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RESUMO  

 

Ensinar Trigonometria é mais um dos grandes desafios dos professores que 
lecionam matemática no Ensino Básico, já que seu estudo está comumente 
associado à memorização de fórmulas, a exercícios sem significado e ao 
desinteresse dos estudantes. Este Trabalho de Conclusão do Curso de 
Licenciatura em Matemática tem o objetivo de propor o uso da Modelagem 
Matemática como metodologia de ensino para a Trigonometria através de três 
atividades. Vamos também apresentar algumas concepções sobre a Modelagem 
Matemática de autores renomados da área, bem como reflexões sobre o ensino 
da Trigonometria, além de um breve relato histórico sobre o tema. Baseando-se 
em documentos oficiais que nos orientam na apresentação deste conteúdo, as 
atividades foram desenvolvidas para serem usadas com estudantes do Ensino 
Médio, os quais devem estar preparados para o exame do ENEM ao final de sua 
vida escolar. Como conclusão do trabalho, percebemos a relevância da inserção 
da Modelagem como estratégia de ensino no Ensino Básico que, apesar das 
dificuldades para a sua implementação, pode proporcionar ao estudante, além 
da aquisição de conteúdos matemáticos, possibilidades de torná-lo um cidadão 
mais crítico e reflexivo.  
 
Palavras-chave:  

Modelagem Matemática; Trigonometria; Ensino de Matemática. 



 

 

ABSTRACT  

 

Teaching Trigonometry is one of the greatest challenges for teachers who teach 
mathematics in Basic Education, since their study is commonly associated with 
memorizing formulas, meaningless exercises and students' lack of interest. This 
Final Work on the Mathematics Degree Course aims to propose the use of 
Mathematical Modeling as a teaching methodology for Trigonometry through 
three activities. We will also present some conceptions on Mathematical 
Modeling by renowned authors in the area, as well as reflections on the teaching 
of Trigonometry, in addition to a brief historical report on the subject. Based on 
official documents that guide us in the presentation of this content, the activities 
were developed to be used with high school students, who must be prepared for 
the ENEM exam at the end of their school life. As a conclusion of the work, we 
realized the relevance of the insertion of Modeling as a teaching strategy in Basic 
Education that, despite the difficulties for its implementation, can provide the 
student, in addition to the acquisition of mathematical content, possibilities to 
make him a more critical citizen and reflective. 
 
Keywords: 
 

Mathematical Modeling; Trigonometry; Mathematics Teaching. 
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1      Introdução 
 

Um dos principais temas de discussão da área de Educação Matemática é 

a relação entre o aluno, o professor e a aprendizagem de Matemática. Esses 

estudos apontam que existem diferentes modos de ensinar Matemática e que 

eles sofrem influência dos valores de cada professor. Ou seja, a forma como 

entendemos a Matemática influencia o modo como praticamos a Matemática e, 

na posição de professor, no modo como ensinamos a Matemática. 

Segundo Fiorentini (1995), o professor que concebe a Matemática como 

uma ciência exata, logicamente organizada, histórica, pronta ou acabada, 

certamente terá uma prática pedagógica diferente daquele que a concebe como 

ciência viva, dinâmica e sendo construída historicamente pelos homens, 

atendendo a determinados interesses e necessidades sociais. O mesmo 

pesquisador complementa que, da mesma forma, o professor que acredita que 

o aluno aprende Matemática através da memorização de fatos, regras ou 

princípios transmitidos por ele ou pela repetição exaustiva de exercícios, também 

terá uma prática diferenciada daquele que entende que o aluno aprende 

construindo conceitos a partir de ações reflexivas sobre materiais e atividades, 

ou a partir de situações-problema e problematizações do saber matemático. 

A Trigonometria surge no contexto escolar associada à memorização de 

fórmulas, a exercícios sem significado e ao desinteresse dos estudantes. No 

entanto, sabemos que a Trigonometria é uma parte da Matemática que pode ser 

utilizada na resolução de diversos problemas do dia a dia e em diversas áreas 

do conhecimento. Ela mistura Geometria e Álgebra, necessitando um certo grau 

de abstração para compreender seus conceitos. 

