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RESUMO 
 

Esta pesquisa teve como objetivo geral investigar como se dá a influência da 
utilização do material manipulável na aprendizagem do conceito de radiano. Foi 
elaborada uma proposta didática com ênfase na utilização de material manipulável. 
Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e teve como instrumentos de coleta 
de dados a observação e os registros escritos dos estudantes durante a 
experimentação da proposta didática. Os sujeitos participantes da pesquisa foram 
nove estudantes de uma turma do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola 
pública localizada na periferia de Niterói-RJ. A análise dos dados foi realizada tendo 
em vista a Teoria dos Campos Conceituais e as considerações sobre o uso dos 
materiais manipuláveis em sala de aula. Ao término da investigação, foi possível 
concluir que a utilização dos materiais manipuláveis exerce grande motivação sobre 
o estudante, tendo como consequência o seu envolvimento com a aula. Entretanto, 
sua utilização, ainda que com a mediação adequada do professor, não é suficiente 
para a construção do conceito de radiano. Conjectura-se que a complexidade do 
conceito de radiano, sua especificidade enquanto unidade de medida e a 
necessidade de outras situações envolvendo tal conceito tenham contribuído para 
esse fato. 

 
 

 

 

 

Palavras-chave: Material Manipulável. Educação Matemática. Radiano. Círculo 

Trigonométrico.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

This research's general objective was to investigate how the influence of the use of 
manipulative materials on the learning of the radian concept works. A didactic 
proposal was elaborated with emphasis on the use of manipulative material. It is 
characterized as a qualitative research. The observation of the students during the 
experimentation with the didactic proposal and their written records were used as 
data collection tools. The research subjects were nine students from a first-year high 
school class from a public school located in the outskirts of Niterói City, RJ. The data 
analysis was performed using the theory of conceptual fields and considerations 
about the use of manipulative materials in the classroom. At the end of the study, it 
was possible to conclude that the use of manipulative materials fosters great 
motivation on the student, resulting in his engagement in class. However, its use, 
even with adequate teacher mediation, it not enough to construct of the radian 
concept. It is conjectured that the complexity of the radian concept, its specificity as 
unit of measurement and the need for other situations involving this concept have 
contributed to this fact. 

 
 
 
 
 

Keywords: Manipulative Material. Mathematics Education. Radian. Unit Circle.
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1 INTRODUÇÃO  
 

A Trigonometria é um ramo da Matemática que mescla a Geometria e a 

Álgebra, relacionando os lados e os ângulos dos triângulos. Na escola, o estudo da 

Trigonometria, geralmente, inicia-se no nono ano do Ensino Fundamental II, com a 

Trigonometria Plana no Triângulo Retângulo e, em seguida, a Lei dos Senos e dos 

Cossenos. No primeiro ano do Ensino Médio, os professores relembram esses 

conteúdos e iniciam o Círculo Trigonométrico para posteriormente abordarem as 

Funções Trigonométricas. 

Compreender esse conteúdo, estabelecendo as relações entre suas 

diferentes abordagens é essencial para que o estudante consiga construir os 

conceitos. Além de ser um assunto fundamental para os estudantes que pretendem 

continuar os estudos em um curso superior ligado às ciências exatas. 

Para Vicente (2005, p.11), “Várias vezes os alunos têm a impressão de que 

o seno estudado no triângulo retângulo não é o mesmo estudado no círculo 

trigonométrico e que não está diretamente ligado ao estudo da função seno”. Isso é 

realmente preocupante, pois mostra que o estudante, nesse caso, está apenas 

repetindo símbolos e fórmulas, sem correlacionar e compreender tais conceitos.  

Como licencianda, a autora desta pesquisa teve a oportunidade de observar 

aulas em quase todos os anos do Ensino Básico, em diferentes escolas públicas. 

Durante as quatro disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino1, acompanhou o 

segundo ano do Ensino Médio, e o sexto, sétimo e oitavo anos do Ensino 

Fundamental II. 

Além das disciplinas obrigatórias, participou como bolsista no Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), iniciando em agosto de 

2014 e finalizando em fevereiro de 2018. Durante um ano e meio, acompanhou 

turmas do nono ano do Ensino Fundamental II, em uma escola pública da rede 

estadual na área nobre de Niterói, sob a orientação do professor supervisor do 

projeto na escola. 

Nos outros dois anos, acompanhou turmas do primeiro ano do Ensino 

Médio, em uma escola pública da rede estadual na periferia de Niterói, sob a 

orientação de outro professor supervisor. 

                                                             
1 Componente pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 
Fluminense, ministrado nos quinto, sexto, sétimo e oitavo períodos do curso. 
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Tanto nas disciplinas, quanto nos projetos, foram aplicadas atividades nas 

turmas, tendo no PIBID maior frequência de elaborações e aplicações. Tais 

atividades sempre aconteciam concomitantes ao trabalho do professor, com o 

objetivo de contribuir com o processo de aprendizagem do estudante. 

 Foi no projeto PIBID que, por meio de observações e aplicações de 

atividades, começou a questionar-se sobre as dificuldades frequentemente 

apresentadas pelos estudantes durante a abordagem da Trigonometria. Dessa 

forma, também começou a propor intervenções a fim de contribuir para a superação 

delas. 

As experiências vividas no PIBID, com todos os participantes do projeto e 

com as duas escolas contribuíram significativamente para a formação como docente 

e como pessoa.  

A experiência relatada foi a motivação para o início desta pesquisa, pois por 

meio da vivência com os estudantes, da observação das aulas, e das atividades 

aplicadas foi notado que um dos conteúdos que os estudantes mais apresentavam 

dúvidas era o Círculo Trigonométrico. Refletindo sobre essas dificuldades 

apresentadas pelos estudantes, perguntou-se quais seriam as dificuldades 

específicas e onde elas se originavam. 

Pensou-se na hipótese dessas dificuldades serem possivelmente uma 

consequência da aprendizagem de frações, da falta de significado sobre π radianos 

corresponder a 180° e das frações de π corresponderem a outros ângulos. As 

causas poderiam ser ainda, a ausência da compreensão da unidade radiano, do 

relacionamento do Círculo Trigonométrico com a Trigonometria no Triângulo 

Retângulo, de aplicações da teoria no cotidiano dos estudantes ou o conjunto de 

todos esses fatores citados. 

Em busca de responder alguns desses questionamentos e propor uma 

possível intervenção, iniciou uma pesquisa qualitativa, com o objetivo de procurar ou 

elaborar algum material que pudesse contribuir na melhora da compreensão dos 

estudantes de tal conteúdo. Sendo assim, desenvolveu uma atividade com material 

manipulável2 em dupla com outra licencianda, na disciplina de Laboratório de 

                                                             
2Embora a literatura que versa sobre essa discussão apresente outras expressões equivalentes a 
materiais manipuláveis, como por exemplo, jogos, materiais concretos, materiais didáticos, nesta 
pesquisa adotaremos a terminologia materiais manipuláveis, exceto em caso de citações diretas. 
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Geometria3. Terminou a confecção do material, incluindo algumas adaptações, no 

Estudo Orientado4, quando também elaborou a ficha de atividades para ser 

respondida durante o estudo de caso realizado em uma turma de primeiro ano do 

Ensino Médio. 

Brigunte 5 (1994 apud Vicente, 2005) relatou que como inicialmente os 

estudantes utilizam graus, minutos e segundos para medir ângulos, a introdução de 

uma nova unidade de medida angular, o radiano, pode gerar dificuldade, pois esta 

unidade está relacionada com um arco do Círculo Trigonométrico. Muitas vezes os 

estudantes não entendem que o arco pode ter medida linear (comprimento do arco, 

metros, quilômetros, centímetros etc) e uma medida angular (medida do ângulo 

central em graus ou radianos). 

Inspirando-se em atividades realizadas anteriormente no PIBID, optou-se 

por utilizar materiais manipuláveis, pois se notava grande entusiasmo dos 

estudantes ao realizarem as atividades preparadas com Origami, Jogos, Tangram 

etc. Muitos estudantes confirmavam essa observação, relatando nos questionários 

das fichas de atividades, além de verbalmente durante a aplicação. Ainda 

manifestavam que gostavam principalmente porque as atividades eram diferentes 

da aula tradicional. Além disso, era observado que tais materiais fomentavam a 

participação dos estudantes e contribuíam consideravelmente para um aprendizado 

significativo. 

Algumas das atividades realizadas no PIBID também influenciaram 

diretamente a delimitação do tema (Círculo Trigonométrico) desta investigação. 

Uma delas foi uma atividade com o Teodolito6 (construído pelos bolsistas) e outra 

com Triângulos Retângulos em EVA, ambas envolvendo a aplicação das Razões 

Trigonométricas. Também, uma atividade sobre o número irracional π, na qual os 

estudantes utilizavam barbantes e réguas para medir o comprimento de diferentes 

circunferências e seus respectivos diâmetros, e por meio da razão entre esses, 

encontrar o número π. 

                                                             
3 Componente pedagógico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 
Fluminense, ministrado no oitavo período. 
4 Componente pedagógico optativo do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 
Fluminense. 
5 BRIGUNTE, M. J. L. Ensino e aprendizagem da trigonometria: novas perspectivas da educação 
matemática. Dissertação de Mestrado, Rio Claro: UNESP, 1994 
6Instrumento de precisão para medir ângulos horizontais e ângulos verticais. 
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A pesquisa de Feijó (2018) vai de encontro às observações e experiências 

aqui discutidas, pois os resultados revelaram que os erros cometidos pelos 

estudantes participantes da pesquisa estão em todos os ramos da Trigonometria, 

envolvendo as definições e conceitos.  

Feijó (2018) concluiu que a definição de radiano parece não existir para os 

estudantes, pois nenhum participante conseguiu apresentar uma definição verbal ou 

gráfica do mesmo. 

Feijó (2018) também aponta que os estudantes não mencionaram ter 

conhecimento sobre a Função de Euler, que é o ponto de partida para compreender 

as Funções Trigonométricas, fazendo uma conexão com o Círculo Trigonométrico. 
 
 

Mesmo os alunos que apresentam entendimento sobre algum dos muitos 
ramos da trigonometria (prioritariamente as razões trigonométricas), o têm 
de forma rasa e desconexa com os demais ramos. De fato, essa pesquisa 
ainda permitiu observar que esse entendimento raso, descontínuo e 
desconexo em vários alunos universitários da disciplina de Cálculo 1 
(FEIJÓ, 2018, p. 52) 

 
 

Após o exposto, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: de que modo 

a utilização do material manipulável influencia a aprendizagem do conceito de 

radiano? Para responder a esta questão, foram traçados os seguintes objetivos 

geral e específicos: 

 Objetivo geral: investigar como se dá a influência da utilização do material 

manipulável sobre a aprendizagem do conceito de radiano.  

Objetivos específicos: 

• Realizar revisão bibliográfica sobre as dificuldades da aprendizagem 

de Trigonometria, em especial do conceito de radiano; 

• Investigar a utilização de materiais manipuláveis no ensino e 

aprendizagem de Matemática, em especial de Trigonometria; 

• Elaborar uma proposta didática visando levar o estudante à construção 

do conceito de radiano; 

• Observar e descrever a influência da utilização de materiais 

manipuláveis na construção do conceito de radiano. 

O presente trabalho está organizado em Introdução, três capítulos de 

desenvolvimento e a Conclusão.  Na Introdução, é apresentada a pesquisa, bem 

como a questão de pesquisa, o objetivo geral e os objetivos específicos.  
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O Capítulo um traz o aporte teórico, que embasará a análise dos dados. Os 

aspectos metodológicos são apresentados no Capítulo dois. No capítulo três é 

relatada a experimentação e a análise dos dados. Na Conclusão, há uma síntese 

dos resultados encontrados, bem como, sugestão de continuidade da pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 HISTÓRIA DA UNIDADE DE MEDIDA DE ÂNGULO RADIANO 

 
O que hoje chamamos de Trigonometria, já existia no período pré-helênico. 

Mesmo sem o conceito de medida de ângulo, relacionavam-se as razões entre os 

lados de triângulos semelhantes. Os gregos sistematizaram os arcos de uma 

circunferência e os segmentos que os subentendem. No livro Os Elementos, escrito 

por Euclides, não tem propriamente a palavra trigonometria, mas trata de leis e 

fórmulas trigonométricas específicas (BOYER, 1996). 

Na Alexandria, astrônomos gregos tratavam de problemas que indicavam a 

necessidade de relações mais sistematizadas entres arcos e cordas, como o cálculo 

das distâncias do Sol e da Lua à Terra e o tamanho desses planetas. Já os egípcios 

se preocuparam com as razões entre os lados dos triângulos para a construção das 

pirâmides (QUINTANEIRO, 2010). 

A primeira tabela trigonométrica é atribuída ao matemático grego Hiparco 

(por volta de 180 – 125 a.C.), que é conhecido como pai da Trigonometria, mas suas 

obras se perderam e por isso não se sabe ao certo como Hiparco construiu as 

tabelas (QUINTANEIRO, 2010). 

Já sobre a divisão do círculo em 360 partes iguais, acredita-se que tem 

motivações astronômicas, baseadas na crença de que o sol perfazia em 360 dias 

uma volta completa ao redor da terra em uma trajetória circular. Hoje já se sabe que 

essa trajetória é elíptica e que esse modelo não é geocêntrico, mas sim 

heliocentrico. Já as demais subdivisões sexagesimais (em 60 minutos e em 60 

segundos) são para facilitar a mensuração (QUINTANEIRO, 2010).A obra de 

Ptolomeu (por volta do século II D.C.) foi uma das mais importantes da antiguidade, 

por sua contribuição significativa para o cálculo de cordas em uma circunferência. 

Ptolomeu relacionou cordas que eram lados e diagonais de um quadrilátero inscrito 

em uma circunferência e hoje as conhecidas fórmulas de seno, cosseno da soma, 

diferença e arco metade são um caso especial do Teorema de Ptolomeu 

(QUINTANEIRO, 2010). 

O trabalho de Ptolomeu foi baseado no trabalho de Hiparco e nele os arcos 

e cordas foram subdivididos como proposto pelo matemático: o círculo dividido em 
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360 partes, o diâmetro em 120 partes e essas partes divididas em 60 partes 

sucessivamente. 

Assim, um determinado arco AB tem seu comprimento expresso em 

unidades de circunferência (Uc) e a corda correspondente a esse arco tem seu 

comprimento expresso em unidades de diâmetro (Ud) (Figura 1) (QUINTANEIRO, 

2010). 

 

Figura 1 – Círculo com arco AB medindo 𝟗𝟗𝟗𝟗
𝟗𝟗𝟑𝟑𝟑𝟑

 da circunferência e corda medindo 𝟖𝟖𝟖𝟖
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟑𝟑

 do diâmetro 
Fonte: QUINTANEIRO (2010, p.4) 

 

Nos dias de hoje a unidade da circunferência é chamada grau, logo, o 

ângulo ACB acima mede 93°. Foi por meio do trabalho de Ptolomeu que a questão 

passou de como se deram a medida das cordas para qual era a melhor unidade que 

atendia às necessidades da Matemática. 

