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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral elaborar uma apropriação do Modelo Van Hiele de 

desenvolvimento do pensamento geométrico para o ensino e aprendizagem do seno e do 

cosseno no círculo trigonométrico, bem como investigar as contribuições do uso de 

material manipulável para tal estudo. A pesquisa, de caráter qualitativo, teve como 

instrumento de coleta de dados o registro e observação de atividades aplicadas com um 

aluno de nono ano do Ensino fundamental e um aluno do primeiro ano do Ensino Médio, 

ambos de escolas particulares. A análise de dados foi feita sob a luz de referenciais teóricos 

que tratem do uso de materiais manipulativos e do modelo Van Hiele de desenvolvimento 

do pensamento geométrico. A análise dos dados permite conjecturar a viabilidade da 

apropriação do modelo de Van Hiele para ensino de trigonometria no círculo 

trigonométrico. Além disso, é possível afirmar que a utilização do material manipulável foi 

um importante recurso que auxiliou na transição da trigonometria do triângulo retângulo 

para a trigonometria do círculo trigonométrico, possibilitando a construção do conceito de 

seno e cosseno no círculo trigonométrico. 

 

 

Palavras-chaves: Trigonometria. Círculo trigonométrico. Material Manipulável. Modelo 

Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico. 

 

 

  



ABSTRACT 

This study had as a general goal to elaborate an adaptation on the Van Hiele Model of 

development of geometric thought for the education and learning about the sine and the 

cosine in the trigonometric circle, as well to investigate the contributions on the use of 

manipulable material for such study. The research, of qualitative character, had as 

instrument of data collection, the registration and observation of applied activities with a 

ninth year student of elementary school and a student of the first year of high school, both 

from private schools. The data analysis was made according to theoretical frameworks that 

deal with the use of manipulative materials and the Van Hiele Model of development of 

geometric thought. The analysis of the data allows us to conjecture the viability of the 

adaptation of the Van Hiele model for teaching trigonometry in the trigonometric circle. In 

addition, it is possible to say that the use of manipulable material was an important 

resource that helped in the transition from trigonometry of the right triangle to the 

trigonometry of the trigonometric circle, enabling the construction of the concept of sine 

and cosine in the trigonometric circle. 

 

Keywords: Trigonometry. Trigonometric Circle. Manipulable Material. Van Hiele Model 

of development of geometric thought. 
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1. INTRODUÇÃO 

As dificuldades na aprendizagem de Trigonometria vem sendo  discutidas pelos 

educadores matemáticos.  Dionísio e Bandt (2011) afirmam que uma das dificuldades está 

na ausência de conceitualização dos objetos matemáticos, pois os alunos não fazem relação 

da forma de representação com o objeto matemático que está sendo representado. Segundo 

Brown (2006), os alunos pesquisados por ele, num total de 120, possuem compreensão 

fragmentada ou incompleta em relação às formas de ver o seno e o cosseno, seja como 

coordenadas de um ponto no círculo unitário, seja como razões entre lados de um triângulo 

retângulo ou como gráficos das funções. Do mesmo modo, a concepção de ângulo e a 

conexão entre uma rotação no círculo unitário e um ponto no gráfico da função cosseno ou 

seno também foram identificadas como dificuldades apresentadas pelos alunos 

pesquisados. 

 Outros pesquisadores também apontam algumas outras dificuldades encontradas 

no ensino da trigonometria, como Alves (2017), que afirma que por se tratar de um assunto 

com diversas definições e consequências destas, caso não são sejam devidamente 

entendidos, costuma gerar dificuldades para alunos e professores. Segundo Franco (2011)  

dentre as dificuldades apresentadas pelos alunos, se destacam: perceber a utilização das 

razões trigonométricas, além das razões escolares; aplicar o conhecimento trigonométrico 

da resolução de problemas; compreender e assimilar o conhecimento trigonométrico para 

situações posteriores. 

Entretanto, Feijó (2018) verificou que as pesquisas sobre as dificuldades 

enfrentadas ao se aprender trigonometria são escassas no Brasil e no mundo como indicam 

Weber (2005, apud FEIJÓ, 2018), Moore (2010, apud FEIJÓ, 2018), Demir (2012, apud 

FEIJÓ, 2018) e Demir & Heck (2013, apud FEIJÓ, 2018). Deste modo, esta proposta de 

pesquisa pode contribuir com as investigações sobre a aprendizagem de trigonometria. 

A motivação pessoal para a escolha do tema da pesquisa originou-se quando o autor 

cursou a disciplina de Laboratório de Ensino de Matemática do curso de Licenciatura em 

Matemática da Universidade Federal Fluminense. Como trabalho final da disciplina, o 

autor foi instigado a construir um material manipulável para o ensino de algum tema 

matemático abordado na Educação Básica, e que usasse como base alguma metodologia de 

ensino de ensino estudada durante o curso. 
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Deste modo, o tema escolhido foi trigonometria, e a metodologia foi o modelo de 

Van Hiele para desenvolvimento do pensamento geométrico (VAN HIELE,1986). O autor 

elaborou um círculo trigonométrico manipulável (Figura 1) e uma ficha de atividades 

seguindo as orientações do modelo de Van Hiele para ensino de Geometria. Esta ficha foi 

apreciada pela professora da disciplina e pelos colegas, que apresentaram sugestões. O uso 

do material manipulável por si só, já possui uma utilidade, que por meio de analogias 

facilitará o processo de abstração e entendimento do novo conhecimento (SPINILLO; 

MAGINA, 2004; apud FRANCO, 2011).  

 

Figura 1: Material Círculo Trigonométrico 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Após esta primeira experiência, o autor se propôs a elaborar uma apropriação do 

Modelo de Van Hiele para a aprendizagem do seno e cosseno de ângulos no círculo 

trigonométrico. A partir desta apropriação, pretendeu-se revisar a proposta de atividades, 

visando à construção do conceito de seno e cosseno de ângulos no círculo trigonométrico 

pelos alunos do Ensino Médio. 

Tendo em vista as dificuldades observadas no ensino e aprendizagem de 

Trigonometria (DIONÍSIO E BANDT, 2011; BROWN, 2006; FEIJÓ, 2018), desde a 

compreensão da unidade de medida de ângulo em radianos, até a passagem das funções 

trigonométricas no círculo trigonométrico para o plano cartesiano, o presente projeto pode 

contribuir com questões para a discussão a respeito deste tópico do conteúdo da 

matemática escolar.  Estas dificuldades também são apresentadas por Souza (2017), que 

dentre outras já mencionadas, aponta que um fator importante a ser levado em 

consideração é a forma como os professores apresentam o tema fundamentado muita das 
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vezes de maneira decorativa com objetivo de resolver exercícios, podendo desmotivar os 

alunos.  

 Mota, Jucá e Pinheiro (2013) apontam em sua pesquisa algumas dificuldades 

apresentadas pelos alunos, na identificação de elementos dos triângulos e compreensão do 

significado das razões trigonométricas como erro mais frequente. Tendo esse fato em vista, 

o material manipulável proposto nesta investigação busca possibilitar aos alunos rever as 

razões trigonométricas estudadas no triângulo retângulo, antes de expandir valores de seno 

e cosseno para ângulos maiores do que 90º. Como também aponta Alves (2017), essa 

dificuldade está diretamente ligada à transição da trigonometria do Ensino Fundamental 

para a trigonometria do Ensino Médio, no que diz respeito, principalmente, a entender que 

essas razões possam ser expressas para ângulos quaisquer. 

Após o exposto acima, formulou-se a seguinte questão de pesquisa: quais as 

contribuições de uma apropriação do Modelo Van Hiele de desenvolvimento do 

pensamento geométrico, aliado ao uso de material manipulável para o estudo das razões 

trigonométricas seno e cosseno de ângulos quaisquer, na transição do triângulo retângulo 

para o círculo trigonométrico? 

E para responder a questão acima se traçou o seguinte objetivo geral: investigar as 

contribuições do material manipulável, bem como da utilização da apropriação dos níveis 

do desenvolvimento do pensamento geométrico para o ensino e aprendizagem de 

Trigonometria no círculo trigonométrico. Este se desdobra nos objetivos específicos 

abaixo: 

1- Elaborar uma apropriação do Modelo Van Hiele do desenvolvimento do 

pensamento geométrico para o ensino e aprendizagem de trigonometria; 

2- Elaborar atividades para a construção do conceito de seno e cosseno de 

ângulos no círculo trigonométrico a partir da apropriação citada no objetivo 

específico 1; 

3- Descrever as contribuições das atividades citadas no item acima, para a 

construção do conceito de seno e cosseno de ângulos no círculo 

trigonométrico; 

4- Verificar a influência do material manipulável durante todo o processo de 

construção dos conceitos citados acima. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O Modelo de desenvolvimento do pensamento geométrico de Van Hiele 

Van Hiele foi um pesquisador matemático holandês que nasceu em 1909 e dedicou 

grande parte de sua vida a pesquisa e ao ensino de geometria. A origem do seu modelo de 

desenvolvimento do pensamento geométrico aparece em 1957 nas teses de doutorado dele 

e de sua esposa pela na Universidade de Utrecht na Holanda, porém foi melhor fundada 

como teoria em 1986 em seu livro “Structure and Insight: A Theory of Mathematics 

Education” (CROWLEY, 1994). 