Os principais dicionários da língua portuguesa apresentam definições 

diferentes sobre o que se denomina como Trigonometria. Enquanto HOUAISS 

(2008) a define como parte da Matemática que estuda a resolução dos 

triângulos, FERREIRA (1988) a delibera como parte da Matemática que estuda 

as funções circulares elementares, além de estabelecer os métodos de 

resolução de triângulos. Todavia, sabemos que a Trigonometria tem muito mais 

a nos oferecer. A Trigonometria é um dos mais antigos ramos da Matemática, 

cuja aplicabilidade em problemas do cotidiano foi fundamental para evolução da 

humanidade, através da sua premissa que considera a relação entre as medidas 
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dos ângulos dos triângulos e seus lados. A partir do estudo da Trigonometria a 

humanidade pôde vivenciar as grandes navegações e evoluir para rotas aéreas 

traçadas por todo o globo terrestre. 

Algumas pesquisas já foram realizadas no âmbito educacional e mostram 

uma certa dificuldade no processo de ensino-aprendizagem de Trigonometria 

(FEIJÓ (2018)). Essas dificuldades estão ligadas à diversos fatores como o 

tempo, falta de preparo do professor para ensinar o conteúdo, falta de interesse 

do aluno etc. Nesse contexto, surge a necessidade de criar novas estratégias de 

ensino, para além de abordar o conteúdo, mostrar toda sua importância no 

mundo real. Para isso, uma das possibilidades é usar a Modelagem Matemática, 

que tem por objetivo explorar problemas reais em sala de aula e gerar uma 

dinâmica onde a troca entre estudantes e professores tem lugar de destaque, 

abandonando a premissa de que o professor é o principal agente do 

conhecimento. Neste trabalho, utilizaremos conceitos de Trigonometria para 

trabalhar situações-problema reais através da estratégia de ensino Modelagem 

Matemática. Essas atividades foram organizadas para ser apresentadas aos 

alunos do Ensino Médio. 

No capítulo 2, tratamos de reflexões sobre o ensino da Matemática, as 

quais se basearam na busca da melhor forma de se apresentar os conceitos de 

Trigonometria, de acordo com os documentos oficiais.  

No capítulo 3, conceituamos a metodologia de ensino denominada 

Modelagem Matemática, a partir de definições de autores especialistas no 

assunto. Verificamos que Modelagem Matemática é um processo de tradução 

entre o mundo real e a Matemática, matematizando problemas do mundo real 

pela escolha de modelos matemáticos convenientes.  

No capítulo 4, fazemos um breve relato de aspectos históricos da 

Trigonometria, citando grandes personagens, relíquias históricas, percebendo 

quão gênios eram os pensadores que desenvolveram a Trigonometria, mesmo 

com tão poucos recursos tecnológicos. Como vamos perceber fazendo essa 

leitura, tais descobertas foram fundamentais para atingirmos o desenvolvimento 

tecnológico que temos hoje. 

No capítulo 5, apresentamos nossa proposta de atividades, tema central 

deste trabalho. Nosso objetivo é levar atividades criativas e motivadoras para a 
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sala de aula, e de simples entendimento. E também, de mostrar que a 

Matemática pode estar presente em diversas situações da vida.  

Enfim, concluímos esse trabalho com a certeza de que contribuímos com 

reflexões importantes sobre o ensino de Matemática, a partir de uma 

metodologia atual e adaptável aos ambientes escolares, enriquecendo nossos 

alunos com uma cultura geral que se torna um diferencial na formação de 

grandes cidadãos. 
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2 Algumas reflexões sobre o ensino de Matemática 
 
Ser-professor-de-matemática é, antes de tudo, ser-professor. Ser-
professor é preocupar-se com o ser do aluno, tentando auxiliá-lo 
a conhecer algo que ele, professor, já conhece e que julga 
importante que o aluno venha a conhecer, também. Esse já 
conhece tem o sentido de que o professor é alguém que já possui 
pelo menos algum domínio sobre a área de conhecimento, objeto 
do seu ensino (BICUDO, 2005, p.48) 

 
Neste capítulo, pretendemos tecer algumas reflexões acerca do ensino de 

Matemática, tendo como foco principal o ensino de Trigonometria. Além disso, 

versaremos sobre a proposta curricular do estado do Rio de Janeiro, assim como 

sobre a Base Nacional Comum Curricular e o Exame Nacional do Ensino Médio 

no que tange Trigonometria. 