 
 

No período de 200 – 1200 D.C. os hindus fizeram avanços em 
trigonometria. É mencionado que Varahamihira usava 120 unidades para o 
raio, desse modo, a tabela de Ptolomeu de cordas se tornou uma tabela de 
meia corda, mas ainda associada ao arco inteiro. Após isso, Aryabhata 
associou metade da corda à metade do arco. Mais tarde, ele trabalhou com 
o raio tendo 3438 unidades. (KUPKOVÁ,7 2008 apud QUINTANEIRO, 2010, 
p. 7) 
 
  

A ideia de dividir o raio em 3438 unidades foi um esforço para medir o raio e 

o arco com uma unidade comum. Ao realizar essa divisão, evidencia-se que cada 

unidade tem o comprimento aproximado do arco de um minuto, já que 3438 é o valor 

aproximado de 360𝑥𝑥60
2𝜋𝜋

 (QUINTANEIRO, 2010). 

                                                             
7 KUPKOVÁ, E. Developing the Radian Concept Understanding and the Historical Point of View. p 73 
- 85. Itália: Scienze Matematiche nº18, 2008. 
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Chamemos Ur de unidade do raio, apresenta-se que r = 3498Ur, daí 

Ur = r
3498

⇒Ur = r
360 x 60

2𝜋𝜋
⇒Ur = 2𝜋𝜋r

360x60
⇒Ur = C

360x60
 

Dessa maneira, a Figura 1 pode ser mensurada novamente da seguinte 

forma: o comprimento do arco AB será igual a 93x60 = 5580 minutos (5580’) e o 

comprimento da corda AB será igual a 4980 Ur (Figura 2). 

 

 
Figura 2 – Círculo com arco em minutos e corda em unidade do raio. 

Fonte: QUINTANEIRO (2010, p.6)  
 

Hoje utilizamos o radiano como unidade de medida comum entre o arco e 

meia corda, mas esse termo só surgiu entre 1871 e 1873. Em 1871 o matemático 

americano Thomas Muir hesitou em chamar de rad, radial e radian (radiano) e foi 

somente em 1873 que o termo radiano (radians) teve sua primeira aparição através 

do trabalho do matemático americano James Thonson. O nome do termo 

provavelmente se deu inspirado no termo raio, já que o raio da circunferência é 

utilizado como unidade de medida (QUINTANEIRO, 2010). 

Antes de aparecer com esse nome, a substituição de grau para radiano com 

a fidelidade de medir ângulos é creditada a Roger Cotes, em 1714, pois ele 

reconheceu com naturalidade essa unidade de medida como medida angular 

(KUPKOVÁ,7 2008 apud QUINTANEIRO, 2010). 

 
 
Radiano como medida linear – Podemos definir radiano como sendo uma 
unidade de medida identificada com o comprimento do raio da 
circunferência. Radiano como medida angular – Podemos definir radiano 
como sendo o ângulo cujo arco correspondente é igual ao raio da 
circunferência. (QUINTANEIRO, 2010, p.10) 
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Com o radiano sendo uma unidade de medida comum, passou-se a poder 

escrever todos os componentes em função do raio. Por exemplo, um círculo onde o 

raio mede 3,5u (sendo u uma unidade qualquer), o arco AB mede 4u e o segmento 

BD (meia corda) mede 3,2u (Figura 3), pode ter essas medidas em função do raio. 

Nesse caso, o arco AB tem medida 4
3,5
≅ 1,14 raios e o segmento BD tem 

medida 3,2
3,5

≅ 0,91 raios (Figura 4) e essas medidas são os valores da abscissa e da 

ordenada, respectivamente, de um ponto da função seno (QUINTANEIRO, 2010). 

 

 
Figura 3 – Círculos com os comprimentos do raio, de meia corda e do arco. 

Fonte: QUINTANEIRO (2010, p.6) 

 

 
Figura 4 – Círculos com os comprimentos do raio, de meia corda e do arco, em função do raio. 

Fonte: QUINTANEIRO (2010, p.6) 

 

Qual a importância de utilizar essa unidade comum que os matemáticos 

desenvolveram ao longo do tempo? Serão destacadas duas principais necessidades  

de se trabalhar com o raio como unidade de medida. 
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A primeira está relacionada ao Cálculo e a segunda à Trigonometria no 

Triângulo Retângulo. A primeira facilita o cálculo do seguinte Limite: lim𝑥𝑥→0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥)
𝑥𝑥

= 1, 

e da seguinte Derivada:  𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥) =  cos(𝑥𝑥). Se calculados utilizando a unidade 

graus para medida do arco, os resultados seriam: lim𝑥𝑥→0
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑥𝑥)
𝑥𝑥

= 𝜋𝜋
180

  e  𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑥𝑥) =

 𝜋𝜋
180

cos(𝑥𝑥) (QUINTANEIRO, 2010). 

Sendo a segunda necessidade, a melhor justificativa para estudantes do 

Ensino Médio, nesse texto, só desenvolveremos a explicação da segunda 

necessidade de se trabalhar com o raio como unidade de medida comum entre os 

arco e as cordas. 

Tomar o raio como unidade de medida é importante para relacionar a 

Trigonometria no Triângulo Retângulo com a Trigonometria no Círculo 

Trigonométrico e posteriormente com as Funções Trigonométricas. A Trigonometria 

no Triângulo Retângulo relaciona as razões de lados de Triângulos semelhantes. 

Quando utilizamos o raio da circunferência como unidade de medida comum para o 

arco e a corda, o comprimento de meia corda torna-se o seno do arco, ou seja,  

torna-se a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo retângulo formado 

pelo raio e meia corda, assim como o cosseno do arco torna-se o comprimento do 

cateto oposto. Logo, o comprimento do arco é o valor da abscissa das funções seno 

e cosseno, e o valores do seno e cosseno são os valores das ordenadas 

(QUINTANEIRO, 2010). 

Sendo assim, a Trigonometria feita em Triângulos Retângulos relacionando 

ângulos a razões entre os segmentos equivale a relações entre arcos e cordas feitas 

no primeiro quadrante da Circunferência. Portanto, há sentido em tratarmos de seno, 

cosseno, tangente etc utilizando medidas angulares e lineares. 

Além disso, quando utilizamos o raio como unidade de medida para o arco e 

para as cordas, estamos tratando de medidas com números reais, e isso possibilita 

a construção das Funções Trigonométricas com domínio e contradomínio 

pertencentes aos reais (QUINTANEIRO, 2010). É importante que o professor 

esclareça isso para o estudante, para que ele não utilize os arcos medidos em 

graus, quando tratar das Funções Trigonométricas. 
 
 

Ao tratar ora de seno de grandezas angulares medidas em graus, ora de 
seno de grandezas lineares medidas em radianos, sem justificativa para 
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esta passagem, os livros didáticos podem favorecer implicitamente a ideia 
de que, em Matemática, a consistência das definições não é um imperativo. 
Isso pode se converter em um fator de conflito potencial, que mais tarde irá 
prejudicar a compreensão da ideia da função seno. Tal tratamento 
indiscriminado de ângulos e arcos pode levar quem estuda a função f: R→ 
R, f(x) = sen(x) (de domínio real) a responder, por exemplo, que f (30º)= 
0,5. (QUINTANEIRO, 2010, p. 1) 
 
 

Recorrer a história da Matemática para justificar a necessidade de utilização 

de radiano e a razão pela qual ele foi assim definido, pode ser um bom caminho a 

ser trilhado pelo professor, objetivando a construção do conceito de radiano. 

 
 

2.2 TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS 
 

2.2.1  A elaboração da Teoria dos Campos Conceituais 
 

A Teoria dos Campos Conceituais foi proposta pelo francês Gérard 

Vergnaud em 1996. Vergnaud é formado em psicologia, fez a tese de doutorado 

com Jean Piaget e trabalha como diretor emérito de estudos do Centro Nacional de 

Pesquisa Científica (CNRS, na sigla em francês), em Paris (BITTAR, MUNIZ, 2009). 

Essa teoria foi desenvolvida para entender as condições nas quais o 

estudante compreende os significados dos saberes escolares8. A aplicação dessa 

teoria, por ter sido desenvolvida buscando respeitar uma estrutura progressista de 

elaboração de conceitos, é pertinente à Educação Matemática, mas não se limita a 

este contexto, podendo ser aplicada em quaisquer outras disciplinas (PAIS, 2002). 

Vergnaud9 (1996 apud Pais, 2002) deu suporte a sua pesquisa utilizando-se 

de situações envolvendo o estudo das operações aritméticas elementares. Nessas, 

pôde verificar que para crianças de seis anos, o ato de comprar objetos fomenta o 

desenvolvimento da formação de conceitos matemáticos referentes ao número, a 

comparação e as operações. 

                                                             
8 O saber escolar representa o conjunto dos conteúdos previstos na estrutura curricular das várias 
disciplinas escolares valorizadas no contexto da história da educação. Por exemplo, no ensino da 
matemática, uma parte dos conteúdos tem suas raízes na matemática grega, de onde provém boa 
parte de sua caracterização (PAIS, 2002, p.21). 
9 VERGNAUD, G. “La théorie dês champs concepiuels”. In: Didactique des Mathématiques, Brun J. 
(org.), Lausanne-Paris: Delachaux, 1996. 
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Destacando o tratamento do saber escolar, essa teoria permite uma forma 

diferenciada de compreender os conceitos matemáticos estudados na educação 

escolar. Buscando uma concepção não tão formal quanto a do território do saber 

científico10 e sem permanecer na dimensão empírica do saber cotidiano11. Como o 

saber escolar está entre o saber cotidiano e o saber científico, a teoria dos campos 

conceituais permite atribuir aos conceitos um significado de natureza educacional 

(PAIS, 2002). 

Portanto, essa teoria permite fazer uma via de mão dupla entre esses 

saberes (Figura 5). Valorizando o saber cotidiano, para a chegada no saber escolar 

e desenvolvendo o saber escolar visando o saber científico. Além disso, é através do 

saber científico que chegamos às necessidades do saber escolar e através do saber 

escolar podemos desenvolver outros saberes cotidianos. 

 

 
Figura 5 – Fluxograma dos saberes. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sendo assim, o ideal não é isolar o contexto de elaboração de uma noção, 

incumbindo à didática desenvolver situações em que intervenha não apenas um 

único conceito, mas uma diversidade deles. 
 
 

No caso ideal em que a aprendizagem acontece com sucesso, os 
conhecimentos anteriores são adicionados uns aos outros e incorporados à 
nova situação. Assim, ocorre uma parte do processo cognitivo que consiste 
no conjunto de procedimentos de raciocínio desenvolvidos pelo sujeito para 
coordenar as adaptações necessárias para que informações precedentes 
sejam incorporadas em uma situação de aprendizagem, sintetizando o novo 
conhecimento. (PAIS, 2002, p.53) 

 

 

Quando praticados de forma dinâmica e com certa continuidade, esses 

procedimentos de aprendizagem são denominados como estado de “apreendência”, 

                                                             
10 O saber científico está associado à vida acadêmica, embora nem toda produção acadêmica 
represente um saber científico. Trata-se de um saber criado nas universidades e nos institutos de 
pesquisas, mas que não está necessariamente vinculado ao ensino básico (PAIS, 2002, p.21). 
11 O saber cotidiano são os saberes que o aluno já aprendeu nas situações do mundo-da-vida (PAIS, 
2002). 
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conforme termo utilizado por Assmann (1998). A “apreendência” se caracteriza por 

um estado de disponibilidade para que o sujeito coloque em funcionamento novos 

procedimentos de raciocínio, ao contrário de estar no modo automático de somente 

repetir modelos, fórmulas, algoritmos e ações automatizadas (PAIS, 2002). 

No caso do Círculo Trigonométrico, a falta desse estado de “apreendência”, 

ou seja, quando os estudantes apenas repetem os modelos sem dar significado a 

eles, pode ser um grande fator para a não compreensão dos conceitos relacionados 

a esse conteúdo. 

A Teoria dos Campos Conceituais propõe que a linguagem ou o simbolismo 

relacionado ao conceito, não sejam super valorizados. Pelo contrário, é preciso 

haver um equilíbrio entre os símbolos, as situações e os invariantes, para que esses 

se integrem de tal forma que o conceito, no nível da cognição, não se sobressaia 

apenas por um desses elementos (PAIS, 2002). 

 

2.2.2 Invariantes e esquemas 
 

A forma invariante como as atividades são estruturadas ou organizadas 

diante de uma classe de situações voltadas para a aprendizagem específica de um 

conceito está associada à noção de esquema. Assim, cada esquema se refere a 

uma classe específica de situações, que envolve tanto a dimensão experimental 

quanto racional vivenciada pelo estudante (PAIS, 2002). 

Piaget foi o primeiro a trabalhar com o conceito de esquema, ampliando a 

concepção hegemônica até então, prevendo situações mais dinâmicas e 

incorporando várias componentes que intervêm na conceitualização. Vergnaud 

trabalhou o conceito de esquema mais especificamente para Educação Matemática, 

com formalizações de acordo com as invariantes próprias dessa área do 

conhecimento (PAIS, 2002). 
 
 

Um exemplo dado por Vergnaud (1996), para ilustrar a noção de esquema, 
é o caso da enumeração, por uma criança em idade pré-escolar, na qual 
independentemente da natureza dos objetos enumerados, há uma forma 
invariante de organizar essa classe de situações. Foi observado que nessas 
situações permanecem invariantes: os gestos físicos utilizados na 
contagem, a enunciação da sequência ordenada dos primeiros números e a 
ênfase ou repetição do último número da série. (PAIS, 2002, p.54) 
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Nesse exemplo dado por Vergnaud, podemos verificar a importância do 

esquema como uma forma estruturada e invariante de organizar as atividades 

relacionadas à aprendizagem do conceito. O reconhecimento dos invariantes é 

fundamental para que a formação do conceito evolua. 

Na segunda parte da atividade sobre o Círculo Trigonométrico, um bom 

exemplo dentro da noção de esquema foi observado após os estudantes terem 

entendido que o comprimento da metade de qualquer circunferência é igual a π 

radianos vezes o raio, independentemente do tamanho da circunferência. Com o 

auxílio do material manipulável com setores circulares de diversos ângulos 

permaneceram invariantes as seguintes situações (Figura 6). 

 

 
Figura 6 – Esquema 

Fonte: Elaboração própria. 

 

2.2.3 A construção do conceito 
 

O grande desafio do Círculo Trigonométrico é a compreensão do conceito do 

radiano, apesar de ter uma definição – Radiano (símbolo rad) é um arco unitário cujo 

comprimento é igual ao raio da circunferência que contém o arco a ser medido 

(IEZZI, 2004, p.27) – ainda é bastante abstrato. Aprender o significado de um 

conceito não pode ficar restrito a apenas uma definição, pois sua compreensão não 

pode ser reduzida ao estrito espaço de um texto formal. 

Além de se tratar de uma nova medida que não é utilizada no cotidiano, a 

medida em radiano é uma invariante, pois para qualquer que seja o tamanho do 

círculo, um radiano é a medida do arco que tem comprimento igual ao raio da 

circunferência que contém tal raio. Muitas vezes a falta de profundidade nesse 

Contagem dos setores circulares de mesmo ângulo que cabiam
em um arco medindo π radianos;

Divisão de π radianos pela quantidade de setores circulares
de mesmo ângulo que ali cabiam, para identificar a medida
em radiano do arco correspondente a cada setor circular;

Multiplicação dessa parte de π radianos para localizar os
múltiplos desses arcos no círculo trigonométrico.
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conceito, como em tantos outros. Faz com que o estudante não chegue à abstração 

e à criatividade: 
A valorização da aprendizagem de conceitos não é uma prática facilmente 
encontrada na educação escolar. Há uma tendência tradicional na prática 
de ensino da matemática que valoriza, em excesso, a função de 
memorização de fórmulas, regras, definições, teoremas e demonstrações. 
Como consequência, os problemas propostos são, nesse caso, mais 
voltados para a reprodução de modelos do que para a compreensão 
conceitual. (PAIS, 2002, p.56) 
 
 
 

Pais (2002) destaca também que é preciso repensar essa tendência 

tradicional e despertar-se para uma educação mais significativa, principalmente em 

um mundo cada vez mais tecnológico e desenvolvido. Para que isso aconteça é 

importante o estudo da formação de conceitos e o reconhecimento do estado de 

devir12 do conceito, que está sempre em formação, sempre se aproximando de sua 

objetividade, generalidade e universalidade. 