Os níveis de pensamento de Van Hiele são cinco, enumerados inicialmente de 0 até 

4, mas muitos autores como Nasser (2010)  utilizam a numeração mais moderna dos níveis, 

começando do nível 1 até nível 5, que será a adotada neste trabalho. A característica 

principal deste modelo é que os alunos passam necessariamente por todos os níveis, na 

ordem proposta pelo autor, isto é, em geral os alunos não alcançam um nível sem esgotar a 

aprendizagem no nível anterior. Isto ocorre porque, para o aluno alcançar o próximo nível, 

é necessário que o mesmo tenha realmente construído os conhecimentos geométricos 

relativos ao nível no qual ele se encontra. Esta característica é especialmente relevante para 

o planejamento didático do professor, pois considera o nível de aprendizado do aluno e não 

sua idade biológica. A teoria não diz respeito a faixas etárias de cada nível, pois afirma que 

qualquer assunto sobre geometria pode ser ensinado respeitando o nível no qual o aluno se 

encontra, seja qual for a etapa escolar que o mesmo estiver. Um fato decorrente dessa 

característica é que não é possível acelerar o desenvolvimento do pensamento geométrico, 

desrespeitando o tempo necessário para cada aluno alcançar os níveis seguintes 

(CROWLEY, 1994). 

Abaixo é apresentada a descrição de cada nível, acrescida de exemplos. 

2.1.1 Nível 1- Visualização ou reconhecimento  

Neste nível o aluno reconhece o que vai ser trabalhado e o vocabulário a ser 

utilizado sem que o mesmo reconheça propriedades do objeto geométrico. Por exemplo, o 

aluno consegue diferenciar triângulos de quadriláteros, nomeando-os, isto é, dados 
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triângulos e quadriláteros, o aluno identifica os mesmos, mas não diferencia quadrado de 

retângulo (CROWLEY, 1994). 

2.1.2 Nível 2- Análise 

Neste nível os alunos começam a analisar propriedades das figuras, aprendem 

simbologia adequada, mas não conseguem correlacionar propriedades das mesmas e ainda 

trabalham muito com análise informal de observação e experiência. Por exemplo, o aluno 

já consegue enxergar que certos tipos de quadriláteros têm lados iguais, em alguns são 

paralelos, outros não, mas ainda não consegue elencar consequências de tais características 

para a classificação dos quadriláteros. (CROWLEY, 1994). 

2.1.3 Nível 3- Dedução informal ou ordenação 

Neste nível os alunos começam estabelecer uma ordenação lógica de propriedades 

por meio de curtas sequências de dedução, na qual o aluno ainda não compreende o 

significado de uma dedução. Por exemplo, um quadrilátero com lados opostos paralelos 

necessariamente possui ângulos opostos iguais. Portanto, um aluno neste nível conseguirá 

justificar que os ângulos opostos de um quadrilátero são congruentes se for garantido que 

seus lados opostos são paralelos. Tal exemplo trata de propriedades de uma única figura 

geométrica. Numa outra situação, um aluno neste nível é capaz de concluir que todo 

quadrado é um retângulo porque ele possui todas as propriedades do retângulo. 

(CROWLEY, 1994). 

 

2.1.4 Nível 4- Dedução Formal 

Neste nível o aluno já é capaz de construir provas e raciocina num contexto 

matemático mais complexo, onde ele pode fazer conjecturas e até mesmo desenvolver 

fórmulas ao invés de memorizá-las. Agora, segundo as próprias observações feitas no nível 

anterior, o aluno pode conseguir demonstrá-las, inicialmente com a orientação do 

professor, mas consegue entendê-las sozinho. (CROWLEY, 1994). 

2.1.5 Nível 5- Rigor 

Neste nível o aluno seria capaz de comparar sistemas baseados em diferentes 

axiomas, mesmo na ausência de modelos concretos, como por exemplo, trabalhar em 

geometrias não-euclidianas. (CROWLEY, 1994).  
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2.2 Apropriação do Modelo Van Hiele para ensino da trigonometria no círculo 

trigonométrico 

A trigonometria possui muitas semelhanças em níveis conceituais e cognitivos com 

a geometria, especificamente, neste trabalho, o estudo do círculo trigonométrico com a 

geometria. O estudo do círculo trigonométrico se baseia, inicialmente, numa figura 

geométrica plana – o círculo, e principalmente no conhecimento do triângulo retângulo, na 

qual as primeiras conclusões obtidas pelos alunos decorrem diretamente das propriedades 

geométricas dessas figuras. De maneira geral, o estudo da trigonometria se baseia, a 

princípio, na observação de uma figura que conduzem às deduções diretas e indiretas que 

se pode observar para, depois, validar ou não a observação (conjectura), sendo um 

processo semelhante ao da construção do conhecimento geométrico. Deste modo, pensa-se 

que uma apropriação do modelo de Van Hiele para o ensino do círculo trigonométrico é 

viável devido à semelhança no modo de aprender ambas as áreas, pois como aponta Feijó 

(2018) há a necessidade de que aluno esteja em níveis adequados do pensamento 

geométrico quando começa estudar a trigonometria. 

Sendo essa apropriação um dos objetivos principais deste trabalho, exemplificada 

por uma atividade aplicada a alunos do primeiro ano do Ensino Médio. A seguir, descreve-

se cada nível de desenvolvimento do pensamento geométrico para a aprendizagem de seno 

e cosseno de ângulos no círculo trigonométrico. 

 

2.2.1 Nível 1- Visualização ou reconhecimento 

Neste nível, o aluno reconhece o círculo trigonométrico como um círculo de raio 

unitário, no qual são destacados dois diâmetros perpendiculares, sendo um na posição 

horizontal e outro na vertical, relacionando-os aos eixos cartesianos. Ele ainda identifica o 

ponto de interseção dos eixos como o ponto de coordenadas (0,0), e os pontos extremos 

dos diâmetros com coordenadas (1,0), (0,1), (-1,0) e (0,-1) (Figura 2). 
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Figura 2: Círculo Trigonométrico com eixos cartesianos 

 

Fonte: Elaboração própria no GeoGebra 

2.2.2 Nível 2- Análise 

O aluno no nível 2, a partir de prévio conhecimento sobre trigonometria do 

triângulo retângulo,  consegue identificar, no primeiro quadrante, o triângulo retângulo 

OBB’, com objetivo de determinar o seno o cosseno de um ângulo agudo α (Figura 3). 

Ainda neste nível, o aluno consegue determinar graficamente o seno e o cosseno de um 

ângulo α no primeiro quadrante, compreendendo que o cosseno é a medida da projeção 

OB’ do raio OB sobe o eixo horizontal, e o seno é a medida da projeção OB” do raio OB 

sobre o eixo vertical. 

 

 

Figura 3: Seno e Cosseno no primeiro quadrante 

 

Fonte: Elaboração própria no Geogebra 

 

2.2.3 Nível 3- Dedução informal ou ordenação 
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Neste nível, o aluno compreende a ampliação da determinação de seno e cosseno de 

ângulos agudos para ângulos obtusos, ou seja, ele estende a configuração do primeiro 

quadrante para o segundo quadrante.  Assim, seguindo uma ordenação lógica e numa 

sequência de ações, observando o que já foi feito anteriormente, o aluno compreende que 

dado um ângulo de medida β no segundo quadrante, novamente as projeções OB’ e OB” 

do raio OB nos eixos horizontais e verticais lhe fornecerá, respectivamente o valor em 

módulo, do cosseno e seno do ângulo (Figura 4). E também será capaz de identificar os 

sinais do seno e cosseno. Ainda neste nível, o aluno reconhece a relação de redução ao 1º 

quadrante, isto é, que sen (180
o
 –β) = sen β e cos (180

o
 – β) = - cos β, sendo β, um ângulo 

do 2º quadrante.   

 

Figura 4: Seno e cosseno no segundo quadrante 

 

Fonte: Elaboração própria no Geogebra 

 

 

2.2.4 Nível 4- Dedução Formal 

Neste nível o aluno determina o seno e o cosseno de ângulos no terceiro e quarto 

quadrantes (Figura 5). Neste nível também, o aluno deve ser capaz de compreender as 

relações de redução ao 1º quadrante, cujo processo de compreensão iniciou-se no nível 3, a 

saber: se α pertence ao 3° quadrante, sen (α – 180°) = - sen α e cos (α – 180°) = - cos α, e 

se β pertence ao 4° quadrante, sen ( 360°- β) = - sen β e cos( 360° - β) = cos β 
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             Figura 5: Seno e cosseno nos 3° e 4° quadrantes 

 

Fonte: Elaboração própria no GeoGebra 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Nível 5- Rigor 

Neste nível, o aluno consegue compreender e trabalhar com trigonometria esférica, 

na qual se baseia em diferentes axiomas e o aluno seria capaz de fazer transição entre 

sistemas axiomáticos. Está fora do alcance deste trabalho elaborar uma apropriação 

detalhada para o nível cinco. 