 

2.1 O ensino da Trigonometria 

 
A Trigonometria é uma área da Matemática muito presente no cotidiano, 

podendo ser usada como ferramenta para resolução de problemas do nosso dia 

a dia. Suas aplicações surgiram na Antiguidade e, na verdade, ela foi 

desenvolvida com a finalidade de auxiliar na resolução de problemas de 

Navegação e Astronomia. Hoje, a Trigonometria é muito usada na Física, 

Arquitetura e Engenharia. 

Devido a importância desse conteúdo, o ensino da Trigonometria precisa 

ter atenção especial. Porém, seu estudo está comumente associado à 

memorização de fórmulas, a exercícios sem significado e ao desinteresse dos 

estudantes. Segundo os PCN,  

 

Tradicionalmente, a trigonometria é apresentada desconectada das 
aplicações, pois prioriza-se o cálculo algébrico das identidades e 
equações em detrimento dos aspectos importantes das funções 
trigonométricas e da análise de seus gráficos. O que deve ser assegurado 
são as aplicações da trigonometria na resolução de problemas que 
envolvem medições, em especial o cálculo de distâncias inacessíveis e 
para construir modelos que correspondem a fenômenos periódicos. 
(BRASIL, 2002, p. 122). 

 

 
Em muitos casos, o professor acaba tendo um papel importante na 

dificuldade dos estudantes no estudo da Trigonometria. Isto se deve, 

principalmente, à má-formação dos professores, assim como a falta de 
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conhecimento teórico do assunto, desconhecimento de estratégias 

metodológicas que os auxiliem a apresentar o conteúdo aos seus alunos ou até 

mesmo por comodidade de ensinar como ele próprio aprendeu (FREITAS 

(2016)). 

Em outros casos, as dificuldades ficam concentradas no aluno que muitas 

vezes não adquiriu a bagagem matemática necessária para estudar esse 

conteúdo. Moore (2009) aponta, por exemplo, uma grande dificuldade por parte 

dos alunos em entender o conceito de ângulo. Sem compreender o que é um 

ângulo, o aluno terá muita dificuldade em entender como calcular o seno ou 

cosseno de um ângulo. Segundo Dionízio e Brandt (2011), devido à sua forma 

abstrata, muitos estudantes enfrentam problemas para conceitualizar os objetos 

matemáticos, fazendo com que eles não consigam trabalhar com seus registros 

de representação. E esse é um grande problema no estudo da Trigonometria. 

Na prática, observamos muitos erros cometidos pelos alunos ao estudar 

Trigonometria. A seguir, enumeraremos alguns que encontramos na literatura da 

área. 

1) Muitos estudantes não associam o cálculo do seno, do cosseno e da 

tangente a um determinado ângulo. Assim, frequentemente, eles 

mencionam o seno ou cosseno ou tangente sem fazer referência ao 

ângulo que estão trabalhando. 

2) Os estudantes costumam confundir o seno com o cosseno de um ângulo, 

um dos principais motivos para a maioria dos erros nas resoluções de 

problemas.  

3) Outro problema encontrado no processo de aprendizagem da 

Trigonometria se baseia no fato de que o estudante não consegue 

diferenciar o lado oposto de um ângulo e o lado adjacente do mesmo 

ângulo em um triângulo retângulo, o que inviabiliza a realização de 

exercícios simples de Trigonometria. 

É importante mencionar que, analisando os erros frequentes mencionados 

anteriormente, percebe-se uma grande dificuldade no entendimento de 

conceitos básicos de Trigonometria. Este fato, certamente, colabora 

negativamente para o andamento da apresentação de conceitos mais complexos 
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do assunto. Weber (2005) e Feijó (2018) apresentam e discutem erros 

frequentes do processo de ensino-aprendizagem de Trigonometria. 

