilizando a linha do horizonte (cerca de 45 min)

3o Encontro: 16/11

•  4. A construção de uma tabela trigonométrica por Ptolomeu

•  Estudo histórico da vida e obra de Eratóstenes, Arquimedes, Tales Aristarco,

Hiparco e Ptolomeu. (cerca de 1h)



•  4.1 Determinação do seno, cosseno e tangente de 45o (cerca de 1h)

•  4.2 Determinação do seno, cosseno e tangente de 30o e de 60o (cerca de 1h)

4o Encontro: 19/11

•  4.3 Determinação do seno de 18o (cerca de 1h e 30 min)

•  4.4 Demonstração do Teorema de Ptolomeu (cerca de 1h e 30 min)

5o Encontro: 23/11

•  4.5 Fórmula do seno da subtração de arcos conhecidos (cerca de 1 h)

•  4.6 Aplicação da fórmula (cerca de 20 min)

•  4.7 Fórmula do arco metade (cerca de 1h e 40 min)

6o Encontro: 26/11

•  4.8 Estudo do seno de 1o (30 min)

•  4.9 Demonstração de sen α/ sen β< α/β (cerca de 2h e 30 min)

7o Encontro: 30/11

•  4.10 Relação sen2 + cos2= 1 (cerca de 30 min)

•  4.11 Preenchimento da Tabela Trigonométrica (cerca de 1h )

•  5. Retorno espontâneo a situações de reinvestimento (cerca de 1 h e 20 min)

•  Entrega dos certificados e agradecimentos (cerca de 10 min)
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Questionário do observador
Atividade 1:

•  O aluno percebeu que os triângulos são semelhantes?

•  Utilizou algum material? Qual?

•  Quantas vezes e sobre o quê solicitou ajuda?

Atividade 2.1:

•  O aluno entende o que significa ajustar?

•  Que materiais usou?

•  Quantas vezes e sobre o quê solicitou ajuda?

Atividade 2.2:

•  O aluno utiliza corretamente a graduação da régua ao medir os lados dos

triângulos?

•  Que materiais usou?

•  Obtém as razões dividindo com a calculadora, no papel ou mentalmente?

•  Percebe que as razões dos segmentos correspondentes dos triângulos são

iguais?

•  Quantas vezes e a respeito de quê solicitou ajuda?

•  Qual é a sua atitude aos compartilhar os dados com os colegas?

Atividade 2.3:

•  O aluno define corretamente o seno? Usa símbolos ou palavras inteiras?

Atividade 2.4:

•  O aluno utiliza corretamente a graduação da régua ao medir os lados dos

triângulos?

•  Que materiais usou?

•  Obtém as razões dividindo com a calculadora, no papel ou mentalmente?



•  Percebe que as razões dos segmentos correspondentes dos triângulos são

iguais?

•  Confunde-se ao deparar-se com seno, cosseno e tangente na tabela?

•  Quantas vezes e a respeito de quê solicitou ajuda?

•  Qual é a sua atitude aos compartilhar os dados com os colegas?

•  Ao comparar os resultados obtidos nesta atividade com a 2.2, o aluno conclui

que o seno, cosseno e tangente são razões constantes?

Atividade 2.5:

•  O aluno entende o enunciado inicial do exercício?

•  Mostra algum conhecimento prévio sobre homotetia?

•  Entende que a ampliação, a redução ou a identidade da figura, depende de uma

razão pré estabelecida?

•  Entende a razão negativa?

•  Relaciona as propriedades da construção homotética em que o centro de

homotetia é um dos vértices da figura (última construção), com as propriedades

das figuras das atividades 2.2 e 2.4?

•  Percebe que nas atividades 2.2 e 2.4 as razões que determinam o seno,

cosseno e tangente são constantes pelo fato de os triângulos serem

semelhantes?

•  Consegue demonstrar a partir da última construção que: 
'''' AB

BA
OB
OB

OA
OA == ?

Quais as dificuldades encontradas?

•  Entende que AOB e A�OB� são semelhantes? Argumenta com base nas

demonstrações?

•  Quantas vezes e a respeito de quê solicitou ajuda?

Atividade 3.1:

•  Como o aluno relaciona-se com o seu grupo?

•  Reconhece a diferença entre um instrumento e um artefato?



•  Possui habilidade no que diz respeito a manipulação dos materiais (sucata)?

•  Entende como funciona o Teodolito?

•  Solicitou auxílio, quantas vezes e sobre o quê?

Atividade 3.2:

•  Como o aluno relaciona-se com o seu grupo?

•  Reconhece a diferença entre um instrumento e um artefato?

•  Possui habilidade no que diz respeito a manipulação dos materiais (sucata)?

•  Entende como e por que funciona o Astrolábio?

•  Solicitou auxílio, quantas vezes e sobre o quê?

Atividade 3.3:

•  O aluno desenha o rio adequadamente (conforme o que é descrito no texto do

exercício) no pátio?

•  Em que ordem o aluno sugere a utilização do teodolito ou do astrolábio? Por qual

se decide?