É preciso que o professor leve em conta o estado de devir dos conceitos, 

pois esperar que o estudante entenda inicialmente o significado abstrato de um 

conceito é uma ilusão. Para Vergnaud9 (1996 apud Pais, 2002), o sentido de um 

conceito está fortemente associado à atividade de resolução de problemas, pois é 

nesse contexto que o estudante pode desenvolver sua compreensão no sentido 

inicial dos conceitos e teoremas matemáticos. Porém, os problemas não podem 

estar restritos ao aspecto empírico, é relevante observar o nível cognitivo do 

estudante e adequar questões teóricas aos problemas. 
 
 

Um conceito é uma tríade que envolve um conjunto de situações que dão 
sentido ao conceito; um conjunto de invariantes operatórios associados ao 
conceito e um conjunto de significantes que podem representar os conceitos 
e as situações que permitem aprendê-los. (VERGNAUD9, 1996 apud PAIS, 
2002, p.57) 

 
 
 

Essa interpretação tem como objetivo principal, que o tratamento didático 

contribua para que os estudantes alcancem a dimensão conceitual, característica do 

saber escolar e científico. Nesse contexto, o conhecimento assume uma função 

adaptativa, caracterizada pela passagem do saber cotidiano ao saber escolar e 

deste para o saber científico, como já foi comentado anteriormente. 

                                                             
12 Estado de devir é o movimento evolutivo pelo qual a compreensão do conceito passa. (PAIS, 2002) 
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O conceito de radiano está associado a uma classe de objetos materiais, 

mas a generalidade e a abstração só podem ser compreendidas sendo abordadas 

por meio de um movimento evolutivo. Esse processo evolutivo caracteriza o estado 

de devir, onde o estudante amadurece a ideia e aumenta o seu nível cognitivo, tendo 

cada vez mais claro todos os aspectos importantes e profundos de determinado 

conceito (PAIS, 2002). 

Além disso, precisamos observar que a formação de um conceito não 

acontece através de um único tipo de situação ou atividades pedagógicas 

envolvendo objetos e assuntos do cotidiano, ela envolve uma diversidade de 

conceitos. 
 
 

O desafio consiste em destacar os invariantes referentes ao conceito 
principal que conduz a aprendizagem no momento considerado, articulando-
os com outros conceitos já aprendidos pelo aluno. De posse dos conceitos 
já elaborados, o aluno é desafiado a compreender outras situações, onde 
aparecem os novos conceitos e novos invariantes. (PAIS, 2002, p.60) 
 
 
 

Fazer ligações e interações entre diferentes conceitos, também contribui 

para o avanço do estado de devir dos conceitos, no sentido de que quando o 

estudante faz a conexão entre conceitos, ele pode compreender ainda melhor um 

conceito anterior. Nesse contexto, Pais (2002) sintetiza a Teoria dos Campos 

Conceituais como uma teoria que fornece uma fundamentação para o significado 

dos saberes escolares, pois a aprendizagem não pode ser efetuada em um contexto 

isolado, como se pudesse subsistir por si mesmo. 

A compreensão do Círculo Trigonométrico envolve a formação de vários 

conceitos e ainda necessita de componentes anteriores. Esses componentes 

anteriores, de acordo com Vergnaud, são noções fundamentais ou conceitos 

concebidos anteriormente (PAIS, 2002). No caso do Círculo Trigonométrico, 

podemos destacar como componentes precedentes, os seguintes conceitos (Figura 

7): 
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Figura 7 – Cadeia de formação de conceitos. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Esses componentes citados acima, também dependem de outros conceitos, 

assim como o Círculo Trigonométrico será um componente para conceitos 

posteriores. Portanto é concebida uma cadeia de formação de conceitos, onde os 

conceitos estão sempre interligados e conectados (Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Cadeia de formação de conceitos 

Fonte: Elaboração própria. 
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Para Vergnaud13 (1990 apud Muniz, 2009, in BITTAR & MUNIZ, 2009), 

modificar o “olhar” do indivíduo acerca do sistema conceitual, requer agir sobre a 

base conceitual. Ou seja, trazendo novos conceitos, revendo os antigos, 

desconstruindo-os, promovendo o desenvolvimento conceitual, procedimental e 

profissional. 

Na atividade aplicada, buscou-se por estratégias que pudessem promover a 

construção dos conceitos necessários relacionados ao conceito do Círculo 

Trigonométrico. Optou-se pela utilização do material manipulável, para tornar mais 

acessível à compreensão do estudante. Pois, de acordo com a proposta da Teoria 

dos Campos Conceituais, a partir do empirismo, o estudante é levado a iniciar o 

processo de abstração dos conceitos matemáticos, mas não é em todo caso que 

isso é possível.  

Assim o material manipulável é utilizado dentro da proposta de Vergnaud de 

se apropriar do saber cotidiano do estudante para chegar ao saber escolar e então 

poder desenvolver o saber científico. Dentro desse contexto, a compreensão do 

radiano destaca-se como um dos conceitos principais e mais difíceis de serem 

construídos (FEIJÓ, 2018). 

Essa dificuldade com a compreensão do conceito pode partir do princípio da 

própria definição não ser tão clara para o estudante, por conter a inserção de uma 

nova unidade de medida para ângulos planos (que não é utilizada no dia a dia do 

estudante) e por se tratar de um invariante. Além disso, como evidencia Feijó (2018), 

o descaso com a geometria por parte do currículo escolar, dos livros didáticos e 

também dos professores de Matemática pode ser fator influenciador para a falta de 

entendimento dos estudantes. 

 

 

2.3 MATERIAL MANIPULÁVEL 

 

Com o objetivo de fomentar a participação dos estudantes durante a 

atividade e facilitar o ensino e aprendizagem dos conceitos, optou-se por utilizar o 

                                                             
13 VERGNAUD, Gérad. La théorie de champsconceptuels. Recherches em Didactique de 
Mathématiques. Grenoble: La PenséeSauvage. 1990, vol 10, n° 2.3, PP. 133-170. 
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material manipulável elaborado. Reys14 (1971 apud Serrazina e Matos; Januário, 

2008, p.5) define materiais manipuláveis como: 
 
 
Objetos ou coisas que o estudante é capaz de sentir, tocar, manipular e 
movimentar. Podem ser objetos reais que têm aplicação no dia-a-dia ou 
podem ser objetos que são usados para representar uma ideia. Os 
materiais manipuláveis são caracterizados pelo envolvimento físico dos 
estudantes em uma situação de aprendizagem ativa. 
 
 

Anteriormente a realização desta pesquisa verificou-se o êxito de tais 

materiais enquanto bolsista do PIBID, visto que as atividades aplicadas nas escolas 

eram, em sua maioria, atividades preparadas com jogos, modelos em Origami, 

Tangram, Teodolito, Materiais em EVA etc. Os materiais utilizados possibilitavam a 

participação ativa dos estudantes nas atividades aplicadas pelos bolsistas, 

facilitavam a compreensão do conteúdo, promoviam interações entre os estudantes 

e fomentavam o interesse dos estudantes pela Matemática. 

Muitos autores corroboram o valor didático do material manipulável nas 

aulas de Matemática, como veremos a seguir, inclusive os PCN de Matemática, 

mesmo para os estudantes do Ensino Médio.  
 
 
Para o aprendizado científico, matemático e tecnológico, a experimentação, 
seja ela de demonstração, seja de observação e manipulação de 
situações e equipamentos do cotidiano do aluno e até mesmo a 
laboratorial, propriamente dita, é distinta daquela conduzida para a 
descoberta científica e é particularmente importante quando permite ao 
estudante, diferentes e concomitantes formas de percepção qualitativa 
e quantitativa, de manuseio, observação, confronto, dúvida e de 
construção conceitual. A experimentação permite ainda ao aluno a 
tomada de dados significativos, com as quais possa verificar ou propor 
hipóteses explicativas e, preferencialmente, fazer previsões sobre outras 
experiências não realizadas. (BRASIL, 1998, p. 52. Grifo da autora) 

 
 

Além dos PCN, a versão final da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

para o Ensino Médio, que segue em trâmite para a aprovação, também defende a 

utilização do material manipulável, mesmo no Ensino Médio: 
 
 

Os estudantes deverão ser capazes de fazer induções por meio de 
investigações e experimentações com materiais concretos, apoios 
visuais e a utilização de tecnologias digitais. Assim, ao formular conjecturas, 
mediante suas investigações, eles deverão buscar contraexemplos para 

                                                             
14 REYS, Robert E. Considerations for teaching using manipulative materials. In Arithmetic Teacher, 
1971. 
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refutá-las e, quando necessário, procurar argumentos para validá-las. Essa 
validação não precisa ser feita apenas com argumentos empíricos, mas 
deve incluir também argumentos mais “formais”, sem que haja necessidade 
de chegarem à demonstração de diversas proposições. (BRASIL, 2016, 
p.532. Grifo da autora) 
 

 
A utilização do material manipulável também vai de encontro à Teoria dos 

Campos Conceituais, visto que proporciona ao estudante a conexão entre o saber 

cotidiano e o saber escolar, pois na maioria dos casos são materiais que fazem 

parte do dia-a-dia do estudante, só que voltados para o contexto da Matemática. 

Conforme Sarmento (2010), esse é um modelo de ensino que por ter um 

caráter experimental da Matemática, leva o estudante a associar tal conhecimento 

ao próprio cotidiano, tornando o aprendizado mais significativo. 
 
 

O desafio didático consiste em estudar estratégias que possam contribuir na 
transformação desse saber cotidiano para o saber escolar, preparando o 
caminho para passagem ao plano da ciência. A trajetória dessa 
transposição passa pela intuição primeira do cotidiano, pelos objetos do 
mundo material, pelas experiências e pelo uso de instrumentos 
próprios do espaço em que vivemos. Esse é o terreno onde a 
aprendizagem dá os seus primeiros passos. Assim não devemos 
desconsiderar a influência da dimensão experimental na síntese do 
saber escolar e a teoria dos campos conceituais abre espaço para 
considerar esse aspecto. (PAIS, 2002, p. 61. Grifo da autora) 

 
 

O material manipulável é um recurso que permite enriquecer a construção 

de conceitos, além de promover o desenvolvimento de atitudes investigativas.  Pois 

este possibilita que o estudante manipule, visualize e construa significados, 

conduzindo-o ao raciocínio (MOTTIN,15 2004 apud FERREIRA, 2014). 

Apesar do material utilizado na atividade não ter sido confeccionado pelos 

estudantes, ele possibilita que os estudantes o manipulem e marquem no Círculo 

Trigonométrico a localização dos arcos principais, essa manipulação se dá 

principalmente por ser confeccionado com imã. 

Para Sarmento (2010), práticas pedagógicas dessa natureza possibilitam a 

transição do pensamento concreto para o abstrato, contribuindo assim, com a 

organização do pensamento matemático e com o raciocínio lógico. 

                                                             
15 MOTTIN, Elisandra. A Utilização de material didático-pedagógico em ateliês de Matemática, para o 
estudo do Teorema de Pitágoras. 2004. 104f. Dissertação (Mestrado em Educação em Ciências e 
Matemática) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 
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É essencial a participação do professor como mediador do processo de 

aprendizagem, mesmo com a utilização do material manipulável. Além disso, o 

professor deve ter bem definido o objetivo a ser alcançado. 

Deve-se destacar o conteúdo a ser trabalhado, para que o material não se 

torne apenas um objeto de diversão para o estudante, pois mesmo que o material 

estimule a ação do estudante, não significa que este garanta o aprendizado. Assim, 

como adverte Ferreira (2010), “o material por si só não trará benefícios à 

aprendizagem, ou seja, vai depender da interação do estudante com o mesmo e da 

forma como o professor media e atua em cada situação”. 
  
 
O sucesso da aprendizagem por meio desses recursos depende do 
conteúdo a ser estudado, dos objetivos a se atingir, do tipo de 
aprendizagem, da filosofia e da política da escola. Dessa forma, a utilização 
de um material concreto está ligada a uma ampla rede de fatores, na qual o 
papel do professor é fundamental. A escolha de bons materiais 
manipuláveis deve fazer parte de uma ampla reflexão do professor sobre as 
maneiras de trabalhá-los e sobre o embasamento teórico requerido para o 
desenvolvimento do conceito matemático. Além disso, bons materiais 
manipuláveis devem ter características bem determinadas. (KALEFF, 2008, 
p.55) 
 
 

O professor deve estar atento também para a possibilidade de trabalhar com 

o mesmo material, mas com objetivos diferentes e níveis de complexidade também, 

além de espaços e momentos diversos, conforme Sarmento (2010). 

Quanto maior é a aplicabilidade do material e a reutilização dele, melhor é 

para o próprio professor, desde que o objetivo de cada situação esteja bem definido. 

Kaleff (2008) destaca as principais características que os materiais manipuláveis 

devem ter (Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Características de Bons Materiais Manipuláveis.  

Fonte: KALEFF (2008, p.55) 
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Todas essas características foram levadas em conta na confecção do 

material manipulável utilizado nesta pesquisa. Ele pode ser utilizado para a 

formulação de conceitos anteriores ao Círculo Trigonométrico, como Frações, Raio, 

Diâmetro, Setor Circular etc, que são inclusive os componentes anteriores ao 

conceito do Círculo Trigonométrico, bem como pode ser utilizado para a formulação 

de conceitos posteriores, como as Funções Trigonométricas. Assim, pode ser 

utilizado em diferentes ciclos de escolaridade. Além disso, poderia ser adaptado 

facilmente para o estudante com deficiência visual. 

SARMENTO (2010, p.3) aponta que a escolha do material depende dos 

seguintes fatores:  
 
 

• De ordem didática – Adequação ao conteúdo, aos objetivos e à 
metodologia;  

• De ordem prática – O material está disponível? É possível adquiri-lo? Está 
em condições de uso?;  

• De ordem metodológica – É coerente com o nível de aprendizagem dos 
estudantes? Seu manuseio oferece algum tipo de risco para as crianças? 
O professor tem domínio dos procedimentos? 
 
 

O tempo de aplicação da atividade também é um aspecto que deve ser 

levado em consideração, visto que a utilização desse tipo de recurso didático exige 

maior disponibilidade de tempo, de acordo com Sarmento (2010). É preciso 

considerar o tempo de adaptação do estudante ao material, de aprendizagem do 

estudante e a troca de ideias entre os estudantes, já que a utilização individual do 

material geralmente é inviável, por causa do custo. 

A utilização do material manipulável também se fundamenta nos estudos 

empreendidos por DALE16 (1969 apud PICONEZ, 2013, p.27) que constatou que os 

estudantes “retêm mais informações pelo que eles ‘podem fazer’ do que pelo que é 

‘ouvido’, ‘lido’ ou ‘somente observado’.” Tal estudo deu origem ao seguinte cone de 

experiência (Figura 10). 

 

                                                             
16 DALE, E. (1969). Audiovisual methods in teaching. 3. ed. Nova York: Dryden Press. 
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Figura 10 – Cone de Experiência.  