Diante dessas dificuldades com o ensino da Trigonometria, o 

questionamento a ser feito é: como trabalhar Trigonometria num ambiente 

dinâmico e próximo à realidade do estudante? O professor precisa usar muita 

criatividade para encontrar as definições trigonométricas nas situações do dia a 

dia? O que fazer para transformar algo sem significado em algo atrativo? Por 

conta desses questionamentos, a Modelagem Matemática surge como 

estratégia de ensino possível de ser usada para explorar esse conteúdo, já que 

leva para a sala de aula a realidade do aluno e fazendo com que ele interaja com 

problemas simples do dia a dia. 

 

2.2 Proposta Curricular do Estado do Rio de Janeiro 
 

O Currículo Mínimo de Matemática do Estado do Rio de Janeiro (RIO DE 

JANEIRO (2012)), utilizado nas escolas do referido estado, foi elaborado em 

2012 pela Secretaria de Estado de Educação para servir como referência a todas 

as escolas de nosso estado. Nele, são encontradas as competências e 

habilidades que devem ser exploradas nas aulas de Matemática das escolas de 

nível básico. 

A principal finalidade do currículo mínimo é definir os conteúdos que devem 

estar presentes nos bimestres de cada ano de escolaridade do Ensino 

Fundamental e Médio. Ao seguir este currículo, garante-se que o conteúdo 

apresentado nas escolas esteja alinhado com as necessidades de ensino, 

identificadas nas legislações vigentes, Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais, e nas matrizes de referência dos principais exames nacionais e 

estaduais, além de considerar as necessidades reais encontradas pelos 

professores no exercício diário de suas funções. 

Na prática, o professor deve estudar cuidadosamente as competências e 

habilidades que constam nessa proposta de currículo mínimo ao elaborar o 

planejamento de sua aula, pois essas informações irão nortear a apresentação 

do conteúdo em sala de aula, tornando o trabalho do professor mais objetivo e 

assertivo. 
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No Ensino Fundamental, o currículo mínimo de Matemática é dividido entre 

o campo numérico e aritmético e o campo geométrico. Conceitos trigonométricos 

são apresentados apenas no último ano do Ensino Fundamental, através da 

compreensão do conceito de razão trigonométrica a partir da semelhança de 

triângulos, dos cálculos do valor do seno, cosseno e tangente dos ângulos 

agudos de um triângulo retângulo, assim como a utilização das razões 

trigonométricas para resolver problemas do cotidiano. 

Já no Ensino Médio, o currículo mínimo de Matemática é dividido em três 

campos: numérico e aritmético, algébrico simbólico e geométrico. A 

Trigonometria está presente no campo geométrico, onde é trabalhada através 

das razões trigonométricas no triângulo retângulo, do cálculo do valor do seno, 

cosseno e tangente dos ângulos 30º, 45º e 60º, resolvendo problemas do 

cotidiano e utilizando os teoremas do seno e do cosseno para resolver problemas 

significativos. A Trigonometria na circunferência é apresentada através do 

reconhecimento da existência de fenômenos que se repetem de forma periódica, 

a identificação do radiano como unidade de medida de arco e da transformação 

da medida de um arco de grau para radiano e vice-versa. Também no campo 

geométrico, a Trigonometria está presente na circunferência ao se representar o 

seno, o cosseno e a tangente de um arco qualquer no círculo trigonométrico, ao 

resolver equações trigonométricas simples, com soluções na primeira volta e ao 

identificar os gráficos de funções trigonométricas do seno, do cosseno e da 

tangente. 