 

2.3 Material Manipulável 

A utilização do material manipulável pelo autor da pesquisa busca possibilitar ao 

aluno a construção de conceitos de elementos da trigonometria, pois como aponta Moyer, 

(apud RIBEIRO, 2011) materiais manipulativos devem representar concretamente ideias 

abstratas. Outros autores também corroboram com a ideia do uso de materiais 

manipulativos como forma de apresentar conceitos e relações matemáticas abstratas, sendo 

assim, representados e ilustrados por diversos instrumentos (PONTE e SERRAZINA, 

2000, apud RIBEIRO, 2011). 

Turrioni ( 2004,p.78  apud JANUÁRIO) aponta que  o material manipulável pode- 

se tornar um grande parceiro do professor, auxiliando no ensino e contribuindo para que o 

aluno tenha uma aprendizagem significativa. Mas, justamente, se apegando na ideia de ser 
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parceiro do professor, diversos autores sempre destacam que o material manipulável 

sozinho não consegue atingir os objetivos e não é garantia de uma aprendizagem 

significativa, e assim exigem uma participação direta do professor nesse processo. E ainda 

reforça que o professor conheça esse material e saiba utilizá-lo e tenha claro seus objetivos, 

como defende Ribeiro (2011). A autora conclui também para reforçar essa ideia, que os 

professores, para melhor garantia do sucesso no uso deste tipo de material, devem criar 

uma sequência didática que promova a reflexão e a construção de significados pelo aluno. 

Nesta pesquisa irá se utilizar um material manipulável que segundo a classificação 

de Lorenzato (2006, apud RODRIGUES e GAZIRE), é um material manipulável dinâmico, 

pois permite a transformação por continuidade, ou seja, a estrutura física do material vai 

mudando à medida que ele vai sofrendo alterações. Tal uso é importante para possibilitar 

uma participação maior do aluno, uma vez que por processos de manipulação, ainda que 

inicialmente, num caminho que não esteja correto, mas sob a supervisão do professor e 

com a sua intervenção, ele possa, em diversas alterações, identificar a caminho certo a ser 

percorrido, sendo o principal autor das ações na utilização deste tipo de recurso. Na 

aplicação da atividade dessa pesquisa, este fato ficou evidenciado quando um dos alunos 

teve dificuldade em certa passagem, mas pôde mexer e ajustar suas transformações do 

material até conseguir chegar à estrutura correta que fornecia as informações necessárias. 

Um dos objetivos da manipulação do material manipulável nesta pesquisa é que os 

alunos possam, por meio de algumas experiências, construir algumas conjecturas acerca do 

conteúdo matemático apresentado. Mas, ressalta-se, como indicam Ottesbach e Pavanello 

(apud RODRIGUES e GAZIRE), que tais conjecturas feitas pelos alunos devem ser 

validadas por meio de uma organização lógica matemática.  O professor deve deixar claro 

que por mais que uma situação seja observada em diversas experimentações, não é 

suficiente para confirmar que é sempre válida. Por outro lado, essas conjecturas são como 

importantes “dicas” para que novamente a figura do professor possa intervir quando uma 

afirmação matemática precisa de uma demonstração para comprovação total de sua 

validade. 

Outro ponto que justifica a utilização dos recursos de materiais manipuláveis, e que 

também retoma a ideia de que o aluno deve fazer suas conjecturas, é apontado na BNCC 

(BRASIL, 2018) do 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 
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conjecturas, mediante suas investigações, eles deverão buscar 

contra-exemplos para refutá-las e, quando necessário, procurar 

argumentos para validá-las.( Brasil, 2018, p.532) 

 

Em suma, a utilização dos recursos de materiais manipuláveis é defendida por 

diversos autores como um importante auxílio no processo de ensino-aprendizagem na sala 

de aula. Um dos principais fatores sobre seu uso diz respeito a trazer uma aprendizagem 

significativa de assuntos apontados como muito abstratos, principalmente, no caso dessa 

pesquisa, de trigonometria.  Dentre os pontos que se deve ter cuidado ao utilizar esses 

materiais, aponta-se que a utilização do material sozinho não se justifica, assim o professor 

deve criar uma sequência matemática lógica, seja, por exemplo, através de uma ficha de 

atividades, para usar sempre com sua participação, e assim tal material seja utilizado 

corretamente e não se torne como aponta Queiroz (2014), apenas um brinquedo na mão do 

aluno, sem que haja certo direcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

3.1 Caracterização da pesquisa 

A presente pesquisa é classificada como uma pesquisa qualitativa, tendo em vista 

que busca analisar e investigar o comportamento de um determinado grupo perante a 

investigação. Levando em consideração também a imprevisibilidade da pesquisa, na qual o 

conhecimento prévio do pesquisador é limitado e o mesmo busca produzir novas 
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informações aprofundadas, como aponta Deslauriers (1991, apud GEARHARDT, 

SILVEIRA, 2009). 

Deste modo, busca-se utilizar um material manipulável no ensino e apresentar a  

apropriação do modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico para a 

trigonometria, mais especificamente no estudo do Círculo Trigonométrico.  Foi elaborado 

um material manipulável e uma ficha de atividades. Com posse dos registros e pela 

observação do autor da pesquisa durante a aplicação da atividade, os dados foram 

analisados segundo a proposta de apropriação apresentada no referencial teórico. 

Quanto à natureza da pesquisa, ela se caracteriza como pesquisa aplicada 

(GEARHARDT, SILVEIRA, 2009), visto que busca gerar conhecimentos sobre a 

utilização de um material manipulável – o circulo trigonométrico, solucionando um 

problema especifico acerca e apresentar como resultado a apropriação do modelo de Van 

Hiele. Quanto aos objetivos, a presente pesquisa se caracteriza como pesquisa explicativa 

(GIL, 2007, apud GEARHARDT, SILVEIRA, 2009), pois busca ilustrar como podemos 

realizar essa apropriação do modelo de Van Hiele por meio de um modelo de material 

manipulável acompanhado de uma ficha de atividades.  

 

3.2 Perfil dos participantes da pesquisa 

A coleta de dados foi originalmente pensada para ser realizada em turmas do 

Primeiro do Ensino Médio como atividade em grupo. Mas devido à situação de pandemia 

devido ao novo Corona Vírus
1
 que o país se encontrava, a atividade foi aplicada de 

maneira remota com dois alunos, um do nono ano do Ensino Fundamental e outro do 

primeiro ano do Ensino Médio, ambos os alunos de escolas particulares dos municípios de 

Campos dos Goytacazes e Rio de Janeiro, respectivamente. Ambas as atividades foram 

supervisionadas presencialmente pelo autor da pesquisa ou a orientadora e, 

consequentemente, o que não estava presencialmente participava à distância. Esta solução 

ocorreu devido ao fato do autor estar no Rio de Janeiro, e a orientadora residir em Campos 

dos Goytacazes.  

                                                           
1
 ¹  Vírus de escala global que tomou conta do mundo, ocasionando quarentena por quase todos os países. No 

Brasil, diversas medidas foram sendo tomadas e, especificamente, no  caso do estado do Rio de Janeiro, um 

decreto do Governador em exercício, Wilson Witzel, em 17 de março de 2020, decretou o fechamento de 

todas as escolas públicas e privadas do estado a partir desta data. ( G1.globo.com, disponível em LINK) 

  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/17/confira-as-medidas-do-decreto-do-governo-do-rj-para-conter-o-coronavirus.ghtml
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Antes da aplicação com os alunos citados, foi realizado um teste exploratório do 

material manipulável e da ficha de atividades, com dois alunos dos 4° período do curso de 

Bacharelado em Matemática da Universidade Federal Fluminense, a fim de verificar se o 

material estava apto a ser a utilizado com futuros alunos participantes da pesquisa. 

 

3.3 Organização das fases de experimentação 

A atividade foi organizada em três partes, cujo critério maior foi que tais partes 

representassem as adaptações do modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento 

geométrico para a Trigonometria. Como já anteriormente mencionado no referencial 

teórico, um avanço de nível não pode ser feito sem que o aluno tenha compreendido e 

assimilado cada etapa do nível anterior, o que pode variar de aluno para o aluno, portanto o 

autor da pesquisa acompanhou a realização da atividade para poder fazer intervenções 

sempre que necessárias sobre o avanço de um nível. 

 A primeira parte consistiu na construção do material manipulável pelo aluno. Cada 

aluno recebeu um modelo no qual estava elaborado previamente pelo autor, itens que 

possam acarretar algum risco por parte do manuseio do aluno, como por exemplo, o furo e 

o encaixe de prego. Após, o aluno fará a graduação do circulo trigonométrico, 

reconhecendo o papel dos eixos cartesianos dentro do circulo. Deste modo, segundo o 

primeiro nível do modelo Van Hiele, o aluno faz o reconhecimento de seu objeto de estudo 

e a linguagem  própria  para esse novo assunto a ser trabalhado.  