Fonte: DALE16 (1969 apud PICONEZ, 2013, p. 28) 
  
 

Observando o cone de experiências da figura anterior, é possível verificar 

que, quando os estudantes realizam atividades colaborativas e simulam ou modelam 

uma experiência real, estão participando de forma ativa na construção do 

conhecimento e, além disso, 90% do que dizem e fazem é aprendido. Assim, 

podemos verificar que o uso do material manipulável favorece a aprendizagem 

significativa. 

Apesar de termos salientado o quanto o material manipulável contribui na 

aprendizagem, muito professores ainda não o utilizam com frequência por diversos 

motivos. Conforme Sarmento (2010), um desses motivos é que a escola e os 

estudantes geralmente não dispõem do material necessário, por isso é importante 

incentivar a confecção de materiais manipuláveis com o uso de materiais recicláveis 

(garrafas plásticas, caixas de papelão, embalagens diversas, papel, madeiras, 

tampinhas etc) ou materiais de baixo custo (isopor, cola, papel cartão, cartolina, 

tintas, régua, esquadro, transferidor, palitos de picolé, espetinhos, bolas de isopor, 

massa de modelar etc).  

O material manipulável utilizado nessa pesquisa, traz um grande diferencial, 

por ser confeccionado com imã. Isso possibilita que ele seja utilizado diversas vezes 

e para diferentes conteúdos e objetivos, inclusive com assuntos diversificados, visto 
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que todos os imãs podem ser retirados do quadro magnético. Sendo assim, apesar 

de serem materiais mais caros (mas que, hoje em dia, possuem fácil acesso pela 

popularização dos quadros de fotos), o quadro magnético e o imã se tornam bons 

investimentos, pela sua durabilidade e versatilidade. 

O tempo gasto pelo professor para preparar o material, também é um dos 

motivos, pelos quais os professores não optam por utilizar o material manipulável. 

Por isso é ideal que possam ser reaproveitados em outras aplicações e que seja 

utilizado plástico autoadesivo para proteção, e assim represente um bom custo-

benefício. 

Além disso, o professor pode optar por propor que os estudantes participem 

do processo de confecção, que também pode fazer parte do processo de 

aprendizagem, conforme Neto17 (1988 apud Sarmento, 2010, p.6), em alguns casos, 

“a ação de produzir o material é mais importante que o próprio material produzido”. 

O desenvolvimento de atividades utilizando modelos em origami, por 

exemplo, propicia a utilização de um material reciclável e de baixo custo, que é o 

papel, e permite ao estudante a confecção do seu próprio material manipulável. 

Um exemplo desses modelos são os sólidos geométricos em origami. 

Conforme destaca Costa (1999), descobrir toda a Matemática presente em modelos 

de origami é um caminho muito promissor, pode tornar as aulas mais criativas, 

atraentes, prazerosas e divertidas, sem comprometer a qualidade do processo. 

Para utilizar qualquer material manipulável, basta o interesse e a criatividade 

do professor em proporcionar aos estudantes experiências diferentes da aula 

expositiva. Tais materiais podem ser o ponto inicial da construção do conceito, 

partindo do concreto para o abstrato ou podem ampliar as situações já vivenciadas 

pelos estudantes, contribuindo assim, para a evolução do estado de devir de 

determinado conceito. 

 

 

 

 

 

                                                             
17 NETO, E. R. : Didática a Matemática. São Paulo: Ática, 1988. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
A presente investigação caracteriza-se como qualitativa, uma vez que tem 

por objetivo compreender o porquê de determinado fenômeno, além de propor uma 

intervenção (GEARHARDT, SILVEIRA, 2009). 

Portanto, a intenção é de analisar e discutir quais são as contribuições do 

material confeccionado para a compreensão da rede de conceitos que estão 

relacionados com o Círculo Trigonométrico, com ênfase na construção do conceito 

de radiano.  

É por meio da aplicação de uma atividade com o registro dos estudantes em 

uma ficha e das observações realizadas durante a aplicação das atividades que 

foram analisados os dados conforme os autores destacados no referencial teórico. 

Além disso, levantou-se questões e propostas de mudanças ou melhorias no 

material, benéficas para os estudantes.  

Quanto à natureza, a presente investigação caracteriza-se enquanto 

pesquisa aplicada, pois pretende gerar conhecimentos para a aplicação de um 

determinado material manipulável sobre o Círculo Trigonométrico, pelo professor de 

Matemática, dirigindo-se à solução de problemas específicos desse conteúdo. 

Quanto aos objetivos, caracteriza-se como uma pesquisa descritiva e 

explicativa, pois descreve fenômenos que ocorrem na sala de aula durante o estudo 

do Círculo Trigonométrico e investiga-se os porquês desses fenômenos 

acontecerem (GEARHARDT, SILVEIRA, 2009). 

  

 

3.2 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

A pesquisa de campo foi aplicada em uma escola pública da rede estadual, 

na periferia de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Escolheu-se primeiramente 

estudantes matriculados no primeiro ano do Ensino Médio, pois é o ano em que  

estudam este conteúdo e geralmente já foi trabalhada a Trigonometria no Triângulo 

Retângulo.  
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Optou-se por aplicar a atividade para estudantes que ainda não tinham 

estudado o Círculo Trigonométrico, a fim de verificar a eficácia do material 

manipulável. A turma na qual a atividade foi aplicada era composta por 28 

estudantes, mas apenas nove estudantes participaram da pesquisa, pois na época 

estava ocorrendo a greve dos caminhoneiros em todo Brasil, o que influenciou na 

vinda dos estudantes para a escola no dia da experimentação. Por se tratar de uma 

pesquisa qualitativa e não quantitativa, a representatividade numérica não é um fator 

determinante. 

 

 

3.3 ORGANIZAÇÃO DAS FASES DA EXPERIMENTAÇÃO 

 

A fim de organizar a aplicação da atividade, esta foi dividida em três fases, 

as quais são representadas por cada questão da ficha de atividades. Além disso, a 

divisão em fases leva em conta a introdução da construção do conceito, por partes, 

dando ênfase aos componentes anteriores. De forma que os componentes 

anteriores sejam retomados e reforçados dentro do contexto do Círculo 

Trigonométrico. 

O objetivo principal da primeira fase é a verificação dos estudantes, com o 

auxílio do material manipulável, que o raio da circunferência cabe 𝜋𝜋 vezes no arco 

com metade do comprimento da circunferência, ou seja, que esse é o comprimento 

em radiano do arco que é metade da circunferência, considerando o raio unitário. 

Como a medida desse mesmo arco, em graus, é igual a 180°, tem-se assim, as 

seguintes relações: 180°= 𝜋𝜋 radianos e 360°= 2𝜋𝜋 radianos. 

Após a explicação e observação do material, os estudantes puderam 

registrar o que entenderam na ficha de atividades. Os conceitos que precisaram ser 

relembrados nessa fase estão destacados na Tabela 1, bem como o material 

manipulável utilizado, os objetivos específicos, os materiais utilizados na confecção,  

a estimativa do tempo necessário para a aplicação e o ano escolar sugerido. 

Na segunda fase, o objetivo principal é que os estudantes localizem e 

marquem o comprimento dos demais arcos principais no Círculo Trigonométrico, por 

meio do material manipulável e das divisões de ângulos e/ou da divisão do 

comprimento da circunferência em frações de 𝜋𝜋 radianos. Nessa fase, os estudantes 
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não precisavam escrever nada na ficha de atividades, a análise foi feita baseada nas 

observações da autora durante a ação dos estudantes (Tabela 1). 

Na terceira e última fase, os objetivos principais eram ampliar os conceitos 

ensinados nas fases anteriores e criar mais um tipo de situação que contribuísse 

para a construção dos conceitos pelos estudantes. Além disso, os estudantes ainda 

com o auxílio do material, poderiam verificar a equivalência de alguns arcos, por 

meio das operações com frações e fortalecer o conceito de frações que é tão 

essencial neste caso. Os estudantes registraram os resultados das operações na 

ficha de atividades e as demais informações sobre esta fase estão destacadas na 

Tabela 1. 

Para a realização da atividade, os estudantes foram distribuídos na sala de 

aula em grupos com três estudantes (levando em conta que tinham nove estudantes 

presentes), mas a ficha de atividades foi preenchida individualmente. O ideal seria 

que cada estudante pudesse ter o próprio material, mas como não é possível (pois 

demandaria mais tempo e recursos), recomenda-se que cada grupo tenha no 

máximo quatro estudantes, para que os estudantes não percam o foco e possam 

discutir entre eles. A atividade em grupo é interessante, pois proporciona a troca de 

ideias entre os componentes do grupo. 

 

 Primeira Fase: Segunda Fase: Terceira Fase: 

Questão da 
ficha de 

atividades: 
1 2 3 

Material 
manipulável: 

Tampinhas plásticas 
na forma circular, com 
os raios marcados de 
durex ao longo de 
metade do 
comprimento da 
circunferência. 

𝜋𝜋zza Trigonométrica 
(Quadro magnético, 
círculo trigonométrico 
e Setores circulares 
em EVA). 

𝜋𝜋zza Trigonométrica 
(Quadro magnético, 
círculo trigonométrico 
e Setores circulares 
em EVA). 
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Objetivos: 

 Identificar quantos 
raios cabem em 
metade do 
comprimento da 
circunferência; 
 
 Relacionar a medida 

do arco em graus 
com o comprimento 
do mesmo em 
radiano; 

 
 Verificar que 180° é 

igual 𝜋𝜋 radianos. 

 Realizar a conversão 
de graus para 
radianos; 
 
 Localizar os arcos 

com comprimento 
em radiano no 
círculo 
trigonométrico. 

 Identificar as 
equivalências entre 
as frações de 
𝜋𝜋 radianos; 
 
 Realizar as 

operações entre as 
frações de 𝜋𝜋. 

Componentes 
anteriores: 

 Círculo; 
 Diâmetro; 
 Raio; 
 Ângulo; 
 Frações; 
 Número Irracional 𝜋𝜋; 
 Setor circular. 

 Círculo; 
 Diâmetro; 
 Raio; 
 Ângulo; 
 Frações; 
 Número Irracional 𝜋𝜋; 
 Setor circular. 

 Círculo; 
 Diâmetro; 
 Raio; 
 Ângulo; 
 Frações; 
 Número Irracional 𝜋𝜋; 
 Setor circular. 

Material 
utilizado para 
confecção da 

atividade: 

 Tampas circulares 
de Nescau, Farinha 
Láctea, Toddy etc; 
 Durex colorido; 
 Caneta permanente. 

 Quadro Magnético; 
 Tampas de formas 

de pizza; 
 Cartolina; 
 Folhas coloridas de 

EVA; 
 Linha Urso tamanho 

1; 
 Imã; 
 Plástico auto-

adesivo transparente 
(Contact 
transparente.); 
 Botão de pressão 

macho e fêmea; 
 Números impressos; 
 Transferidor; 
 Régua; 
 Agulha; 
 Compasso; 
 Isqueiro; 
 Acetato; 
 Tesoura. 

 Quadro Magnético; 
 Tampas de formas 

de pizza; 
 Cartolina; 
 Folhas coloridas de 

EVA; 
 Linha Urso tamanho 

1; 
 Imã; 
 Plástico auto-

adesivo transparente 
(Contact 
transparente); 
 Botão de pressão 

macho e fêmea; 
 Números impressos; 
 Transferidor; 
 Régua; 
 Agulha; 
 Compasso; 
 Isqueiro; 
 Acetato; 
 Tesoura. 

Tempo: 40 minutos 30 minutos 30 minutos 

Ano escolar: 1° ano do Ensino 
Médio 

1° ano do Ensino 
Médio 

1° ano do Ensino 
Médio 

Tabela 1 – Ficha técnica da atividade. 
Fonte: Elaboração própria. 
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3.4 ELABORAÇÃO DO MATERIAL MANIPULÁVEL 

 
O material manipulável foi confeccionado considerando a reutilização deste 

em outras turmas e em diferentes atividades. Também se atentou em confeccioná-lo 

por meio do reaproveitamento de materiais que seriam descartados, além de utilizar 

materiais de baixo custo, visando ter um material acessível. 

Para a primeira fase da atividade, foram utilizadas tampas de Nescau, 

Farinha Láctea, Toddy e qualquer outra tampa de forma circular (Figura 11). Nessas 

tampas, destacou-se com durex colorido o diâmetro do círculo e os raios. Além 

disso, contornou-se utilizando os respectivos raios, de uma extremidade até quase a 

outra extremidade do diâmetro, intercalando o durex com cores diferentes, para 

facilitar a visualização do estudante. O objetivo dessa fase é compreensão do 

estudante de que 𝜋𝜋 radianos correspondem a 180°. 

 

 
Figura 11 – Tampas plásticas na forma circular. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os modelos iniciais foram feitos na cartolina, com o objetivo de ser um 

material para o professor apresentar o Círculo Trigonométrico pronto. No primeiro 

modelo (Figura 12), o Círculo Trigonométrico foi elaborado incompleto para o 

trabalho com as divisões do mesmo, por meio dos setores circulares em EVA (Figura 

13), pois a utilização dos dois materiais em conjunto possibilita a identificação dos 

arcos com comprimento em radiano. 
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Figura 12 – Modelo 1: Círculo Trigonométrico incompleto para apresentação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Modo de fazer: Em uma cartolina, cole uma tampa de 

forma de pizza e desenhe os eixos. Cole o número 0, o 

número 𝜋𝜋 e o título. Para a proteção do material, 

encape-o com plástico auto-adesivo. 

 

Os círculos utilizados, em todos os modelos, são tampas de cartolina para 

formas de pizza em alumínio na forma circular, e essas tampas foram o molde para 

cortar as folhas de EVA. Essas tampas são geralmente descartadas e possuem um 

preço acessível, por isso o material não fica caro. 

 

 
Figura 13 – Setores circulares em EVA utilizados para a apresentação. 

Fonte: Elaboração própria. 



45 
 

Modo de fazer: Recorte folhas coloridas de EVA, do 

mesmo tamanho da tampa das formas de pizza. 

Marque os ângulos de 180°, 90°, 60°, 45° e 30°, com 

o auxílio do transferidor, em círculos de cores 

distintas. Recorte os setores circulares. 

 

O segundo modelo (Figura 14) foi feito com o Círculo Trigonométrico 

completo, com os arcos notáveis e seus respectivos valores para seno, cosseno e 

tangente, mas com um diferencial, um artefato que possibilita a rotação do eixo com 

as retas auxiliares, destacando os Triângulos Retângulos para todos os arcos. 

O artefato foi confeccionado com botão de pressão do tipo macho e fêmea 

(que possibilitou a rotação), acetato (para as retas), linha urso (para costurar o botão 

de pressão no acetato, através de furos feitos com agulha quente, pois nenhuma 

cola suportaria o manuseio) e durex (para posicionar as retas auxiliares 

horizontalmente ou verticalmente e facilitar a marcação no eixo do seno e no eixo do 

cosseno). 

Como foi feito com botão de pressão, o artifício tem a possibilidade de ser 

retirado por completo e se necessário apenas a reta auxiliar para o seno ou apenas 

a reta auxiliar para o cosseno. Esse modelo não foi utilizado nesta pesquisa, pois é 

uma proposta para uma atividade posterior a que foi aplicada nesta investigação, 

utilizando o mesmo material, mas com algumas adaptações. 