Vale a pena mencionar que o Currículo Mínimo do Estado do Rio de 

Janeiro, único documento elaborado por professores das escolas estaduais do 

Rio de Janeiro com o objetivo de padronizar os conceitos que devem ser 

apresentados aos estudantes das escolas públicas do estado, foi atualizado em 

2012 e encontra-se na 2ª edição. Todavia, ressaltamos a importância de manter 

esse documento atualizado e alinhado com os demais documentos oficiais que 

regem o Ensino Básico. Nesse sentido, foi criado um comitê de implementação 

da reforma do Ensino Médio no Estado do Rio de Janeiro. São atribuições deste 

comitê propor ações no âmbito da implantação da reforma do Ensino Médio, 

conforme determinação legal; coordenar as iniciativas e articular as ações no 

âmbito da Secretaria; definir metas de curto, de médio e de longo prazo; e 

estabelecer metodologias de monitoramento e de avaliação e aplicá-las.  
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2.3 A Trigonometria na Base Nacional Comum Curricular 
 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos da Educação Básica devem desenvolver. Em 2018, a BNCC, em sua 

versão atual, foi aprovada, de modo que, seu cumprimento assegure os direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes de nível básico. 

Segundo a BNCC, uma das competências gerais da Educação Básica 

consiste em utilizar a linguagem matemática para expressar e partilhar 

informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. 

(BRASIL, 2018, p. 9). 

A BNCC define um conjunto de dez competências gerais que devem ser 

desenvolvidas juntamente com as componentes curriculares. Além disso, o texto 

traz competências específicas de cada área do conhecimento. Segundo o 

documento, competência é “a mobilização de conceitos (conceitos e 

procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e 

valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício 

da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 2018, p. 9).  

A área de Matemática e suas Tecnologias, uma das áreas de conhecimento 

da BNCC, é composta por 5 competências específicas, trabalhadas através de 

várias habilidades desenvolvidas para cada etapa. No que tange Trigonometria, 

destacamos 3 competências específicas associadas ao ensino-aprendizagem 

dessa área. São elas:  

Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos 

matemáticos, em seus campos – Aritmética, Álgebra, Grandezas e Medidas, 

Geometria, Probabilidade e Estatística – para interpretar, construir modelos e 

resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos 

resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir 

argumentação consistente (p. 527). 

Competência 4: Compreender e utilizar, com flexibilidade e fluidez, 

diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, 

estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de 

resultados de problemas, de modo a favorecer a construção e o desenvolvimento 

do raciocínio matemático (p. 530). 
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Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de 

diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando recursos e 

estratégias como observação de padrões, experimentações e tecnologias 

digitais, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez 

mais formal na validação das referidas conjecturas (p. 532). 

Notamos que a BNCC considera a Aritmética, a Álgebra, a Geometria, a 

Estatística e a Probabilidade como campos da Matemática e não menciona a 

palavra “Trigonometria” explicitamente. Entretanto, ao analisar as competências 

específicas e as habilidades da Matemática e Suas Tecnologias encontramos a 

função seno e a função cosseno (EM13MAT306), assim como as leis do seno e 

do cosseno (EM13MAT308), nas habilidades de Geometria e Medidas. Portanto, 

a Trigonometria é citada implicitamente na Geometria para o Ensino Médio, não 

sendo mencionada no Ensino Fundamental. 

 

2.4 Trigonometria no Exame Nacional do Ensino Médio  
 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) é uma entidade vinculada ao Ministério da Educação, que elabora, entre 

outras responsabilidades, as avaliações e os exames educacionais, dentre os 

quais se encontra o exame que fornece acesso às universidades públicas de 

nosso país, e algumas particulares. 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998, com o 

objetivo de avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da 

educação básica, ou seja, ao final do Ensino Médio. Após aperfeiçoamento, o 

exame, a partir de 2009, passou a ser utilizado como mecanismo de acesso à 

educação superior, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do 

Programa Universidade para Todos (ProUni) e de convênios com instituições 

portuguesas. Além desse objetivo, os resultados do ENEM possibilitam o 

desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais. 

Os participantes deste exame fazem provas de quatro áreas de 

conhecimento. São elas: 

• linguagens, códigos e suas tecnologias;  

• ciências humanas e suas tecnologias;  

• ciências da natureza e suas tecnologias;  
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• matemática e suas tecnologias. 

Atualmente, o ENEM é composto por 180 questões, nas quais a 

Matemática apresenta uma posição de destaque com 45 questões, ou seja, 25% 

da prova. Portanto, é notório perceber a preocupação dos alunos em relação a 

este conteúdo, já que desde 2013, o ENEM se tornou a porta de acesso para 

todas as instituições de educação superior públicas, pois quase todas as 

instituições federais adotam esse exame como critério de seleção. 