 Na segunda parte, já em posse do círculo trigonométrico finalizado, os alunos 

executaram as atividades da parte 2. Utilizando o seu conhecimento prévio da 

trigonometria do triangulo retângulo e com o apoio do material manipulável, espera-se que 

os alunos visualizem propriedades por meio da observação e da experimentação. O mais 

importante nessa segunda parte é a chave principal do ensino da trigonometria no círculo, 

ou seja, saber determinar o seno e o cosseno de um ângulo do primeiro quadrante, no 

círculo trigonométrico.  

 Na terceira parte, aborda-se o terceiro e quarto níveis. A atividade relativa à 

determinação do seno e do cosseno de um ângulo do segundo quadrante se desenvolve 

tendo em vista que o aluno se encontra no terceiro nível, além da constatação da relação de 

redução ao 1º quadrante. Esta parte é importante porque é nela que o aluno se depara pela 

primeira vez com a ampliação do conceito de seno e cosseno. Até então, seno e cosseno de 
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ângulos faziam sentido no contexto do triângulo retângulo e eram ângulos com medidas 

entre 0
o
 e 90

o
. A transição entre a definição do seno e do cosseno como razões 

trigonométricas de ângulos agudos no triângulo retângulo, para a interpretação do seno e 

do cosseno de ângulos no círculo trigonométrico, constitui um aprofundamento na teoria 

da trigonometria escolar. E, neste trabalho, a expectativa é que o material manipulável 

aliado à folha de atividades contribua para que esta transição ocorra com significado para o 

aluno. 

A determinação do seno e cosseno de um ângulo do terceiro ou quarto quadrante, 

bem como a relação de redução destes quadrantes para o primeiro quadrante, objeto de 

outras duas atividades, é feita com aluno se encontrando no quarto nível. Estas duas 

atividades, junto da atividade mencionada anteriormente para ângulos do segundo 

quadrante, se encontram numa mesma parte da ficha de atividades, pois se considera que o 

aluno, em ambas as situações seguirá um sequência de ações parecidas, mas respeitando a 

dificuldade e o objetivo de cada nível. Na ultima atividade, espera-se que o aluno faça as 

suas deduções sem intervenção do autor, tendo em vista tudo que já foi feito anteriormente 

nas atividades anteriores. A tabela 1 apresenta a síntese dos níveis relacionados a cada 

atividade. 

Tabela 1: Resumo dos níveis e objetivos da ficha de atividades 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Parte  

Parte 1 

 

Parte 2 

Parte  3.1 Partes 3.2 e 3.3 

 

 

 

 

 

 

   Objetivos 

 

 

 

 

Graduar o 

círculo; 

explorar o 

material. 

 

 

 

 

Determinar 

seno e 

cosseno de 

um ângulo 

do 

primeiro 

quadrante. 

Determinar o seno 

e cosseno de 

ângulos 

previamente 

fornecidos do 

segundo quadrante, 

relacionando com 

ângulos usados 

anteriormente no 

primeiro; 

determinar a 

relação de redução 

ao primeiro 

quadrante.  

Buscar uma estratégia 

para determinar o seno 

e o cosseno de ângulos 

do terceiro e quarto 

quadrantes; determinar 

a relação de redução 

ao primeiro quadrante, 

escrever com suas 

palavras essa relação. 

Fonte: Elaboração própria 

  

3.4 Elaboração do material manipulável 
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 A produção do material foi dividida em duas partes, a primeira realizada pelo autor 

da pesquisa e a outra na finalização do círculo pelo aluno como parte da primeira atividade 

a ser realizada. Todos os materiais utilizados na confecção do material manipulável 

provem da reutilização e restos de outros materiais, mostrando-se ser uma montagem de 

baixo custo de montagem.  

A primeira parte, o modelo na qual os alunos vão trabalhar, se baseia num círculo 

de raio 10cm feito em papel cartão e colado numa prancha de isopor de 32cm x 23cm , na 

qual os eixos cartesianos já estarão desenhados, mas não graduados (Figura 6) . No ponto 

de intersecção dos diâmetros já haverá um furo para, num segundo momento, ser fixado 

pelo professor um instrumento semelhante a um “esquadro de pedreiro” (Figura 7). 

Instrumento esse que, por questão de segurança, como já mencionado, será levado pronto 

pelo professor.   

 

 

Figura 6: Círculo não graduado na prancha 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 

Modo de fazer: Desenhe com compasso um 

círculo de raio 10 cm e marque os eixos 

coordenados nas partes positivas de verde e nas 

partes negativas de vermelho. Em seguida 

recorte e cole na prancha de isopor. 

,  
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Figura 7: Instrumento “esquadro de pedreiro” 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Modo de fazer: Corte o canudo num tamanho de 15 

cm. Perto de uma das extremidades faça um pequeno 

furo distante cerca de 1 cm da extremidade de modo que  

o parafuso ultrapasse o canudo mas fique rígido. 

Depois, distante 10 cm desse furo faça outro de modo 

que o palito de dente ultrapasse o canudo, novamente de 

modo que fique rígido. 

 

Este esquadro é feito com canudo do tipo “pega balão”, perfurado em umas das 

extremidades para colocar um prego ou parafuso, e na outra um palito de dente para, ao 

furar o isopor (Figura 8), fixe o ângulo, e assim melhorar a precisão de perpendicularidade 

das projeções para a determinação do seno e do cosseno. Essas projeções (Figura 9) foram 

feitas com pedaços de pastas plásticas comuns e transparentes (resistentes quanto à 

dobradura) de guardar documentos, já cortadas perpendicularmente e marcadas com linha 

no centro dos retângulos para servir de guia para o aluno. Esta linha garantirá melhor 

precisão na marcação do valor do seno e do cosseno. A lista completa de materiais 

utilizados nessa etapa está detalhada na tabela 2. 
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Figura 8: Instrumento “esquadro de pedreiro” 2 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 

Figura 9: Marcadores de projeções 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Modo de fazer: Desenhe duas barras em formato “L” 

de tamanho 11 cm  cada uma ( atente-se ao fato que elas 

se sobrepõem) em um pedaço de capa plástica(do tipo 

mencionado anteriormente. Garanta o máximo possível 

a perpendicularidade dessas barras com par de 

esquadros. Desenhe no meio de cada barra com caneta 

uma linha e faça um furo onde elas se encontram para 

que o palito de dente possa passar. 

 

 Na segunda parte, outros materiais serão necessários para o desenvolvimento da 

atividade, como transferidor para que os alunos marquem inicialmente os ângulos; par de 

esquadros para que, num primeiro momento, os alunos construam corretamente os 

triângulos retângulos e façam as projeções antes de ser apresentado ao instrumento; régua 

para a graduação dos eixos; algumas cores de caneta hidrocor para que o aluno diferencie 

alguns ângulos.  

 
 

Tabela 2: Kit material por aluno 

Quantidade Material Manipulável 

1 Prancha de isopor de tamanho 32cm x 23 cm 

1 Canudo do tipo pega balão paras festas cortado em tamanho 15 cm 

1 Palito de dente 
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1 Parafuso 5mm 

1 Pedaço de capa de pasta plástica transparente tamanho 11cm x 11cm 

1 Círculo de 10 cm feito em papel cartão 
Fonte: Elaboração própria 

  

 

3.5 Elaboração da ficha de atividades 

 A elaboração da ficha foi feita principalmente para servir de roteiro, auxiliando o 

aluno na manipulação do material manipulável. Como anteriormente mencionado, todos os 

itens seguem os níveis de pensamento geométrico de Van Hiele, na qual as etapas foram 

planejadas tendo em vista o aluno estar em um determinado nível, e também visando a sua 

evolução ao longo dos níveis. 

 Na primeira parte (Figura 10), o aluno estará se familiarizando como o material e 

junto a explicações do professor, ele irá conhecer o círculo trigonométrico e suas primeiras 

características como raio unitário, divisão em quadrantes e comportamento de sinais das 

coordenadas nesses mesmos quadrantes.  

 
Figura 10: Primeira parte da ficha de atividades 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Na segunda parte, será determinado o seno e cosseno de ângulos agudos no círculo 

trigonométrico (Figura 11). Espera-se que aluno use seus conhecimentos já adquiridos 

sobre triângulo retângulo para identificar o seno e cosseno de ângulo de 60° e 

posteriormente de 45º e 30°, ainda nesse momento, desenhando os ângulos e os triângulos 

retângulos correspondentes. O aluno será apresentado no item 6, ao instrumento de 

“esquadro de pedreiro”. Após fazer a graduação dos eixos, pode usar perfeitamente o 

círculo sem precisar de transferidor, régua e par de esquadros. E assim, no item 7, ocorre a 

verificação de que o aluno de fato entendeu o funcionamento do instrumento, e também se 

já sabe como determinar o seno e cosseno de ângulos no primeiro quadrante, sem precisar 

desenhar o triângulo retângulo correspondente. 
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Figura 11: Segunda parte da ficha de atividades 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 A terceira parte é subdividida em três partes, a primeira para ângulos do segundo 

quadrante, a segunda para ângulos no terceiro quadrante e a terceira para ângulos no quarto 

quadrante. 