 

 
Figura 14 – Modelo 2: Círculo Trigonométrico completo para a apresentação. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Modo de fazer: Proceda como no modelo 1, mas 

antes de colar a tampa da forma de pizza, demarque os 

eixos e faça furos (os furos devem ser conforme o 

botão), no centro do círculo. Dica: use a ponta do 

compasso. Depois costure, com a linha urso, o botão 

fêmea. Recorte três tiras de acetato. Fure com o 

auxílio de uma agulha e um isqueiro, uma das 

extremidades das três tiras. Costure o botão macho 

nessas extremidades com a linha urso. Em uma das 

tiras, faça outro furo distando o raio do primeiro furo. 

Costure um botão fêmea, em cada um dos lados da 

tira de acetato, de forma que eles fiquem opostos. 

Cole os arcos principais, com seus valores de seno e 

cosseno, e cole a reta tangente. 

 

Durante o estudo orientado citado no capítulo um, aspirando à aplicação da 

atividade, sentiu-se a necessidade de confeccionar o material para que os próprios 

estudantes pudessem manipular, para assim tornar a atividade mais construtiva e 

eficaz. Dessa maneira, surgiu a ideia de utilizar quadros magnéticos ao invés da 

cartolina, pois possibilitaria que os estudantes construíssem passo a passo o Círculo 

Trigonométrico. 

Utilizado principalmente para mural de fotos, o quadro magnético se tornou 

algo comum e por isso o custo-benefício é bem interessante (os quadros utilizados 

custaram R$ 14,90 cada), visto que ele pode ser reutilizado para inúmeras 

atividades, só depende de criatividade e da adaptação do imã. Assim, foram 

confeccionados quatro kits compostos com os seguintes materiais ( Tabela 2):  

 
 

Quantidade: Material Manipulável: 

1 Tampinha com os raios marcados de durex ao longo de metade do 
comprimento; 

2 Setores circulares em EVA com arco de comprimento igual a 𝝅𝝅 
radianos; 

4 Setores circulares em EVA com arco de comprimento igual a 𝝅𝝅
𝟏𝟏
 radianos; 

8 Setores circulares em EVA com arco de comprimento igual a 𝝅𝝅
𝟒𝟒
 radianos; 
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6 Setores circulares em EVA com arco de comprimento igual a 𝝅𝝅
𝟗𝟗
 radianos; 

12 Setores circulares em EVA com arco de comprimento igual a 𝝅𝝅
𝟑𝟑
 radianos; 

1 Quadro magnético; 

1 Círculo trigonométrico imantado incompleto (apenas com os eixos); 

18 Peças imantadas com os arcos notáveis em radianos; 

1 Título: “𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅 𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻é𝒕𝒕𝑻𝑻𝑻𝑻𝒕𝒕𝝅𝝅" imantado. 

 Tabela 2 – Kit recebido por cada grupo.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura15 – Tampinha com os raios marcados 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Modo de fazer: Identifique o centro na tampinha 

plástica. Demarque o diâmetro da tampinha com 

durex e identifique os raios. Recorte três fitas durex de 

cores diferentes do tamanho do raio. Contorne de um 

extremo até quase outro do diâmetro. Escreva raio, 

com caneta permanente, em cada uma das fitas durex 

de cores diferentes. 
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Figura 16 – Setores circulares em EVA, quadro magnético, círculo trigonométrico imantado, 

peças imantadas com os arcos notáveis em radianos e o Título: “πzza Trigonométrica" imantado. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Modo de fazer: Proceda como no modelo 1. Mas ao 

invés de cartolina, use o quadro magnético. Os 

números devem ser impressos em papel cartão, mas se 

não for possível, cole-os em uma cartolina (aqui foi 

utilizada a embalagem para forro de fogão, que tem a 

espessura de uma cartolina). Cole manta imantada no 

círculo, nos números e no título. O modo de fazer dos 

setores circulares em EVA já foi explicado. 

 

 
Figura 17 – Quadro magnético, círculo trigonométrico imantado, peças imantadas com os 

arcos notáveis em radianos, peças imantadas com os valores de seno e de cosseno dos arcos 
notáveis, o Título: “πzza Trigonométrica" imantado e artefato giratório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Modo de fazer: Proceda como no modelo 2. Mas ao 

invés de cartolina, use o quadro magnético. Os 

números devem ser impressos em papel cartão, mas se 

não for possível, cole-os numa cartolina (aqui foi 

utilizada a embalagem para forro de fogão, que tem a 

espessura de uma cartolina). Cole manta imantada no 

círculo, nos números e no título. Obs.: Os números 

que ficarão em cima do círculo, precisam de um imã 

mais forte que a manta imantada. 

 

Todos os materiais em papel ou em cartolina foram encapados com plástico 

autoadesivo para garantir a durabilidade, inclusive os números. Após o término da 

confecção do material manipulável, elaborou-se a ficha de atividades, buscando a 

verificação de aprendizagem. 

 

 

3.5 ELABORAÇÃO DA FICHA DE ATIVIDADES 

 

A ficha foi elaborada com o objetivo de registrar as respostas dos estudantes 

sobre o conteúdo ensinado por meio do material manipulável e para, posteriormente, 

ser feita a análise da pesquisa. Atentou-se que a ficha fizesse parte do passo a 

passo da construção inicial dos conceitos envolvidos no conceito do Círculo 

Trigonométrico.  

Na estruturação da primeira questão (Figura 18) da ficha de atividades, 

buscou-se que os estudantes respondessem o que entenderam sobre a relação 

entre 𝜋𝜋 radianos e 180° após a explicação e a observação das tampinhas plásticas 

de forma circular, de diversos tamanhos, nas quais, a metade do comprimento da 

circunferência estava demarcada com fitas durex coloridas do tamanho do raio.  

Essa questão da ficha foi inspirada em uma atividade realizada no PIBID 

sobre o número 𝜋𝜋, relatada na introdução. Na observação das aulas durante o 

PIBID, alguns estudantes perguntaram o porquê de 𝜋𝜋 antes ser igual a 3,14 e agora 

ser igual a 180º. Esses questionamentos alertaram sobre a não compreensão de 

fato dessa relação e da repetição dos símbolos sem dar significado a eles. 
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Nessa mesma questão, após os estudantes terem verificado a relação entre 

𝜋𝜋 radianos e 180°, os estudantes devem responder a quantos radianos corresponde 

o ângulo de 360°. Portanto, nessa questão, inicia-se a construção do conceito de 

radiano na atividade.  

 

 
Figura 18 – Primeira questão da ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na segunda questão da ficha de atividades (Figura 19), os estudantes não 

precisavam registrar a resposta na ficha, mas no próprio material. A ficha apenas 

indica o que o estudante precisa fazer. A questão pede que os estudantes localizem 

os principais arcos, em radianos, no Círculo Trigonométrico, com o auxílio dos 

setores circulares em EVA. Ampliando assim, o conceito de radiano, que é essencial 

na introdução do Círculo Trigonométrico.  

Essa questão da ficha tem como objetivos principais que os estudantes 

localizem os arcos, por meio da divisão do círculo, além de relacionarem graus e 

radianos de maneira diferente da usual (regra de três), contribuindo assim para que 

os estudantes não apenas repitam procedimentos, sem que esses tenham 

significados para eles. 

  

 
Figura 19 – Segunda questão da ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A terceira questão da ficha de atividades (Figura 20) foi elaborada buscando 

ampliar o campo de situações envolvendo os radianos e reforçar alguns conceitos 

que são necessários para o aprendizado significativo do Círculo Trigonométrico, 

como a equivalência entre frações e as operações fundamentais entre frações. 

Todos os itens dessa questão foram pensados de acordo com as questões 

anteriores, além de utilizar o mesmo material da segunda questão. O objetivo 

principal é que os estudantes realizem as operações por meio da redução das 

frações a um mesmo denominador quando necessário, tanto por meio do material, 

quanto por meio do algoritmo. 
 

 
Figura 20 – Terceira questão da ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Cada item, dessa questão, foi colocado propositalmente em uma sequência 

de construção do pensamento, com o intuito de estimular o estudante a 

correlacioná-los. O item a, por exemplo, tem o mesmo resultado do item b da 

questão um.  No item b os estudantes podem verificar, por meio do material que 
𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
2

= 𝜋𝜋, ou seja, que 2𝜋𝜋
2

 e 𝜋𝜋 são equivalentes. O item c é apenas para reforçar o 

aprendizado, pois envolve as mesmas frações de 𝜋𝜋, em uma operação com mesmo 

denominador. 

No item d o estudante verifica a equivalência entre 2𝜋𝜋
4

 e 𝜋𝜋
2
 depois de realizar a 

operação: 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4
. O item e também é uma operação para reforçar o aprendizado do 

estudante, pois no item f o estudante obtém o mesmo resultado do item e, mas 

reduzindo as frações de denominadores diferentes a um denominador comum, ou 

observando a equivalência obtida no item d e utilizando-a para obter o resultado do 

item e.  

No item g, o estudante pode observar o resultado por meio do material, 

verificando a equivalência entre as frações 4𝜋𝜋
4

 e 𝜋𝜋 para realizar a operação ou fazer a 

redução das frações a um mesmo dominador. No item h, o intuito é que o estudante 

verifique por meio do material que 6𝜋𝜋
4

 é equivalente a 3𝜋𝜋
2

, utilizando ainda o item d. 

No item i, o estudante pode utilizar o item h e o material e, apenas realizar a 

operação 6𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

  por meio da equivalência entre as frações 3𝜋𝜋
2

 e 6𝜋𝜋
4

  ou fazer a 

redução das frações a um mesmo denominador comum e realizar a operação 3𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
4
.  

No item j, o estudante verifica, com o auxílio do material que 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6
 = 𝜋𝜋

3
, ou 

seja, que 2𝜋𝜋
6

 é equivalente à 𝜋𝜋
3
 e utiliza esse resultado no item k ou reduz as frações a 

um denominador comum. No resultado o estudante verifica a equivalência entre 3𝜋𝜋
6

 e 
𝜋𝜋
2
. 

No item l, o estudante pode fazer várias relações, pois pode utilizar o item 

anterior com 𝜋𝜋
2
 equivalente à 3𝜋𝜋

6
 e realizar a operação ou verificar que 2𝜋𝜋

3
 é 

equivalente a 4𝜋𝜋
6

 com o auxílio do material e dos itens anteriores, além do estudante 

poder realizar a redução das frações a um mesmo denominador. 
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No último item, o estudante pode usar a equivalência entre 6𝜋𝜋
6

 e 𝜋𝜋 por meio 

do material e assim realizar a operação ou reduzir as frações a um denominador 

comum. 
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4 RELATO DE EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A primeira aplicação da atividade ocorreu no dia 29 de novembro de 2017 

em três turmas do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual da 

periferia de Niterói/RJ. Após o professor ter iniciado com os estudantes o estudo do 

Círculo Trigonométrico. 

Entretanto, ao analisar os dados, observou-se que os estudantes poderiam 

ter sido influenciados pela conduta pedagógica abordada que não enfatizou alguns 

aspectos relevantes do tema. Desse modo, escolheu-se aplicar novamente em uma 

turma que ainda não havia estudado o Círculo Trigonométrico, buscando-se verificar 

a influência do material manipulável no processo de construção do conhecimento 

objeto da pesquisa. 

Sendo assim, a atividade foi realizada novamente para esta pesquisa na 

turma 1001 da mesma escola no dia 28 de maio de 2018. Foram utilizadas duas 

aulas de Matemática, com 50 minutos cada e 25 minutos da aula de história. A 

atividade iniciou às 09h15min e terminou às 11h20min. 

A atividade foi dividida em três fases e optou-se por fazer uma aula dinâmica 

com participação ativa dos estudantes. Planejou-se que os estudantes, com a 

mediação, manipulassem o material, a fim de melhor compreender os conteúdos 

previstos. Separou-se os estudantes em três grupos e cada grupo foi composto por 

três estudantes.  

Após posicionar no quadro o material de uso da autora (Figura 21), entregar 

as fichas de atividades a cada estudante e um kit para cada grupo (Figura 22 e 

Figura 23), se apresentou e comentou que a atividade que aplicaria seria utilizada 

para a monografia, explicando que é um trabalho solicitado para conclusão do curso 

de Licenciatura em Matemática.  

 



55 
 

 
Figura 21 – Material utilizado pela autora.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 22 – Estudantes recebendo os materiais. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 23 – Material utilizado pelos estudantes. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Foi explicado que se tratava de uma atividade que os ajudaria em conteúdos 

posteriores (Círculo Trigonométrico e Funções Trigonométricas) ao que estava 

sendo estudado com o professor (Trigonometria no Triângulo Retângulo). 

Iniciou-se o diálogo com os estudantes buscando verificar o conhecimento 

que eles haviam construído em anos anteriores sobre circunferência, raio e 

diâmetro. Os estudantes demonstraram que não lembravam ou sabiam sobre o 

assunto e essa não era uma resposta esperada, já que se tratava de estudantes do 

primeiro ano do Ensino Médio. 

Então, a autora explicou que a circunferência é uma linha curva e plana, 

fechada, cujos pontos são equidistantes de um ponto fixo dado no mesmo plano, 

que é chamado de centro. Fez a comparação com a elipse, que também é uma linha 

curva fechada e plana, mas que não tem os pontos equidistantes de um ponto fixo.  

Foi mostrado por meio de desenhos no quadro branco que o segmento que 

liga o centro até qualquer ponto da linha curva é chamado de raio e foi perguntado 

novamente se eles recordavam de algo, a maioria respondeu que sim.  Também 

foram questionados sobre o segmento que passa pelo centro e liga dois pontos da 

curva. Nesse caso, os estudantes responderam prontamente que era diâmetro, 

antes mesmo que a autora terminasse de falar (Figura 24). 

 

 
Figura 24 – Explicação sobre circunferência, raio e diâmetro. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Outra questão abordada foi quanto a relação que há entre o raio e o 

diâmetro. Uma das estudantes respondeu que o diâmetro é igual a duas vezes o 

raio. Perguntou-se aos demais estudantes se concordavam, eles responderam que 

sim. Portanto, registrou-se no quadro branco que d = 2.r, assim como r = 𝑑𝑑
2
, ou seja, 

que o diâmetro é igual a duas vezes o raio, assim como o raio é igual à metade do 

diâmetro. 

Também foi indagado aos estudantes se lembravam de terem estudado 

ângulos e, eles responderam que sim. Então, a autora relembrou algumas questões 

sobre ângulos, como em quantos graus a circunferência é dividida, qual é o ângulo 

raso, qual é o ângulo reto, além de algumas frações desses ângulos, como os 

ângulos de 45° e de 30º, por exemplo. 

Evidencia-se aqui a importância que os componentes anteriores ao conceito 

representam. Sem esses componentes anteriores, os estudantes não conseguiriam 

construir o novo conceito que seria abordado na aula. Deste modo, essa primeira 

fase foi primordial para relembrar conceitos anteriores, pois segundo Pais (2002), 

por meio da Teoria dos Campos Conceituais percebe-se o quanto a cadeia de 

formação de conceitos é complexa. 

A autora comentou com os estudantes que os antigos matemáticos 

precisavam medir o comprimento da circunferência, e perguntou se poderia ser 

medido utilizando uma régua rígida. Os estudantes responderam que não e a autora 

confirmou, complementando que como não era uma linha retilínea, não poderia ser 

medida com precisão utilizando uma régua rígida. A partir dessa impossibilidade, os 

matemáticos começaram a tentar relacionar a medida do ângulo com o comprimento 

do raio, ou seja, relacionar graus com radianos (QUINTANEIRO, 2010). 

Em seguida, a autora perguntou se alguém conhecia o termo radiano e só 

uma estudante respondeu que sim, inclusive a mesma que respondia primeiro a 

maioria das perguntas. Então, a autora perguntou onde ela tinha visto e ela 

respondeu que era muito curiosa, por isso pesquisou alguma coisa sobre o assunto. 