•  O aluno toma a iniciativa de construir no papel um triângulo com os mesmos

ângulos daquele desenhado no pátio, para comparar as medidas?

•  Em que ordem o aluno sugere o seno, ou o cosseno o u a tangente, para

determinar a largura do rio? Por qual se decide?

•  Quantas vezes solicitou ajuda e para quais dúvidas?

Atividade 3.4:

•  Em que ordem o aluno sugere a utilização do teodolito ou do astrolábio? Por qual

se decide?

•  Que outros materiais utilizam?

•  O aluno toma a iniciativa de construir no papel um triângulo com os mesmos

ângulos daquele desenhado no pátio, para comparar as medidas?

•  Em que ordem o aluno sugere o seno, ou o cosseno o u a tangente, para

determinar a largura do rio? Por qual se decide?



•  Superou quais dificuldades com relação ao exercício anterior?

•  Como se comportam ao utilizarem a vara e a sua sombra?

•  Ao comparar os resultados, encontram resultados iguais? Qual método

consideram mais viável?

•  Quantas vezes solicitou ajuda e para quê?

Atividade 3.5:

•  Consegue desenhar um esquema?

•  O aluno tenta construir um triângulo retângulo utilizando 90o, 89,15o, e 0,85o?

•  Que outros materiais utilizam?

•  Em que ordem o aluno sugere o seno, ou o cosseno o u a tangente, para

determinar o raio da Terra? Por qual se decide?

•  Superou quais dificuldades em relação ao exercício anterior?

•  Quantas vezes solicita ajuda e sobre qual assunto?

Atividade 4 - Leitura:

•  O aluno confunde-se ao relacionar as unidades antigas de medida com o km?

•  Demonstra interesse pelos dados históricos apresentados?

•  Quantas vezes solicitou ajuda e sobre qual assunto?

Atividade 4.1:

•  Que método utiliza para construir o quadrado inscrito numa circunferência?

Quais materiais?

•  Consegue classificar os triângulos formados pelas diagonais do quadrado?

•  Que tentativas fez antes de optar pelo teorema de Pitágoras?

•  Tem dificuldades para determinar o seno, o cosseno e a tangente?

•  Quantas vezes e sobre qual assunto pediu ajuda?

Atividade 4.2:

•  Que método utiliza para construir o hexágono regular inscrito numa

circunferência? Quais materiais?



•  Consegue classificar os triângulos formados pelas diagonais do hexágono que

passam pelo raio?

•  Ao isolar um dos triângulos, que método utiliza para traçar sua altura?

•  Que método utiliza para calcular a altura? Em que momento utiliza o Teorema de

Pitágoras?

•  Tem dificuldades para determinar o seno, o cosseno e a tangente de 30o e 60o?

•  Quantas vezes e a respeito de quê solicitou ajuda?

Atividade 4.3:

•  Que método utiliza para construir o decágono regular inscrito numa

circunferência? Quais materiais?

•  Consegue classificar os triângulos formados pelas diagonais do decágono que

passam pelo raio?

•  Consegue interpretar o enunciado da atividade?

•  O aluno apresenta dificuldades com relação ao cálculo algébrico?

•  Quais as dificuldades apresentadas?

•  Consegue determinar o valor do seno de 18o corretamente?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas dúvidas?

Atividade 4.4:

•  O aluno interpreta corretamente o enunciado da atividade?

•  Como o aluno relaciona-se com os seus colegas ao compartilhar os resultados

(do teste do Teorema de Ptolomeu)?

•  Entende a demonstração do Teorema?

•  Consegue concluir a demonstração?

•  Quais as principais dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.5:

•  O aluno entendeu o enunciado da atividade?



•  Que materiais utilizou na construção da figura solicitada?

•  Consegue escrever os lados citados em função do seno ou do cosseno?

•  Consegue concluir a demonstração?

•  Quais as dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.6:

•  Consegue aplicar a fórmula da subtração de arcos, para encontrar novos valores

para a tabela?

•  Quais as dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.7:

•  O aluno interpreta corretamente o enunciado da atividade?

•  Que materiais utilizou na construção da figura solicitada?

•  Entende a demonstração do Teorema?

•  Consegue escrever os lados citados em função do seno ou do cosseno?

•  Consegue concluir a demonstração?

•  O que diz quando percebe que não é possível completar nenhuma outra lacuna

da tabela?

•  Quais as dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.8:

•  Quais foram as tentativas realizadas para determinar os senos requisitados pelo

enunciado?O aluno utiliza a fórmula do arco metade?

•  Quais as dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.9:



•  O aluno interpreta corretamente o enunciado da atividade?

•  Entende a demonstração do Teorema?

•  Consegue concluir a demonstração?

•  Consegue encontrar o valor do seno de 1o?

•  Quais as dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.10:

•  O aluno entende o texto?

•  Consegue concluir a demonstração?

•  Quais as principais dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

Atividade 4.11:

•  Quais as principais dificuldades apresentadas?

•  Quantas vezes solicitou ajuda? Quais eram suas perguntas?

•  Qual é sentimento demonstrado com relação ao curso, por tê-lo concluído?
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