 A subdivisão 3.1 corresponde aos ângulos no segundo quadrante (Figura 12), e nela 

há um roteiro, parecido com o da segunda parte, no qual, o aluno com a orientação do 

professor, busca determinar, baseado no que já feito no primeiro quadrante, o seno e o 

cosseno no segundo quadrante, inclusive a percepção do sinal do cosseno. Inicialmente 

fazendo com ângulo de 120º e depois de 210° e 240°. 
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         Figura 12: Questão 3.1 ficha de atividades 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

  

Após ele compreender como determinar o seno e cosseno no segundo quadrante, 

pode-se identificar se aluno está avançando corretamente nos níveis do modelo Van Hiele, 

na qual o aluno começa a esboçar as relações que existem entre ângulos do segundo e 

primeiro quadrante (Figura 13) e assim nos itens 5 e 6 espera-se que mostrem se 

entenderam corretamente o esperado. 

 

 

Figura 13: Itens 5 e 6 da questão 3.1 da ficha de atividades 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 Na próxima questão serão analisados os ângulos no terceiro quadrante. Tal questão 

é conduzida de uma maneira bem similar a anterior, porém com menos intervenção do 

autor, tendo em vista que neste momento o aluno já ultrapassou a barreira que pode 

calcular seno e cosseno para ângulos maiores que 90°. Assim ele analisa os ângulos de 
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210° e 240° e de maneira análoga a anterior, ele deve buscar uma relação entre os ângulos 

do terceiro com os do primeiro quadrante. (Figura 14) 

 

Figura 14: Questão 3.2 da ficha de atividades 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Na última questão, os alunos farão um processo diferente para buscar qual a relação 

entre os ângulos do quarto e primeiro quadrante. Primeiramente depois de muitas práticas, 

espera-se que os alunos já saibam como determinar o seno e o cosseno de ângulos nos três 

primeiros quadrantes, e até mesmo a questão dos sinais. Por isso, o foco nessa questão é 

motivar a autonomia dos alunos, e num trabalho solo, com base no que já fizeram 

anteriormente, selecionem ângulos convenientes (ângulos que ao determinar seu seno e 

cosseno, apareceram valores que o aluno já tenha encontrado) e após determinar o seno e 

cosseno possam escrever a relação de redução ao primeiro quadrante (Figura 15). Deste 

modo, pode-se verificar se o aluno de fato se encontra no nível quatro, e assim, agora ser 

capaz de determinar o seno e cosseno de qualquer ângulo no circulo trigonométrico, e fazer 

a redução para um ângulo do primeiro quadrante na qual ele já saiba o seno e cosseno.  
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Figura 15: Questão 3.3 da ficha de atividades 

 
Fonte: Elaboração própria 
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4. RELATO DA EXPERIMENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

4.1 Teste exploratório 

O teste exploratório ocorreu no dia 29 de outubro de 2019 na Universidade Federal 

no Fluminense com dois alunos do 4° período do curso de Bacharelado em Matemática da 

UFF. O teste teve duração de 1h30min e ambos os alunos concluíram sem problemas a 

ficha de atividades, exceto por algumas dificuldades no manuseio correto dos instrumentos 

para construções geométricas. 

Após discussões pós-realização, alguns pontos destacados pelos alunos 

participantes foram levados em consideração para algumas mudanças no material 

manipulável e na ficha de atividades. Dentre eles se destacam: os marcadores de projeções 

(Figura 9), neste teste exploratório, eram feitos de papel cartão azul não transparente, e isso 

dificultava aos alunos saberem exatamente onde deveriam marcar os valores de seno e 

cosseno na interseção dos eixos; inicialmente pedia-se no item 7 da parte 2 (Figura 11) 

para que determinasse o seno e cosseno do ângulo de  85°, e esse ângulo por ser muito 

próximo de 90°, a precisão do material não garantia corretamente os valores de seno e 

cosseno de 85°, gerando como valor de seno e cosseno, respectivamente, de 1 e 0 que 

poderiam gerar problemas de entendimento para os alunos no momento da aplicação.  

Outro questionamento levantado pelos participantes do teste, que não diz respeito à 

mudança de material, foi sobre as dificuldades que os mesmos apontaram que tinham no 

Ensino Médio com o tema, principalmente no que diz respeito a caracterizar a relação de 

redução do terceiro para o primeiro quadrante. Tal dificuldade se dava pelo fato que do 

segundo para o primeiro os ângulos eram suplementares, e do quarto para o primeiro os 

ângulos eram replementares, mas no terceiro não havia um nome para o par de ângulos em 

questão.  O autor na pesquisa mencionou que o caminho mais utilizado para tal relação é 

entender que os ângulos diferem de 180° ou utilizar o próprio material para prolongamento 

da linha que marca o ângulo pelo centro do círculo até novamente cruzar o círculo 

diametralmente. 

No mais, como já mencionado, os alunos cumpriram todas as atividades, validando 

seu uso com alunos da escola básica, salvo pelas modificações citadas. 
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4.2 Primeira experimentação 

A experimentação ocorreu no dia 09 de julho, com duração de 1h40 min, na 

residência de Luís, aluno do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola particular do 

município do Rio de Janeiro. O autor da pesquisa conduziu a aplicação da atividade 

presencialmente e a orientadora acompanhou à distancia através do computador e celular 

(Figura 16). Por se tratar de um aluno do primeiro ano do Ensino Médio, o mesmo já havia 

estudado no 9º ano do Ensino Fundamental as razões trigonométricas no triângulo 

retângulo e já tinha algum conhecimento prévio do círculo trigonométrico. 

 

 

 

Figura 16: Organização da observação remota 1 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

Inicialmente recordamos com o aluno as definições básicas da trigonometria no 

triângulo retângulo e o aluno mostrou conhecimento da mesma. Na sequência foi-lhe 

apresentado o círculo e suas propriedades inicias sobre o raio unitário e sua divisão em 

quadrantes (Figura 17), e fazendo a analogia com o plano cartesiano para mostrar como os 

sinais dos eixos se comportariam ao longo dos quadrantes.  
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Figura 17: Apresentação círculo trigonométrico da Experimentação 1 

 
            Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

No início da resolução das atividades, na primeira da primeira parte, o aluno não 

apresentou problemas quanto a manuseio dos instrumentos, na graduação do círculo de 10º 

em 10º e também ao identificar os ângulos notáveis no primeiro quadrante (Figura 18). 

Pode-se afirmar que Luís cumpre os requisitos para estar no nível 1, pois em posse do 

círculo junto às explicações do autor ele compreende o comportamento dos quadrantes e 

entende o posicionamento dos eixos coordenados no círculo, e assim consegue finalizar 

também as atividades propostas na primeira parte.  

 

 

Figura 18: Luís graduando o Círculo Trigonométrico 

 
            Fonte: Protocolo de Pesquisa 
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Na segunda atividade dessa primeira parte, foi solicitado que o aluno marcasse o 

ângulo de 60º no círculo e questionado como ele poderia marcar o seno e cosseno desse 

ângulo. O aluno rapidamente sugeriu criar um triângulo retângulo, mas não usou o par de 

esquadros para garantir a perpendicularidade, o que poderia gerar algumas imprecisões 

(Figura 19). Ele conseguiu ver que os valores do seno e cosseno dos ângulos seriam as 

projeções da hipotenusa sobre, respectivamente, os eixos y e x, mostrando assim que 

começa dar sinais de estar fazendo a transição para o nível 2. 

 

Figura 19: Marcação de perpendiculares sem par de esquadros 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

A seguir, sem construir o triângulo retângulo, o aluno encontrou os valores de seno 

e cosseno dos ângulos de 30º e 45º (Figura 20) e mencionou o fato de realmente 

apesentarem os valores que previamente conhecia da tabela dos ângulos notáveis. 

Observou-se que o aluno não sentiu necessidade de construir o triângulo retângulo relativo 

aos ângulos de 30
o
 e 45

o
. Este fato confirma que Luís está no nível 2, porque consegue se 

valer de um conhecimento anterior sobre o triângulos retângulo para agora aplicar no 

primeiro quadrante do círculo trigonométrico e assim determinar o seno e cosseno de 

qualquer ângulo agudo no círculo trigonométrico. 
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Figura 20: Seno e cosseno de 30º e 45º 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

 

No final dessa segunda parte, foi-lhe apresentado um dispositivo similar a um 

esquadro de pedreiro para facilitar a determinação do seno e cosseno nos eixos, e também 

solicitado que o aluno graduasse cada raio em partes de  
 

  
 do valor do raio (Figura 21). O 

aluno entendeu como funcionava o instrumento, e foi pedido que ele o usasse para atestar 

se houve essa compreensão. O aluno realizou sem problemas (Figura 22).   

Figura 21: Luís graduando os eixos coordenados 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 
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Figura 22: Conhecendo o “esquadro de pedreiro” 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

O aluno sempre apresentava as respostas com valores entre 0 e 1 ( Figura 23) e 

quando questionado, mencionou que estava dividindo o valor encontrado na medida pelo 

valor da hipotenusa que era raio de 10cm. Este comportamento aponta que Luís 

compreendeu a questão do raio unitário, mais uma característica do nível 1. 