Para que os estudantes pudessem compreender melhor, antes de explicar 

qual era a relação entre graus e radianos, foi mostrado que se eles não tivessem 

uma régua e quisessem comprar um tecido para a mesa da sala de aula, poderiam 

obter uma aproximação do comprimento medindo com a palma da mão. 
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Uma das estudantes apontou que dependia da palma da mão da pessoa que 

estivesse medido, já que cada palma da mão tem um tamanho. Foi ótimo, pois 

aproveitou-se para confirmar que para comprar o tecido ela precisaria medir o tecido 

com a mesma mão que mediu a mesa. 

Trazer uma situação que poderia ser vivenciada no cotidiano dos estudantes 

despertou o interesse deles e fez com que pudessem associar ao que eles iriam 

estudar logo em seguida. A Teoria dos Campos Conceituais, segundo Pais (2002), 

tem caráter pragmático, no sentido de que a análise proposta se centraliza em 

situações próximas da vivência do estudante. 

Sendo assim, afirmou-se que os matemáticos utilizaram o raio para medir o 

comprimento da circunferência e para isso, o raio deveria ser da própria 

circunferência, assim como a palma da mão para medir a mesa (QUINTANEIRO, 

2010). 

Foi pedido que os grupos comparassem entre si as circunferências de 

tampas plásticas de latinhas cilíndricas (latas de Nescau, Toddy, Farinha Láctea etc) 

que cada grupo recebeu, verificando que cada uma tinha um tamanho diferente, logo 

o raio também era diferente. 

Desse modo, como previsto, na primeira fase da atividade, os estudantes 

observaram as tampas contornadas de um extremo do diâmetro até o outro, 

utilizando o raio como unidade de medida (Figura 25). Lembrando que tais 

tampinhas foram confeccionadas com durex colorido posicionados com cores 

alternadas para facilitar a contagem dos raios. 

 

 
Figura 25 – Estudantes observando a tampinha. 

Fonte: Elaboração própria. 

 



59 
 

A partir daí começou-se a contar, utilizando o material de apresentação, 

quantos raios cabiam de um extremo a outro do diâmetro, buscando medir metade 

do comprimento da circunferência. Chegou-se a três raios inteiros e foi questionado 

aos estudantes se este era o comprimento do arco que mede 180º. 

Alguns estudantes responderam que sim, então foi pedido que cada grupo 

observasse seus respectivos materiais e a autora foi de grupo em grupo para 

esclarecer sobre essa dúvida, que possivelmente se deu devido o comprimento que 

faltava para completar metade da circunferência se tratar de um comprimento 

pequeno em relação ao raio (Figura 26). 

 

 
Figura 26 – Autora auxiliando cada grupo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os estudantes conseguiram observar que para chegar até o “final” (ponto de 

interseção da circunferência com o diâmetro), faltava um “pouquinho”. Compreender 

que o comprimento de metade da circunferência não era um número inteiro, não foi 

tão fácil para os estudantes. 

Foi feita referência ao episódio em que foi medida a mesa com o palmo e 

obteve-se uma aproximação de três palmos e meio, faltando um “pouquinho” para 

completar quatro palmos inteiros. 

Assim, concluiu-se que metade da circunferência tinha comprimento igual a 

três raios e um “pouquinho” e que isso acontecia em todas as circunferências, 

independentemente do tamanho do raio, desde que o raio pertencesse à 

circunferência requerida. 
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Nessa fase da atividade, observou-se que seria mais enriquecedor se os 

próprios estudantes tivessem contornado a circunferência com o durex do tamanho 

do raio. Obteve-se mais êxito em uma experiência vivida anteriormente no PIBID, na 

qual os estudantes utilizaram barbantes para medir o comprimento das 

circunferências e o diâmetro para obter o número 𝜋𝜋. Apesar disso, optou-se por 

utilizar essa estratégia, por naquele momento acreditar-se que a tarefa de contornar 

a circunferência com durex do tamanho do raio, demandaria tempo maior. 

Prosseguindo a aula, foi comentado que os matemáticos começaram a 

perceber essa relação e constataram que esse “pouquinho” era aproximadamente 

0,141592..., que é um número com infinitas casas decimais. Como eles já tinham 

contado três raios efetuando a adição eles obtiveram 3,141592... vezes o raio18. 

Buscou-se verificar se os estudantes já tinham visto esse número irracional, 

que geralmente é representado pela letra grega 𝜋𝜋, os estudantes responderam que 

sim e que usavam a aproximação 3,14. 

Foi explicado que na escola geralmente é utilizada a aproximação de 3,14, já 

que as contas efetuadas não são com números muito grandes e que as unidades de 

medidas utilizadas são geralmente o centímetro e o metro, assim o erro por 

aproximação é mínimo, mas na NASA, por exemplo, precisa-se efetuar contas com 

números muito grandes, devido ao diâmetro dos planetas e portanto as contas são 

feitas com números com muitas casas decimais para diminuir o erro por 

aproximação18. 

Abordou-se, também, que a descoberta dessas casas decimais não ocorreu 

de maneira rápida e ainda não terminou, mas que com o avanço da tecnologia, 

existem computadores cada vez mais potentes.  Por meio desses computadores, os 

matemáticos descobrem cada vez mais casas decimais do número irracional 𝜋𝜋. 

A autora explicou que como o comprimento foi medido utilizando o raio, ou 

seja, o raio, nesse caso, é uma unidade de medida chamada radiano, tem-se que o 

comprimento da metade da circunferência é igual a 𝜋𝜋 radianos, pois cabem 𝜋𝜋 raios 

da circunferência no arco que mede 180°. 

                                                             
18 NASA/JPL Edu. How Many Decimals of Pi Do We Really Need? Disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20160504000732/http://www.jpl.nasa.gov/edu/news/2016/3/16/how-
many-decimals-of-pi-do-we-really-need>. Acesso em: 20 out. 2018. 

https://web.archive.org/web/20160504000732/http:/www.jpl.nasa.gov/edu/news/author/nasa-jpl-edu/
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Em seguida, foi solicitado a um dos estudantes que lesse a primeira 

pergunta (Figura 27) da ficha de atividades em voz alta e que todos respondessem 

conforme o que tinham entendido após a explicação e a observação do material. 

 

 
Figura 27 – Primeira questão da ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nesse momento, a maioria dos estudantes apresentou dúvida sobre como 

responder. Para explicar novamente, recorreu-se a um desenho no quadro, 

destacando o raio da circunferência e desenhando raio por raio contornando a 

circunferência, com cores diferentes, assim como no material, para mostrar que 3,14 

radianos era o comprimento aproximado de metade da circunferência. 

Foi necessário mais um tipo de situação, além do próprio material 

manipulável para agregar na formação do significado do conceito, conforme reafirma 

Pais (2002, p.60), “a formação de um conceito não acontece através de um único 

tipo de situação.” 

Foi questionada a medida do ângulo correspondente ao arco que eles 

mediram. Uma estudante respondeu que era o ângulo reto, então foi perguntado se 

ela tinha certeza e se mais alguém concordava. A estudante logo percebeu o erro e 

falou que era o ângulo raso, ou seja, o ângulo que mede 180°. 

Desse modo, confirmou-se e reforçou-se que qualquer que seja a 

circunferência, poderia ser uma roda gigante ou as tampinhas que eles estavam 

utilizando, o raio da circunferência cabe 3,14 vezes em um arco medindo 180°, ou 

seja, o comprimento do arco que mede 180° é igual à 𝜋𝜋 radianos qualquer que seja o 

tamanho da circunferência. 
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Uma das estudantes perguntou por que estava sendo utilizado o raio como 

unidade de medida se o comprimento resultante não era um valor exato. 

Respondeu-se que ela entenderia melhor quando estudasse os outros conceitos 

desse conteúdo, pois utilizando o raio como unidade de medida ela poderia ter uma 

mesma unidade de medida para o arco, as cordas e o diâmetro do círculo. 

Além disso, afirmou-se que a transformação de graus para radianos seria 

necessária quando eles estudassem as funções seno, cosseno e tangente 

(QUINTANEIRO, 2010). Aproveitou-se para fazer uma conexão aos conteúdos que 

eles estavam trabalhando anteriormente (Funções) e atualmente (Trigonometria no 

Triângulo Retângulo) com o professor. 

É importante observar nessa dúvida apresentada pela estudante que há uma 

resistência por parte de alguns estudantes em relação aos números que não são 

inteiros. Outra questão que pode ser levantada é o fato de muitas vezes os ramos da 

Trigonometria não se interligarem. 

Os estudantes estudam a Trigonometria no Triângulo Retângulo, no Círculo 

Trigonométrico e nas Funções Trigonométricas sem conseguir fazer associações 

entre os conteúdos, mesmo que a palavra Trigonometria esteja presente nas 

nomenclaturas. Esse fato é confirmado por Feijó (2018, p.52): 
 
 
Todas as dificuldades e lacunas mencionadas neste trabalho indicam que, 
mesmo os alunos que apresentam entendimento sobre algum dos muitos 
ramos da trigonometria (prioritariamente as razões trigonométricas) [...], o 
têm de forma rasa e desconexa com os demais ramos.  
 
 

Foi observada resistência dos estudantes para responderem a questão 

discursiva, pois eles questionavam: “O que é para responder?”, “Como a gente 

responde?” e “A gente escreve o que?”. 

Uma justificativa para esse fato pode ser devido a maioria das questões das 

provas de Matemática aplicadas pelo professor da turma solicitar resposta numérica, 

de múltipla escolha. Além disso, para Hoffman (2011), a Matemática foi, por muito 

tempo, separada dos processos discursivos e esse pode ser um dos motivos pelo 

qual muitos estudantes possuem problemas de escrita. 

Devido ao fato relatado no parágrafo anterior e à própria dificuldade inerente 

ao conceito de radiano, gastou-se mais de uma hora no item a da primeira questão, 

pois foi necessário relembrar os conteúdos anteriores (Círculo, Raio, Diâmetro, 
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Ângulo e Número Irracional) a fim de contribuir para compreensão do conceito de 

radiano. Além de utilizar situações diversas – material manipulável, desenho no 

quadro e analogia com a medição da mesa usando o palmo como unidade – para 

justificar o fato de 180° ser igual a 𝜋𝜋 radianos. 

A resposta esperada para o item a da primeira questão era: um arco que 

mede 180° corresponde a 𝜋𝜋 radianos, porque o seu comprimento é 

aproximadamente igual a 3,14 vezes o comprimento do raio da circunferência que 

contém o arco. 

Entretanto, não era esperado que os estudantes apresentassem respostas 

equivalentes à resposta correta, pois eles haviam acabado de verificar esta relação 

com o auxílio do material e com a mediação. Portanto, provavelmente não haviam 

interiorizado este conhecimento. 

Será analisado a seguir as respostas dos estudantes no item a da primeira 

questão (Figura 28 à Figura 33) segundo a Teoria dos Campos Conceituais de 

Vergnaud e a contribuição da utilização do material manipulável. Durante a 

verificação das fichas de atividades, percebeu-se que as respostas dos estudantes 

que estavam no mesmo grupo foram similares ou até mesmo iguais. Portanto, 

questionou-se sobre a compreensão individual de cada integrante dos grupos.  

O trabalho em grupo é interessante para os estudantes discutirem entre si e 

refletirem sobre o conteúdo abordado, mas fica difícil verificar a aprendizagem de 

cada estudante individualmente a partir das fichas de atividades. Para efeito de 

análise e comparação com o item b, as respostas foram categorizadas segundo a 

diferença entre as mesmas, ou seja, respostas iguais não serão destacadas. 

A ordem escolhida para apresentar as respostas foi iniciada pelas que mais 

se aproximaram da resposta correta. As repostas terão como referência tipo I, II, III, 

IV, V e VI, conforme as legendas de cada figura. 

 

 
Figura 28 – Resposta do Tipo I. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Três estudantes dos nove, responderam dessa forma, que foi considerada a 

mais próxima do esperado. Nesse caso, podemos ver que o material manipulável 

cumpriu com a expectativa sobre esses estudantes. Compreenderam a ideia do 

conceito de radiano, mesmo que ainda sejam necessárias outras situações nas 

quais explorem tal conceito para construir o significado. 

 

 
Figura 29 – Resposta do Tipo II. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apenas um estudante respondeu dessa maneira, mostrando que não 

respondeu igual aos outros integrantes do grupo. Nessa resposta, podemos 

observar que não ficou claro o conceito de radiano, visto que ela considerou todo o 

comprimento da circunferência. Ao mesmo tempo, quando ela escreve que mede 

3,14, conjectura-se que considerou o raio como unidade de medida, conforme o que 

foi trabalhado em sala com o auxílio do material manipulável. 

 

 
Figura 30 – Resposta do Tipo III. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Da mesma forma que no caso anterior, apenas um estudante respondeu 

dessa maneira e também considerou todo o comprimento da circunferência. Apesar 

disso, nessa resposta, podemos observar que o estudante confundiu o comprimento 

do arco medido em radianos com a medida do mesmo em graus. 
 

 
Figura 31– Resposta do Tipo IV. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Novamente apenas um estudante respondeu dessa maneira. Analisando 

essa resposta, observa-se que a explicação e o material manipulável não deixaram 

claro para o estudante o significado do conceito. 

Além disso, a confusão na resposta do estudante pode ter se dado pelo fato 

relembrar os componentes anteriores ao conceito na mesma aula, pois não era um 

assunto que o professor estava abordando. Assim, o estudante pode ter confundido 

os conceitos, por não ter apreendido, ainda, os componentes anteriores. 

 

 
Figura 32 – Resposta do Tipo V. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Dois estudantes responderam dessa maneira. Aqui, também, percebe-se 

confusão dos componentes anteriores com o novo conceito apresentado. A 

estudante relacionou o número 𝜋𝜋 com o raio, mesmo sem citar a unidade radiano, 

mas ao invés de escrever comprimento de metade da circunferência, escreveu 

diâmetro. 

 

 
Figura 33 – Resposta do Tipo VI. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outra vez apenas um estudante respondeu dessa maneira. Nesse caso, 

também, houve confusão em relação os componentes anteriores relembrados, mas 

o estudante não fez nenhuma alusão ao novo conceito, ou seja, nem citou o termo 

radiano, o 3,14 ou o 𝜋𝜋, como nas respostas anteriores. Desse modo, considera-se 

que esse estudante ficou mais distante da resposta esperada. 

Observou-se que em sete de nove respostas dadas pelos estudantes, 

aparece a palavra raio, em uma tentativa de relacionar a quantidade de raios com o 
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comprimento da circunferência. Pode-se considerar que o invariante nessas 

respostas é o termo raio utilizado como uma unidade de medida do arco, ainda que 

os registros de todos os estudantes não explicitem essa ideia. 

A identificação desse invariante nas respostas pode indicar o início da 

construção do conceito de radiano, sendo necessárias mais situações organizadas 

para sala de aula, com o objetivo de levar o estudante a reconhecer e utilizar o raio 

como unidade de medida de arcos de circunferência, pois segundo Vergnaud9 (1996 

apud Pais, 2002), a construção de um conceito não ocorre por meio de um único tipo 

de situação, mas sim por meio de uma diversidade delas. Por outro lado, uma única 

situação abrange muitos conceitos. 

Outra proposta seria solicitar aos estudantes que medissem a metade da 

circunferência utilizando o seu respectivo raio, ajustando as fitas adesivas ao longo 

do perímetro das tampas entregues aos estudantes, sem sobreposição das mesmas 

e sem deixar espaços vazios entre as mesmas. Desse modo, poderiam chegar à 

conclusão por si só de que três vezes a medida do raio não é suficiente para cobrir o 

arco correspondente a metade da circunferência. 