 

 
Figura 23: Resposta do aluno questão 7 parte 2 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

No avanço da atividade, foi explicado que seriam expandidos valores de seno e 

cosseno para ângulos maiores que 90º. E assim, no início da terceira parte, foi solicitada a 

marcação do ângulo de 120° e questionado como, tendo em vista o que fez no primeiro 

quadrante, o aluno marcaria o seno e cosseno de ângulos no segundo quadrante. O aluno 

hesitou um pouco e começou a marcar as projeções, mas teve dificuldade em posicionar 

corretamente o instrumento de modo o aparelho indicasse as projeções (Figura 24). Neste 

momento, percebe-se que o Luís ainda está no nível 2, pois  tem dúvidas sobre como 

posicionar o instrumento para determinar o seno e o cosseno de 120
o
.  A característica do 

material manipulável, de possibilitar retornar a uma situação já conhecida, para tentar 

compreender como se dá a transição do 1º para o 2º quadrante, possibilita que o aluno 

avance para o nível 3. Pontua-se aqui a influência do material manipulável dinâmico, e 
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para, além disso, a conduta do professor, que permite a livre manipulação do material pelo 

aluno, criando um espaço de descobertas de modo autônomo. Com isso, o aluno voltou ao 

posicionamento no primeiro quadrante para perceber que, ao girar o instrumento, o que ele 

teria que fazer para ajustar as projeções e assim foi feito (Figura 25). Após o aluno 

compreender o que teria que fazer para encontrar os valores, alguns problemas apareciam 

quanto a garantir sempre a perpendicularidade das projeções, o que de fato nos dava alguns 

valores diferentes do real. De certa forma, algo esperado pela limitação da precisão do 

aparelho, mas convenientemente com a intervenção do professor, ia sendo ajustado. 

Figura 24: Manuseio instrumento no segundo quadrante 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

 

 

Figura 25: Marcação ângulo 120º 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

Assim, como anteriormente no primeiro quadrante, o aluno, após entender bem o 

funcionamento do dispositivo, determinou o seno e o cosseno dos ângulos de 135º e 150º 
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(Figura 26), mas na hora da marcação, precisava ser lembrado sempre quanto ao 

comportamento do sinal no segundo quadrante e deste modo, corrigia o sinal do cosseno. 

 

 

Figura 26: Luís marcando seno e cosseno de 135º e 150º 

 
Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

Com a parte prática de determinar os senos e cossenos de ângulos no segundo 

quadrante, o aluno compreendeu corretamente como funcionava o instrumento. A 

conclusão destas atividades pelo aluno indica que ele está em transição do nível 2 para o 

nível 3. Após isso, na atividade 5 do item 3.1,  ao ser pedido para escrever a relação de 

redução ao 1º quadrante, esperava-se que ele formulasse uma relação com suas palavras 

sobre como generalizar o que havia feito e por sequência escrevesse com linguagem 

matemática (Figura 27). 

 

Figura 27: Resposta da atividade 5 do item 3.1 

 
 

 

 

Fonte: Protocolo de Pesquisa 

 

Ângulos suplementares, os cossenos são um negativo do outro e os senos são 

iguais. 
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O aluno encontrou dificuldade em usar a linguagem matemática para expressar a 

relação observada de redução ao 1º quadrante.  O autor não insistiu para que ele usasse tal 

linguagem, uma vez que o objetivo da atividade era que o aluno constatasse tal relação, o 

que havia sido alcançado. A atividade 6 da parte 3.1 que solicitava o ângulo do 2º 

quadrante que possui o seno igual ao de 75
o
 e o cosseno igual ao oposto do cosseno 

de 75
o 
(Figura 28), foi cumprida com facilidade. Observou-se que ele utilizou a conhecida 

fórmula da redução ao 1º quadrante, sem tê-la formalizado na atividade anterior. Neste 

momento, pode-se afirmar que o Luís alcançou o nível 3, uma vez que pareceu ter 

completado o processo de compreensão de determinação do seno e cosseno de ângulos do 

2º quadrante.  Foi observado que a atividade 6 deveria vir antes da atividade 5, pois deste 

modo, talvez, o aluno conseguisse usar a linguagem matemática. 

 

Figura 28: Processo para chegar ao ângulo de 105º 

    
Fonte: Protocolo de pesquisa              

No terceiro quadrante, tendo em vista sua experiência no segundo, o aluno 

rapidamente conseguiu entender a parte prática do funcionamento de como determinar o 

seno e o cosseno no terceiro quadrante (Figura 29). Mas, como anteriormente, esquecia a 

questão do sinal, porém ao ser questionado, conseguia corrigir sem que o autor dissesse a 

resposta. 

            

Figura 29: Determinando seno e cosseno 4° quadrante 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa 

 



43 

 

 

A maior dificuldade neste ponto se apresentou na hora de descrever a relação 

encontrada. Pois, num primeiro momento, o aluno identificou que a relação existente entre 

ângulos do terceiro e segundo quadrantes, era entre ângulos replementares (Figura 30). Tal 

formulação está correta, porém gera um processo maior de determinação do seno e cosseno 

de ângulos do terceiro quadrante, pois o aluno seguindo essa ideia, primeiro teria que 

encontrar o correspondente no segundo quadrante e depois fazer o processo para ir do 

segundo para o primeiro. Como isso foi questionado pelo autor da pesquisa, isto é, se ele 

não conseguiria fazer uma relação direta com alguma algum ângulo do primeiro quadrante, 

então o aluno percebeu que se fizesse o prolongamento do segmento de reta (no caso do 

material era o canudo que marcava o ângulo) que ligava a marcação do ângulo no círculo 

com a origem do eixo até cruzar o outro lado do círculo, ele marcaria um ângulo do 

primeiro quadrante (Figura 31). Com essa segunda formulação, se aproxima novamente do 

que se esperava que ele escrevesse em linguagem matemática, para generalizar, apesar de 

que isso fosse exigido.  

 

Figura 30: Resposta da atividade 3.3 

 

 

 

 

 

              Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

          

Ângulos replementares têm o valor dos módulos de seno e cosseno 

iguais. Ângulos do primeiro quadrante, somados 180º chegam ao 

terceiro quadrante e têm os valores de seno e cosseno opostos em sinais 

em relação ao do1°. 
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Figura 31: Prolongamento do terceiro para primeiro quadrante 

 
             Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

Na atividade anterior, observa-se que Luís iniciou o processo de compreensão da 

relação de redução ao 1º quadrante, entretanto ainda não utiliza a linguagem matemática 

para expressar as suas constatações. 

Na última atividade, que trabalhava com ângulos no quarto quadrante, como já se 

esperava, o aluno por conta das experiências anteriores, enxergou rapidamente como 

marcaria o seno e cosseno de ângulos nesse quadrante (Figura 32).  Foi solicitado que 

aluno buscasse ângulos do 4º quadrante para representar.  Foram escolhidos os ângulos de 

300º e 330° (Figura 33), utilizando as relações verificadas nas atividades anteriores. 

Quando questionado de porque escolher esses ângulos, o aluno respondeu oralmente que 

esses ângulos “tinham cara” que iam dar valores de seno e cosseno parecidos com que ele 

já tinha.  
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Figura 32: Determinando seno e cosseno no quarto quadrante 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Primeira parte da resposta item 3.3 

 
Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

 

E por fim, sem nenhuma intervenção do autor, Luís respondeu corretamente o 

último item sobre a relação entre ângulos do primeiro e quarto quadrantes com relação aos 

valores do seno e cosseno destes ângulos (Figura 34). 
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Figura 34: Segunda parte da resposta do item 3.3 

 

          

 
 

Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

Ao finalizar esta atividade, pode-se concluir que Luís alcançou o nível 4, uma vez 

que determinou a relação de redução ao 1º quadrante, ainda que sem usar a linguagem 

matemática. 

 

4.3 Segunda experimentação 

A experimentação ocorreu no dia 10 de julho, com duração de 1h30min, na 

residência do aluno Paulo. A orientadora deste trabalho conduziu a aplicação das 

atividades presencialmente. O autor da pesquisa acompanhou e interviu à distância, por 

meio do comutador e celular (Figura 35). 

 

 

       

Figura 35: Organização da observação remota 2 

 
Fonte: protocolo de pesquisa 

Ângulos replementares do primeiro e quarto quadrantes têm os valores de senos 

opostos e cossenos iguais. 



47 

 

 

 

 Inicialmente, foi perguntado a Paulo se ele se lembrava das razões trigonométricas 

seno e cosseno. Ele respondeu que sim e as citou corretamente. A seguir, a orientadora 

apresentou o círculo trigonométrico (Figura 36), explicando as suas características tais 

como, o raio unitário e os dois diâmetros perpendiculares. Ainda foi falado que o círculo 

com o qual iriam trabalhar tinha raio de 10 cm, mas que isto não importava, pois qualquer 

que fosse o comprimento do raio, esse sempre seria considerado unitário. Paulo pareceu 

compreender. 