O caráter experimental da situação proposta aos estudantes pode ter 

contribuído para a menção ao termo raio nas respostas, visto que os raios 

destacados nas tampas plásticas possibilitaram a visualização da quantidade 

daqueles que cabiam no arco de 180°. 

Outra invariante que também destaca-se nas respostas dadas pelos 

estudantes no item a é a menção ao número 3,14. Essa invariante pode ter se dado 

pelo fato de os estudantes já conhecerem o número 𝜋𝜋 e ter sido enfatizado que o 

comprimento que faltava para completar a metade da circunferência era igual à parte 

decimal do número 𝜋𝜋. Observa-se nesse caso a influência da linguagem na 

aprendizagem dos conceitos, uma vez que a aproximação numérica do número  𝜋𝜋 já 

fazia parte do conhecimento dos estudantes. 

Embora os estudantes tenham apresentado as dificuldades mencionadas 

sobre o item a, todos responderam o item b corretamente, sendo que dois 

estudantes não colocaram a unidade radiano. Após concluírem que 𝜋𝜋 radianos é o 

comprimento de metade da circunferência e ao serem questionados pela autora 

sobre o comprimento da circunferência completa, a maioria dos estudantes 

respondeu 2𝜋𝜋 radianos. 
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Além disso, quando questionados sobre a qual ângulo 2𝜋𝜋 radianos 

correspondem, uma das estudantes respondeu da seguinte maneira: “Se o 𝜋𝜋 vai dar 

180°, 2 𝜋𝜋 vai dar 360°”. Observa-se que a estudante provavelmente usou a 

proporcionalidade. A seguir (Figura 34 à Figura 37), estão as respostas do item b da 

ficha de atividades, separadas por tipo de resposta conforme o item a. 

 

 
Figura 34 – Resposta do Tipo I e II. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 35 – Resposta do Tipo III e IV. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 36 – Resposta do tipo V. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 37 – Resposta do tipo VI. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Após a análise das respostas, há duas conjecturas sobre o fato do número 

de acertos do item b ser superior ao número de acertos do item a. A primeira 

conjectura é que o tipo de resposta exigido na primeira questão era a explicação de 

um fato (o fato de 180º ser igual a 𝜋𝜋 radianos), e o tipo de resposta requerido na 

segunda questão era numérico, ou seja, o quanto equivaleria 360º. 

Em Matemática, a maioria dos estudantes está acostumada a fornecer 

respostas numéricas, pois as questões são do tipo: calcule, efetue, resolva, 

determine etc. Raramente os estudantes são solicitados a redigir uma explicação 
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para suas estratégias de cálculos ou mesmo a descrição delas. A prática da redação 

não é comum nas aulas de Matemática (HOFFMAN, 2011).  

Foi considerado que esse fato justifica parcialmente a quantidade de 

respostas corretas para item b em relação ao item a. A outra conjectura diz respeito 

ao fato de os estudantes trabalharem muito com regra de três. A partir da fala de 

uma estudante: “Se o 𝜋𝜋 vai dar 180°, 2 𝜋𝜋 vai dar 360°”, evidenciou-se para os 

estudantes a proporcionalidade existente entre a medida do ângulo e o comprimento 

do arco em radiano. 

Na segunda fase da atividade, foi lida a segunda questão (Figura 38) e 

explicou-se que o material em EVA que receberam chama-se setor circular, e sua 

semelhança com uma fatia de pizza inspirou o nome do material “𝜋𝜋zza 

Trigonométrica”. 

 

 
Figura 38 – Segunda questão da ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Utilizando o material em EVA e o quadro magnético com o Círculo 

Trigonométrico incompleto, os estudantes puderam identificar onde se localizavam 

todos os arcos principais. 

Foi iniciada a prática pedindo aos estudantes para sobrepor no quadro 

magnético (Figura 40) o setor circular em EVA que divide o círculo em duas partes 

iguais (com ângulos de 180° cada) e a partir daí situar, com os imãs 

correspondentes, o zero, o 𝜋𝜋 e o 2𝜋𝜋 no Círculo Trigonométrico.  

Nessa etapa, foram orientadas as sobreposições, fazendo a mesma 

atividade no material similar ao dos estudantes, fixado no quadro branco da sala 

(Figura 39). Os únicos arcos já marcados no material eram o 0 radiano e o 𝜋𝜋 

radianos, não foi marcado mais nenhum outro arco no decorrer da atividade, apenas 

os estudantes em seus respectivos materiais. 
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Figura 39 – Autora mostrando como utilizar o material. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 40 – Estudantes manipulando o material. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sem retirar os setores circulares com ângulos de 180°, foi pedido aos 

estudantes para sobrepor sobre eles os setores circulares com ângulos de 60° 

(Figura 41), ou seja, que dividia o círculo em seis partes iguais (com ângulos de 60° 

cada). 

Questionou-se qual seria a medida do arco correspondente ao ângulo de 

60°, observando em quantas partes iguais estava sendo dividido o arco de 

comprimento igual a 𝜋𝜋 radianos. Alguns estudantes responderam prontamente que 

estava sendo dividido em três partes, mas a maioria ainda teve dúvida e não 

respondeu sobre o comprimento do arco. 
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Figura 41 – Estudantes identificando o arco de comprimento 𝝅𝝅

𝟗𝟗
 radianos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Então, foi relacionado o que estava acontecendo com um desenho no 

quadro do intervalo [0,1] na reta, dividindo o intervalo em três partes iguais, para 

tentar facilitar a visualização dos estudantes e mostrar que assim como o intervalo 

de medida igual a um estava sendo dividido em três partes iguais de 1
3
, o 

comprimento igual a  𝜋𝜋 radianos também estava sendo dividido por três na 

circunferência. 

Optou-se por mostrar outra situação envolvendo o conceito de fração 

(VERGNAUD,9 1996 apud PAIS, 2002), para que os estudantes pudessem 

estabelecer conexões importantes para a compreensão das partes fracionárias do 

comprimento da circunferência. 

Conforme Bortolossi (2016), a partir de modelos diversos que representam a 

mesma fração, o estudante tem a oportunidade de perceber as mesmas 

propriedades em contextos diferentes. 

O material tinha como uma das representações de frações os setores 

circulares, ou seja, em relação à área do círculo. Esse, geralmente, é o modelo mais 

utilizado na escola quando esse conteúdo é ensinado, diferente do modelo das 

frações da linha curva da circunferência. 

Os programas curriculares tradicionais das séries iniciais muitas vezes 

oferecem exposição limitada das frações aos estudantes. Poucos são os programas 
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que oferecem tempo e experiências adequados para ajudar nessa área tão 

complexa (WALLE, 2009). 

Buscou-se o cuidado de destacar os arcos em todos os setores circulares 

para fixar a ideia de dividir a circunferência em arcos de mesmo tamanho.  Sendo 

assim, relembrar as frações na reta numérica foi uma forma de relacionar três 

modelos diferentes de uma mesma fração. 

Desse modo, concluiu-se junto aos estudantes que 𝜋𝜋 radianos estava sendo 

dividido em três partes iguais (Figura 42) e que, portanto o ângulo de 60° 

correspondia a 𝜋𝜋
3
 radianos. A autora desta pesquisa foi de grupo em grupo para 

verificar se os estudantes colocaram o imã correspondente ao comprimento do arco 

no lugar correto e explicou novamente a um grupo que ainda não havia marcado o 

arco. 

 

 
Figura 42 – Localização do arco de comprimento 𝛑𝛑

𝟗𝟗
 radianos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Continuando a atividade, foi pedido que eles observassem que duas vezes o 

comprimento igual a 𝜋𝜋
3
 radianos, ou seja, duas vezes o setor circular com o ângulo de 

60° tinha o arco com comprimento igual à 2𝜋𝜋
3

 radianos, pois 𝜋𝜋
3

+ 𝜋𝜋
3

= 2𝜋𝜋
3

. Além disso, 

como 60°+60°=120°, poderiam verificar no material manipulável que 2𝜋𝜋
3

 radianos 

corresponde a 120°. 



72 
 

Na tarefa descrita no parágrafo anterior, verifica-se a importância do material 

manipulável como mediador do processo de transformação de graus para radianos, 

sem que o estudante apenas memorize o procedimento dessa transformação por 

regra de três. Além disso, o material em EVA facilita a localização dos múltiplos dos 

arcos notáveis por meio da soma das frações representadas pelos setores circulares 

com os respectivos arcos. 

Em seguida, foi solicitado que eles identificassem onde estava localizado o 

arco de comprimento igual a 3𝜋𝜋
3

 radianos no Círculo Trigonométrico. Com o auxílio 

dos três setores circulares com ângulos de 60° eles puderam visualizar que 3𝜋𝜋
3

= 𝜋𝜋. 

Dessa forma, o material manipulável também contribuiu para os estudantes 

identificarem frações equivalentes no Círculo Trigonométrico.  Explicou-se que 

também poderiam chegar a esse resultado simplificando a fração e assim foi 

realizada a operação no quadro branco. 

Também foi pedido que localizassem o arco de comprimento igual a 
4𝜋𝜋
3

 radianos e respondessem qual era o ângulo correspondente a esse arco. Os 

estudantes logo responderam, visualizando o material, que era 240°. 

Sucessivamente, localizaram o arco de comprimento 5𝜋𝜋
3

 radianos e verificaram que o 

arco de comprimento 6𝜋𝜋
3

 radianos era o mesmo arco que 2 𝜋𝜋 radianos. Acrescentou-

se que poderiam simplificar a fração dividindo o 6 por 3 e o 3 por 3 para obter essa 

equivalência entre as frações. 

De modo análogo, trabalhou-se com os ângulos de 45°, 90° e 30°. Os 

estudantes identificaram a localização dos arcos de comprimentos iguais a  𝜋𝜋
4
 

radianos (Figura 43), a 𝜋𝜋
2
 radianos (Figura 44) e a 𝜋𝜋

6
 radianos (Figura 45), verificando 

que os setores circulares em EVA dividiam 𝜋𝜋 em 4 partes iguais, 2 partes iguais e 

em 6 partes iguais, respectivamente.  
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Figura 43 – Estudantes identificando o arco de comprimento 

𝝅𝝅
𝟒𝟒
 radianos. 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 44 – Estudantes identificando o arco de comprimento 𝝅𝝅𝟏𝟏 radianos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 
Figura 45 – Estudantes identificando o arco de comprimento 𝝅𝝅

𝟑𝟑
 radianos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Depois de ter apresentado o material aos estudantes por meio do arco de 𝜋𝜋
3
 

radianos e explicado como utilizá-lo, somente introduziu-se cada um dos outros 

arcos principais, deixando que os estudantes trabalhassem em grupo para 

localizarem os múltiplos. Atuando apenas como mediadora do processo e deixando 

que os estudantes debatessem entres eles, os grupos oram visitados para verificar 

se os estudantes estavam localizando os arcos corretamente. 

Foi observado que, nesse momento da atividade, em um dos grupos, os 

estudantes não dispuseram o primeiro setor com um dos raios no eixo das abscissas 

e no primeiro quadrante, mas sim no eixo das ordenadas e no segundo quadrante. 

Então, foi corrigido e explicou-se que posicionar deste modo (iniciando no primeiro 

quadrante, no eixo das abscissas) era adequado ao par de eixos perpendiculares, 

sobre os quais seriam representados o seno e o cosseno dos ângulos, que seriam 

estudados adiante. 

Além disso, em outro grupo, os estudantes não colocaram os imãs com os 

números na posição vertical, mas sim voltados para o círculo. Nesse grupo, não 

houve modificação, pois não considerou que tal disposição prejudicaria o conteúdo 

em questão (Figura 46). 

 

 
Figura 46 – Números voltados para o círculo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando esse processo identifica-se dentro da Teoria dos Campos 

Conceituais, que foi criado um esquema junto aos estudantes para a identificação de 
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cada um dos arcos da circunferência (Figura 47), evidenciando a indissociabilidade 

entre conceito e procedimentos/esquema (VERGNAUD13, 1990 apud MUNIZ, 2009, 

in BITTAR & MUNIZ, 2009). Tal esquema não é um procedimento operatório usual 

na escola para ensinar esse conteúdo, mas se mostrou eficiente por alcançar o 

objetivo desejado pela autora desta pesquisa. 

 

 
Figura 47 – Esquema. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a análise dos dados, propõe-se para uma nova aplicação da atividade, 

utilizar os setores circulares com arcos de comprimento igual a 𝜋𝜋 radianos primeiro, 

em seguida igual a 𝜋𝜋
2

 radianos e depois igual a 𝜋𝜋
4
 radianos, consecutivamente os 

setores circulares com arcos de comprimento igual a 𝜋𝜋
3

 radianos e 𝜋𝜋
6
 radianos. 

Desse modo, é levado em consideração o fato de que 𝜋𝜋
2

 radianos é a metade 

de 𝜋𝜋 radianos, 𝜋𝜋
4
 radianos é a metade de 𝜋𝜋

2
 radianos e que 𝜋𝜋

6
 radianos é a metade de 

𝜋𝜋
3
. Facilitando assim, a visualização das equivalências de frações pelas 

sobreposições do material. 

Ao somar os setores circulares, os estudantes localizaram e verificaram as 

correspondências com os respectivos ângulos, dos arcos com os seguintes 

comprimentos: 2𝜋𝜋
4

, 3𝜋𝜋
4

, 4𝜋𝜋
4

, 5𝜋𝜋
4

, 6𝜋𝜋
4

, 7𝜋𝜋
4

, 8𝜋𝜋
4

, 2𝜋𝜋
3

, 3𝜋𝜋
3

, 4𝜋𝜋
3

, 5𝜋𝜋
3

, 6𝜋𝜋
3

, 2𝜋𝜋
6

, 3𝜋𝜋
6

, 4𝜋𝜋
6

, 5𝜋𝜋
6

, 6𝜋𝜋
6

, 7𝜋𝜋
6

, 8𝜋𝜋
6

, 9𝜋𝜋
6

, 10𝜋𝜋
6

, 11𝜋𝜋
6

 e 

12𝜋𝜋
6

. Os estudantes só precisaram colocar o imã de alguns desses ao observar a 

equivalência das frações. 

Foi possível perceber que, ao iniciar as atividades, os estudantes pareciam 

receosos, achando um pouco difícil, mas logo conseguiram identificar os outros 

Contagem dos setores circulares de mesmo ângulo que cabiam
em um arco medindo π radianos;

Divisão de π radianos pela quantidade de setores circulares
de mesmo ângulo que ali cabiam, para identificar a medida
em radiano do arco correspondente a cada setor circular;

Multiplicação dessa parte de π radianos para localizar os
múltiplos desses arcos no círculo trigonométrico.
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arcos através do trabalho em grupo, sem auxílio constante. Os estudantes estavam 

muito estimulados a manipular o material e completar de maneira correta o círculo 

trigonométrico, se mostraram realmente empolgados com a novidade dos imãs. O 

material se mostrou apropriado e fundamental para a visualização geométrica da 

divisão em partes iguais do comprimento da circunferência em radianos. 

Constatou-se na experimentação dessa atividade a motivação 

desencadeada pelo uso do material manipulável, por este ser atraente e motivador 

assim como Kaleff (2008) defende que um material manipulável deve ser. Além 

disso, a sobreposição dos setores circulares contribuiu para a compreensão das 

equivalências entre as medidas dos mesmos. 