 

 

  

 

 

 

 

 

     Fonte: protocolo de pesquisa 

 

A seguir, foi dado início a resolução das atividades propostas na atividade. A 

primeira parte da atividade, que consistia em graduar o círculo trigonométrico de 10
0
 em 

10
0
 graus, utilizando o transferidor e marcar os ângulos notáveis, foi cumprida sem 

dificuldade (Figura 37). A atividade 1 da parte 2 foi realizada sem problemas. 

 

   

 

 

 

 

 

   

 
                                            Fonte: Protocolo de pesquisa 
 

Figura 36: Apresentação do círculo trigonométrico da experimentação 2 

Figura 37: Paulo graduando o círculo trigonométrico 
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 A atividade 2  solicitava que o aluno, tendo em vista o que ele já sabia de seno e 

cosseno de ângulos no triângulo retângulo, tentasse marcar o seno de ângulo de 60
0 

(Figura 

38).  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Protocolo de pesquisa 

 

Paulo ficou pensativo. A orientadora percebeu que ele não sabia o que fazer e o 

questionou (no diálogo que segue e nos seguintes, O identifica a orientadora e P, Paulo):                                                   

O- Como você faria para encontrar o seno de 60
0 

no triângulo retângulo? 

P- Mas aqui não tem um triângulo retângulo. 

O- Mas você poderia fazer aparecer um triângulo retângulo? Desenhar um triângulo 

retângulo? 

Paulo pensou mais um pouco e apontou para os lados do ângulo. 

O- Estes são os lados do ângulo. O que está faltando para completar um triângulo 

retângulo. 

P- Um ângulo reto? 

O- Sim. E onde ele estaria? 

Paulo observou o círculo, pensativo, depois, posicionou o esquadro com um dos 

lados apoiados sobre o diâmetro horizontal. Perguntou se era assim, o que foi confirmado 

pela orientadora. Então, ele desenhou a perpendicular ao raio horizontal apenas apoiando o 

esquadro sobre o raio, no que foi corrigido pela orientadora. 

Deste modo, Paulo desenhou o triângulo, em seguida, calculou o valor do seno, 

medindo o cateto horizontal e a hipotenusa. Paulo mediu e determinou o quociente 

corretamente. Após, a orientadora chamou a atenção de Paulo para o fato da medida do 

Figura 38: Ângulo de 60°  marcado 
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cateto ser igual ao valor do seno. O cálculo do cosseno foi realizado sem dificuldades. 

Neste momento, Paulo começar demonstrar ter alcançado o nível 2, visto que nesse 

momento  era capaz de perceber que os valores de seno e cosseno de ângulos agudos, no 

círculo trigonométrico, podem ser determinados com projeções sobre os eixos 

coordenados. 

 Na atividade 4, Paulo demorou um pouco para perceber que o cateto vertical 

poderia ser projetado no diâmetro vertical, mas compreendeu. Na atividade 5, Paulo 

construiu a perpendicular ao raio horizontal e ao raio vertical, e mediu o valor do cosseno e 

seno. Ele media em centímetros e respondia o valor já dividido por 10 (valor do raio em 

centímetros) (Figura 39). Assim, agora já conseguindo determinar os valores de seno e 

cosseno de qualquer ângulo do primeiro quadrante, e mais, mostrado graficamente que tais 

valores se encontravam em cima dos eixos coordenados, Paulo realmente atingiu o que se 

esperava no nível 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

 A atividade 6 foi realizada sem dificuldade (Figura 40). Paulo compreendeu o uso 

do instrumento imitando um esquadro de pedreiro, e executou a atividade 7 corretamente, 

usando o instrumento. Antes de iniciar as atividades da parte 3, a orientadora disse a Paulo 

que ele iria apender agora a calcular seno e cosseno de ângulo com medidas maiores do 

que 90
o
. Antes, porém, o autor, perguntou a Paulo qual era o seno e cosseno do ângulo de 

90
0
. Ele analisou o círculo trigonométrico em silêncio, posicionou o esquadro para traçar a 

perpendicular passando pelo ângulo de 90
0
, e disse, um pouco perplexo, o seno é zero?. A 

orientadora confirmou. O autor perguntou em seguida: e o cosseno? Paulo respondeu que 

era 1 (Figura 41).  

Figura 39: Determinação do seno e cosseno dos ângulos de 30° e 45° 
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        Fonte: protocolo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Paulo marcou o ângulo de 120
o
 corretamente. Após ler o enunciado da atividade 2, 

que solicitava a marcação do seno e cosseno de 120
o
, Paulo analisou o círculo, 

movimentando o instrumento plástico, e imediatamente posicionou-o como na figura 42. 

 

       

 

 

 

Figura 40: Graduação dos diâmetros 

Figura 41: Uso do instrumento e seno e cosseno de 90° 

              Figura 42: Marcação do ângulo de 120° 
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Fonte: protocolo de pesquisa 

E mediu os segmentos que representavam o seno e cosseno de 120
o
. A orientadora 

perguntou se o cosseno estava correto, Paulo logo se lembrou de que o sinal era negativo.  

Na atividade 3, Paulo respondeu que o cosseno era negativo. A atividade 4 foi realizada 

sem dificuldades. Na Atividade 5, foi necessário a orientadora falar: Veja se os senos ou 

cossenos são iguais ou diferentes. Após, Paulo escreveu (Figura 43): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Protocolo de pesquisa 

 No momento da experimentação, a orientadora observou que Paulo ainda não 

estava pronto para responder à solicitação “então, podemos concluir que:”, pois exigia uma 

linguagem matemática que ele não possuía. A atividade 6 também foi resolvida 

corretamente. Entretanto, como Paulo não observou a relação entre seno e cosseno de dois 

ângulos suplementares, ele utilizou o instrumento plástico e a simetria para responder à 

atividade 6, que solicitava o ângulo do 2º quadrante que possuía o seno igual e o cosseno 

oposto do ângulo de 75
o
. Paulo contou “a distância” entre a marcação do ângulo de 90

o
 e 

de 75
0
, e marcou-a no 2º quadrante, imediatamente após o ângulo de 90º. Sem explicitar, 

Paulo usou a simetria e acertou (Figuras 44 e 45). Neste ponto, podemos observar 

novamente como o dinamismo de material manipulável atua para o processo de ensino 

aprendizagem, pois Paulo usou da manipulação do material para chegar numa resposta que 

a princípio não saberia expressar. Assim mesmo que não tenha escrito a relação de ângulos 

suplementares, ele conseguiu através do material construir essa relação.  

 

 

 

 

Foi observado que o seno dos ângulos 150
o
 e 30

o
 são os mesmos números e 

o cosseno desses ângulos também são os mesmos, porém são opostos. 

 

     Figura 43: Resposta de Paulo para a atividade 5 

     Figura 44: Determinação do seno e cosseno de 75° 
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       Fonte: protocolo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: protocolo de pesquisa 

Para responder a atividade 1 do item 3.2, Paulo usou o instrumento, marcando o 

ângulo de 210
o
. Ele determinou o seno e cosseno corretamente, inclusive com relação aos 

sinais (Figura 46). A pergunta “O que é possível concluir?” deste item e do próximo, foi 

retirada pelo motivo já citado acima. 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: protocolo de pesquisa 

 

Paulo quis determinar o seno e o cosseno de outro ângulo do 3º quadrante e 

escolheu 240
o
 (Figura 47). A determinação foi realizada corretamente. 

 

 

 

 

Figura 45: Determinação de um ângulo do segundo quadrante 

Figura 46: Determinação do seno e cosseno de 210° 
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Fonte: protocolo de pesquisa 

 

A atividade 1 do item 3.3, que consistia em escolher dois ângulos do 4º quadrante e 

determinar o seno e cosseno e foi resolvida corretamente e sem dificuldades.  Paulo 

escolheu os ângulos 285
o
 e 330

o 
(Figuras 48 e 49). Pôde-se perceber que tal escolha de 

ângulos foi novamente influenciada pela mesma ideia anterior sobre a “distância” até um 

eixo coordenado, assim novamente mesmo sem escrever a relação de redução de 

quadrante, Paulo construiu informalmente a ideia. Mas, aqui podemos perceber que Paulo 

não alcançou por completo o que se esperava para um aluno estar no nível 4.  Por mais que 

tenha feito corretamente escolhas de ângulos que pudessem fornecer relações com ângulos 

do primeiro quadrante, e também tenha determinado o seno o cosseno de ângulos no quarto 

quadrante, entende-se que ele não construiu uma dedução formal para a construção dessa 

relação.  

 

   

  

 

 

 

 
Fonte: protocolo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Determinação do seno e cosseno do ângulo de 240° 

            Figura 48: Determinação do seno e cosseno de 285° 
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Fonte: protocolo de pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 49: Determinação do seno e cosseno do ângulo de 330° 
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5. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa teve como objetivo geral apresentar uma apropriação do  

modelo Van Hiele de desenvolvimento do pensamento geométrico para o ensino e 

aprendizagem do seno e cosseno de ângulos no círculo trigonométrico, além de investigar 

as contribuições do uso de material manipulável neste processo. Deste modo, após estudo 

do modelo Van Hiele, foi elaborada a apropriação, um material manipulável e uma ficha de 

atividades relacionada, que foi testada com dois alunos do 4° período do Bacharelado em 

Matemática da UFF.  