Todos os grupos completaram o Círculo Trigonométrico (Figura 48) de 

maneira satisfatória, mesmo sendo corrigidos pequenos detalhes, como alguns 

arcos que faltavam ou que estavam mal posicionados. Assim, após a verificação de 

todos os grupos, os estudantes puderam iniciar a terceira fase da atividade. 

 

 
Figura 48 – Exemplo do Círculo Trigonométrico com todos os arcos. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na terceira fase, foi pedido na terceira questão da ficha de atividades que os 

estudantes resolvessem operações com as frações dos arcos localizados no Círculo 

Trigonométrico (Figura 49). 
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Figura 49 – Terceira questão da ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 

  

Para responder os itens dessa questão, os estudantes ainda podiam utilizar 

o material manipulável (o material em EVA e o Círculo Trigonométrico quase 

completo) para auxiliá-los. Houve mediação na resolução da atividade, interrogando 

os estudantes sobre as soluções, levando-os a responderem oralmente e explicando 
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ao mesmo tempo. Por conta disso, não será destacado todas as respostas dos 

estudantes. 

Em cada item foi mostrado, geometricamente as operações por meio do 

material e pedido aos estudantes que verificassem no próprio material. Na maioria 

dos itens os estudantes respondiam e era confirmado se estava correto. 

Posteriormente, foi feita no quadro branco, a simplificação ou redução a um 

mesmo denominador das frações com denominadores diferentes, relacionando com 

o material. Relembrado aos estudantes que é preciso realizar a redução das frações 

quando elas não têm o mesmo denominador, para encontrar frações equivalentes às 

frações dadas e assim poder realizar a adição ou a subtração. 

Cada item foi pensando de acordo com atividade feita anteriormente, para 

que os estudantes fossem assimilando o conhecimento construído. O item a é 

exatamente o item b da primeira questão, mas em forma de expressão numérica. 

Esse item foi respondido prontamente pelos estudantes. 

Os itens b e c são operações com a mesma fração: 𝜋𝜋
2

 (Figura 50), ou seja, 

são operações de frações com o mesmo denominador. Então, foi questionado como 

fazer essas operações e os estudantes não foram tão rápidos ao responder. Assim 

foi pedido que eles retornassem ao material. Logo, a maioria respondeu de forma 

correta, pois já tinham concluído na questão anterior que 2𝜋𝜋
2

=  𝜋𝜋 e 𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
2

=  3𝜋𝜋
2

 e 

esse resultado estava representado no Círculo Trigonométrico. 

 

 
Figura 50 – Autora e estudantes manipulando as peças de comprimento 𝛑𝛑

𝟏𝟏
 radianos. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Sendo assim, foi relembrado, também, que para fazerem sem o auxílio do 

material, deveriam somar os numeradores, repetir o denominador (que era o 

mesmo) e simplificar o resultado dividindo ambos por 2 para obter o resultado igual 

a 𝜋𝜋 no item b. No item c, eles agiriam da mesma maneira, mas não teriam como 

simplificar, pois como resultado eles obtiveram 3𝜋𝜋
2

, e não existe divisor comum entre 

3 e 2.  

Os itens d, e, f, g, h e i, foram trabalhados com a fração 𝜋𝜋
4
 (Figura 51) e com 

algumas equivalências. Por exemplo, no item d os estudantes obtinham, com o 

auxílio do material, que 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

= 𝜋𝜋
2

 e no item e eles obtinham que 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

 = 3𝜋𝜋
4

. A 

partir daí, eles puderam responder o item f utilizando o resultado do item d, e assim 

observar que 𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
4

=  𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4
, ou seja, o resultado era exatamente igual ao 

resultado do item e.  

 

 
Figura 51 – Estudantes preenchendo ficha de atividades. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobrepondo os setores circulares com arcos de comprimento 𝜋𝜋
4
 radianos 

sobre o setor circular de comprimento 𝜋𝜋
2
 radianos, puderam observar que 2𝜋𝜋

4
 radianos 

é equivalente a 𝜋𝜋
2
. Exatamente o que tinham feito e marcado no Círculo 

Trigonométrico anteriormente. Foram escritas frações com o mesmo denominador, 

por meio da redução de frações com diferentes denominadores a um denominador 

comum para mostrar que esse processo encontra as frações equivalentes, sem o 

auxílio do material. 
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No item g, foi pedido que observado o material, respondessem quanto era 𝜋𝜋
4
 

quatro vezes. A resposta foi que era igual a  𝜋𝜋. Então, foi pedido para que 

respondessem o item g e os estudantes disseram que era igual a 5𝜋𝜋
4

. Já que, 

utilizando o material eles puderam verificar que tanto 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4
, como 𝜋𝜋 + 𝜋𝜋

4
 

tinham resultados iguais a 5𝜋𝜋
4

. Também foi realizada a operação para encontrar o 

menor número positivo, excluindo o zero, que é múltiplo comum entre 1 e 4 e 

mostrar o mesmo resultado obtido através do material. 

O item h era um item diferente, pois pedia para escrever a fração 6𝜋𝜋
4

 como 

uma soma de três frações com numerador igual a 𝜋𝜋, ou seja, os estudantes 

precisavam descobrir qual era o denominador para a adição 𝜋𝜋 + 𝜋𝜋 + 𝜋𝜋  ter como 

resultado 6𝜋𝜋
4

. 

Pediu-se que observassem o material e tentassem chegar a alguma 

conclusão. Essa não foi uma questão tão simples para os estudantes, pois não 

conseguiram responder. 

Então foi solicitado que colocassem seis setores circulares de arco igual a 𝜋𝜋
4
 

radianos e verificassem entre os outros arcos, qual deles cobriria a mesma área, só 

que utilizando apenas três peças. Alguns estudantes responderam que era o setor 

circular com arco igual a 𝜋𝜋
2
.  

Além disso, explicou-se que simplificando a fração 6𝜋𝜋
4

 por 2, eles obtinham 

3𝜋𝜋
2

, que era exatamente o que já estava marcado no Círculo Trigonométrico. Como 

eles já sabiam pelo item d que 𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

= 𝜋𝜋
2
, poderiam observar que 6𝜋𝜋

4
= 𝜋𝜋

4
+ 𝜋𝜋

4
+ 𝜋𝜋

4
+ 𝜋𝜋

4
+

𝜋𝜋
4

+ 𝜋𝜋
4

= 𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
2

= 3𝜋𝜋
2

. Foi explicado novamente em um dos grupos que ainda não 

havia entendido (Figura 52). 
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Figura 52 – Autora explicando que 𝟑𝟑𝛑𝛑

𝟒𝟒
= 𝛑𝛑

𝟏𝟏
+ 𝛑𝛑

𝟏𝟏
+ 𝛑𝛑

𝟏𝟏
= 𝟗𝟗𝛑𝛑

𝟏𝟏
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já no item i, através do resultado do item h, puderam entender mais 

facilmente que 3𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
4

= 7𝜋𝜋
4

, mas mais uma vez, além de verificar no material, 

realizaram a redução de frações de denominadores diferentes a um denominador 

comum. 

Nos itens j, k, l e m, seguiu-se analogamente, mas trabalhando com  𝜋𝜋
3
 

radianos e 𝜋𝜋
6
 radianos. No item j verificou-se que 𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋

6
= 𝜋𝜋

3
, uma vez que esse era o 

resultado já observado quando os estudantes marcaram os arcos no Círculo 

Trigonométrico na fase anterior. 

No item k, comentou-se que poderia reduzir as frações com denominadores 

diferentes a um mesmo denominador para achar as frações equivalentes ou 

poderiam observar o resultado do item j, ou seja, os estudantes poderiam observar 

que 𝜋𝜋
3

+ 𝜋𝜋
6

= 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

= 3𝜋𝜋
6

. Nesse item, os estudantes já estavam respondendo com 

mais facilidade. Após obterem o resultado, ainda com o auxílio do material, 

simplificaram e concluíram que 𝜋𝜋
3

+ 𝜋𝜋
6

=  𝜋𝜋
2
. 

Nesse momento, percebeu-se a importância da adaptação dos estudantes 

ao material manipulável e ao que era solicitado que fosse respondido com a ajuda 

dele, pois os estudantes estavam respondendo com mais facilidade e convicção. 

No item l, os estudantes poderiam, novamente, realizar a operação através 

do material, dos itens anteriores ou da soma de frações, reduzindo os 

denominadores diferentes a um mesmo denominador. Como o item já trazia a 
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igualdade 𝜋𝜋

2
+ 𝜋𝜋

3
= 2𝜋𝜋

3
+ 𝜋𝜋

6
 a autora pediu que os estudantes verificassem no material 

as duas adições e observassem as frações equivalentes às frações dadas. 

Foram relacionados esses itens com os itens anteriores, da seguinte 

maneira: Pelo item k, 𝜋𝜋
2

= 𝜋𝜋
3

+ 𝜋𝜋
6
 e pelo item j, 𝜋𝜋

3
= 𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋

6
, logo 𝜋𝜋

2
= 𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋

6
. E, 

portanto, 𝜋𝜋
2

+ 𝜋𝜋
3

=  𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

= 5𝜋𝜋
6

=  �𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6
� + �𝜋𝜋

6
+ 𝜋𝜋

6
� + 𝜋𝜋

6
= 𝜋𝜋

3
+ 𝜋𝜋

3
+ 𝜋𝜋

6
= 2𝜋𝜋

3
+ 𝜋𝜋

6
. 

Também foi realizada a operação para encontrar o menor número positivo, excluindo 

o zero, que é múltiplo comum entre 2 e 3, e entre 3 e 6. 

Esse item também não foi tão fácil para os estudantes compreenderem, 

entretanto, utilizar três modos para resolver, contribuiu para que as dúvidas fossem 

sanadas. No último item, ou seja, no item m, os estudantes verificaram através da 

observação do material que 6𝜋𝜋
6

= 𝜋𝜋 e, portanto 𝜋𝜋 +  𝜋𝜋
6

= 6𝜋𝜋
6

+ 𝜋𝜋
6

= 7𝜋𝜋
6

.  

Durante a resolução das questões dois e três, foi possível perceber como o 

conceito de Frações, que é um componente anterior de tantos conceitos, inclusive 

do Círculo Trigonométrico, muitas vezes se torna um obstáculo, não só pelo seu 

estado de devir, mas também pela própria falta de compreensão do estudante. Esse 

conceito interfere diretamente na compreensão do conceito de radiano e na divisão 

do Círculo Trigonométrico. 

Por isso, considerou-se que o ideal seria ter aplicado a primeira fase em um 

dia, de forma que o trabalho com as tampinhas pudesse ser desenvolvido pelos 

estudantes e a segunda e a terceira fase fossem aplicadas outro dia, pois assim os 

estudantes teriam o significado do conceito de radiano mais amadurecido e o 

trabalho seria feito com mais calma. 

De modo geral, a atividade foi realizada conforme planejada e o material 

manipulável foi fundamental para o desenvolvimento de todo processo. Por meio 

dele, os estudantes puderam visualizar geometricamente o conceito de radiano e 

relembrar alguns conteúdos de frações, necessários para proporcionar ao estudante 

um aprendizado significativo do Círculo Trigonométrico. 
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5 CONCLUSÃO 
 

A presente pesquisa teve por objetivo investigar como se dá a influência da 

utilização do material manipulável sobre a aprendizagem do conceito de radiano. 

Para tanto, foi elaborada uma proposta didática com o uso de materiais 

manipuláveis, que possibilitasse a construção do conceito de radiano. Tal proposta 

foi experimentada em uma turma de primeiro ano do Ensino Médio. 

A experimentação com os estudantes confirmou o aspecto motivador dos 

materiais manipuláveis. A turma interagiu bem e participou da aula com entusiasmo. 

Entretanto, apesar da mediação, o trabalho com o material não foi suficiente para 

que a construção do conceito de radiano avançasse, porém pôde ser utilizado como 

disparador da constatação de relações complexas.   

Foi observado – no momento em que os estudantes manipularam as tampas 

plásticas de raios distintos com arcos de comprimento igual ao comprimento dos 

respectivos raios marcados sucessivamente sobre o arco de 180° graus – que eles 

verificaram que sobre o arco de 180° cabiam três raios e mais um “pouquinho”. 

Apesar disso, quando foram questionados sobre o porquê de 180° ser igual 

a 𝜋𝜋 radianos apresentaram respostas incompletas ou equivocadas. Conjectura-se 

que essas respostas tenham sido incompletas pelo estado de devir do conceito, da 

falta de outras situações envolvendo tais conceitos, por não terem o hábito de 

responderem questões discursivas em Matemática, além da dificuldade no trato com 

os números irracionais. Desse modo, considera-se respondida a questão de 

pesquisa. 

É possível que isso tenha ocorrido pelo fato de um radiano não ter 

comprimento constante, o que vai contra tudo que eles conhecem sobre unidade de 

medida. Por exemplo, o metro e seus submúltiplos, bem como a polegada não 

variam de acordo com o comprimento que está sendo medido, já o radiano varia 

com o raio da circunferência.  

Outra conjectura sobre a dificuldade de compreenderem o radiano é o fato 

de este ser uma unidade nova, ao contrário do grau que eles conhecem da vida 

cotidiana, já que o radiano é uma unidade usada apenas na escola, assim como, o 

comprimento a ser medido era de uma linha curva e os estudantes estão 

acostumados a medir comprimentos em linha reta. 
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É preciso levar em consideração o estado de devir de todos os conceitos 

envolvidos. Quando um estudante aprende um novo conceito, o professor dever ter 

a consciência de que os componentes anteriores, para muitos, ou até mesmo para 

todos os estudantes, não têm profundidade suficiente e pode interferir no seu 

aprendizado. 

Na experimentação foi utilizado muito tempo relembrando conceitos 

anteriores, para depois iniciar, de fato, o estudo do conceito de radiano, que também 

demandou tempo, por isso extrapolou o previsto para a primeira fase da atividade. 

Uma sugestão é que o professor, antes de medir o arco de 180° usando o 

raio da circunferência como unidade de medida, faça os estudantes utilizarem a fita 

métrica, barbantes e régua ou a própria fita durex e régua para medir o arco. Depois 

discutir como a unidade de medida radiano facilita a realização das operações 

aritméticas, levando em conta que isso demanda tempo e por isso essa atividade 

deve ser aplicada em uma aula anterior. 

Os resultados obtidos permitiram observar que o estudo do radiano deve ser 

realizado cuidadosamente em sala de aula, com a maior diversidade de situações 

possíveis, pois desse modo, os estudantes têm a possibilidade de perceber 

diferentes aspectos desse conceito. 

Este estudo deve preceder o Círculo Trigonométrico, pois é importante 

buscar a compreensão real e interiorização dessa parte inicial, para depois abordar 

os demais conceitos relacionados ao tema. Embora, muitas vezes isso se torne 

difícil dentro do contexto escolar, devido ao tempo necessário e a grade curricular 

extensa. 

O material manipulável construído para esta pesquisa pode ser utilizado 

para o estudo do seno e do cosseno dos arcos notáveis. Nessa proposta, os 

estudantes terminariam de completar o Círculo Trigonométrico com o eixo dos 

cossenos e dos senos. Assim, poderia ser apresentado aos estudantes as funções 

sen(x), cos(x) e tg(x), e utilizar o programa Geogebra para a construção dos gráficos 

dessas funções ampliando as representações desses objetos matemáticos. 

São necessárias outras pesquisas que busquem estudar as dificuldades dos 

estudantes em compreender o radiano como unidade de medida. Uma vez 

identificadas, é possível propor intervenções didáticas. 
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