Após o teste, reformulou-se a ficha de atividades, o material manipulável sofreu 

ajustes e os resultados e a avaliação de uma professora e pesquisadora da UFF, Profª 

Lhaylla Crissaff, possibilitaram o refinamento da apropriação do modelo. Devido ao 

isolamento social imposto pelo autoridades de saúde para conter o Coronavirus, a 

experimentação, inicialmente prevista para ocorrer numa turma de 1º ano de Ensino 

Médio, ficou impossibilitada. Deste modo, o autor e a orientadora decidiram experimentar 

com dois alunos aos quais teriam acesso com contato físico. Um aluno estava cursando o 

9º ano do Ensino Fundamental e havia acabado de estudar trigonometria no triângulo 

retângulo, e o outro aluno cursava a 1º série do Ensino Médio e já havia estudado a 

trigonometria no círculo trigonométrico, com aulas online, o que pode ter influenciado a 

aprendizagem deste aluno. 

 Podem-se observar características do modelo na aplicação da proposta, como a não 

fixação de idade ou nível escolar para aprender um novo conteúdo, visto que a aplicação 

foi feita com alunos de idades diferentes e anos escolares diferentes e ambos conseguiram 

alcançar os objetivos, respeitando o tempo e abstração de cada. A exceção desta passagem 

se deu na segunda experimentação, na qual entende-se que o aluno não atingiu por 

completo o nível 4.  

A utilização do material manipulável se mostrou de extrema importância neste 

processo, pois diversas vezes os alunos puderam “ir e voltar” na sua utilização do material, 

para que os próprios pudessem verificar e constatar suas próprias conjecturas. Pode- se 

perceber também como os materiais manipuláveis não podem ser utilizados sem a presença 

de um professor, acompanhado de uma atividade que justifique seu uso, pois em diversos 

momentos, observou-se que os alunos não avançariam na atividade sem a devida 

orientação do autor ou da orientadora. 
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 A ficha de atividades foi pensada de maneira a respeitar os níveis de Van Hiele, e 

ela contribuiu para que, em cada etapa, os alunos construíssem de maneira gradual os 

objetivos acadêmicos do conteúdo proposto. Primeiramente, o aluno compreende a 

transição das razões trigonométricas de seno e cosseno de ângulos do triângulo retângulo 

para o círculo trigonométrico, e depois expandir o conceito de seno e cosseno para ângulos 

maiores de 90°, e finalmente entender como fazer a redução ao 1º quadrante, seja de 

maneira formal, ou com a utilização direta do material manipulável. 

 Os resultados desta pesquisa mostram que a proposta de apropriação do modelo de 

Van Hiele pode ser feita para ensino de trigonometria, devido ao aspecto cognitivo 

semelhante entre a aprendizagem de geometria e da trigonometria. Constatou-se também 

que tal apropriação deve respeitar umas das características principais do modelo, que diz 

respeito a não avançar e forçar uma passagem para um nível superior pelo aluno, sem que 

o mesmo tenha compreendido e consolidado tudo que seu nível atual exige. Outra 

característica, também apresentada, é que cada aluno tem seu tempo de permanência em 

cada nível e isso não deve ser tomado como padrão na hora de se pensar uma proposta de 

atividade. Outro fator importante observado é que um aluno ao estar num nível carrega 

consigo todas as características dos níveis anteriores e que podem e foram utilizadas pelos 

participantes dessa pesquisa ao concluir algumas das etapas. 

 A utilização do material manipulável desta pesquisa mostrou que, ao se trabalhar 

como uma sequência didática apropriada e, claro, associada ao material, os alunos podem 

construir pouco a pouco a ideia do que o círculo trigonométrico pode fornecer, 

possibilitando a construção do conceito de razões trigonométricas no círculo 

trigonométrico. Com este mesmo material, pode-se também explorar outras razões no 

círculo trigonométrico e as funções trigonométricas. Como por exemplo, a relação  

fundamental da trigonometria, periodicidade e valores máximos e mínimos das funções 

seno e cosseno (esta ultima sugestão, de certa forma, foi sim trabalhado na aplicação), e 

com pequenas alterações explorar o comportamento da tangente ao longo dos quadrantes, 

assim como mostrar graficamente onde podemos encontrá-la no círculo.  

 Pelo descrito nos parágrafos acima, considera-se respondida a questão de pesquisa. 

Como continuidade desta pesquisa, recomenda-se estudar a viabilidade do aprofundamento 

da apropriação do modelo para o estudo de trigonometria, bem como completar o que já foi 

feito com descrição das características de cada nível e, posteriormente, sugestões de 

atividades que possibilitem o avanço do aluno entre os níveis. 
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7. APÊNDICES 

FICHA DE ATIVIDADES 

Parte 1: Construção do círculo trigonométrico 

1- Gradue o circulo trigonométrico de 10
o
 em 10

o
, utilizando o transferidor.  

2- Identifique os ângulos notáveis, usando uma cor diferente da utilizada nos 

demais. 

Parte 2: O seno e o cosseno no círculo trigonométrico 

Vamos compreender como é possível determinar o seno e o cosseno de um ângulo no 

círculo trigonométrico. Você já sabe como determinar o seno e o cosseno de um ângulo 

agudo no triângulo retângulo.  

1- Desenhe o ângulo de 60
o
 no círculo trigonométrico, utilizando o lápis. 

 

2- Tente marcar o seno do ângulo de 60
o
, tendo em vista o que você já sabe sobre 

seno de um ângulo no triângulo retângulo. 

 

Sen60º = _______    

       

3- Faça o mesmo para o cosseno de 60
o
. 

Cos 60º = ________ 

 

4- Observe que o segmento cuja medida é o cosseno do ângulo relacionado, está 

sobre o raio horizontal marcado no círculo. De modo parecido, sobre que raio 

estaria o segmento cuja medida é o seno do ângulo? 

 

5- Marque no círculo trigonométrico, o seno e o cosseno dos ângulos de 30
o
 e 45

o
. 

Sen30º =_________                     Cos30º = ________ 

Sen45º = _________                    Cos45º = ________ 

 

6- Para facilitar a marcação dos valores do seno e do cosseno, vamos graduar, 

utilizando a régua, os quatro raios em intervalos de 
 

  
 do raio. E para agilizar, 

a construção das perpendiculares, vamos usar um dispositivo, análogo a um 

esquadro de pedreiro. 

 

7- Marque, agora, o seno e cosseno do ângulo de 75
o 

e escreva os valores 

aproximados: sen 75° =________        cos 75° =_______ 

 

Parte 3: Ampliando a definição de seno e cosseno para ângulos maiores do que 90
o
. 

 

3.1- Ângulos no 2º quadrante 
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Nesta parte, vamos ampliar a definição de seno e cosseno de um ângulo com medida maior 

do que 90
0
. 

1- Marque o ângulo de 120
o
. 

 

2- Usando o conhecimento desenvolvido nas atividades da parte 2, como você 

marcaria o seno e o cosseno deste ângulo? 

Sen120º =________   Cos120º =________ 

 

 

3- O que é possível pensar sobre a medida do cosseno deste ângulo?  

___________________________________________________ 

 

4- Marque, agora, o seno e o cosseno do ângulo de 150
o 

e de 135
o
: 

sen 150
o 

____________         cos 150
o
 =_____________ 

sen 135
o 

=____________         cos 135
o
 =_____________ 

 

 

5- Observe se há alguma relação entre o valor do seno e do cosseno dos ângulos que 

marcamos no 1º quadrante e os ângulos marcados no 2º quadrante. Registre as suas 

observações. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Então, podemos concluir que: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6- Qual ângulo do 2º. Quadrante possui seno e o cosseno respectivamente igual e 

oposto do seno e cosseno de 75
o
?  __________________ 

 

3.2- Ângulos no 3º quadrante 

 

1- Após o trabalho no 1º e 2º quadrantes, como identificamos o valor do seno e do 

cosseno dos ângulos de 210o  e 240º ? 

 

sen 210
o
 = __________         cos 210

o 
=_____________ 

sen 240º = ___________       cos 240º =_____________ 

 

Observe se há alguma relação entre o valor do seno e do cosseno dos ângulos que 

marcamos no 1º quadrante e os ângulos marcados no 3º quadrante. Registre as suas 

observações.___________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3.3- Ângulos no 4º quadrante 

 

1- Após o estudo nos três primeiros quadrantes, e observado sua relação com ângulos de 

outros de outros quadrantes, vamos observar o que acontece no 4º quadrante. Escolha dois 

ângulos quaisquer desse quadrante e identifique as relações semelhantes a outras já 

encontradas anteriormente. 

 

 1º ângulo:_____ 

  Sen___=______                   Cos___= ______          

  

2º ângulo:_____ 

  Sen___=______                   Cos___= ______          

 

Observe se há alguma relação entre o valor do seno e do cosseno dos ângulos que 

marcamos no 1º. quadrante e os ângulos marcados no 4º quadrante. Registre as suas 

observações.___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 