A matriz de referência elaborada pelo INEP é um documento onde consta 

os objetos de conhecimento que devem ser dominados pelos estudantes ao 

término do Ensino Médio para estarem aptos a realizar o ENEM. Em relação à 

Matemática e suas Tecnologias, os objetos de conhecimento são divididos em 

conhecimentos numéricos, geométricos, de estatística e probabilidade, 

algébricos e algébricos/geométricos. Trigonometria está presente nos 

conhecimentos geométricos (trigonometria do ângulo agudo) e nos 

conhecimentos algébricos (relações no ciclo trigonométrico e funções 

trigonométricas).  

A matriz de referência do ENEM também propõe que o estudante possua 

competências, tais como modelar e resolver problemas que envolvem variáreis 

socioeconômicas ou técnico-científicas, além de utilizar conhecimentos 

algébricos/geométricos como recurso para a construção de argumentação. 

(ENEM (2013)).  



 22 

3 Modelagem Matemática 
 

Neste capítulo apresentaremos diferentes concepções sobre Modelagem 

Matemática que podem ser encontradas na literatura relacionada à Matemática 

e Educação Matemática. Vale ressaltar que nosso objetivo é utilizar a 

Modelagem Matemática como ferramenta metodológica no ensino da 

Trigonometria. E para isso, em particular, seguiremos a abordagem de 

Biembengut (2009). 

 

3.1 Definições 
 

Segundo Bassanezi (2002),  

 

a Modelagem Matemática consiste na arte de transformar 

problemas da realidade em problemas matemáticos e 

resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do 

mundo real.  (BASSANEZI, 2002, p.13) 

 

Sendo assim, a Modelagem pode ser vista como um método de ensino que 

auxilia os estudantes a encontrar soluções para problemas reais do seu dia a 

dia.  

E, se analisarmos cuidadosamente a origem da Matemática, vemos que “a 

modelagem é tão antiga quanto a própria Matemática, surgindo de aplicações na 

rotina diária dos povos antigos”, como pontuado por Biembengut e Hein (2019, 

p.7). Para esses pesquisadores,  

 
Modelagem matemática é o processo que envolve a obtenção de 
um modelo. Este, sob certa ótica, pode ser considerado um 
processo artístico, visto que, para se elaborar um modelo, além 
de conhecimento de matemática, o modelador precisa ter uma 
dose significativa de intuição e criatividade para interpretar o 
contexto, saber discernir que conteúdo matemático melhor se 
adapta e também ter senso lúdico para jogar com as variáveis 
envolvidas. (BIEMBENGUT; HEIN, 2019, p.12)  

 

Segundo Almeida, Silva e Vertuan (2012), a modelagem é o processo de 

busca por uma solução de uma “situação-problema”, na qual usamos um modelo 

matemático. Esse modelo deve descrever as características da situação externa 
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ao conteúdo matemático, interpretando-a com a linguagem matemática. Para 

esses pesquisadores,  

 

um modelo matemático é um sistema conceitual, descritivo e 
explicativo, expresso por meio de linguagem matemática ou 
estrutura matemática e que tem por finalidade descrever ou 
explicar o comportamento de outro sistema, podendo realizar 
previsões sobre este outro sistema. (ALMEIDA, SILVA E 
VERTUAN, 2012, p. 13) 
 

Ainda falando sobre modelo, Flemming, Luz e Mello (2005) observam que: 

 

diante de um problema do mundo real é possível selecionar 
variáveis e delinear o modelo. Por sua vez, o modelo produz 
informações importantes para a criação de alternativas de 
solução.” (FLEMMING, LUZ E MELLO, 2005, p.26) 
 

Diante dessas definições, podemos dizer que a Modelagem Matemática 

pode ser utilizada como uma estratégia de ensino. Utilizando o conhecimento 

prévio dos estudantes e interpretando o problema a ser solucionado, os 

estudantes são guiados a desenvolver um modelo em linguagem matemática 

adequado à situação trabalhada. Todo o estudo desenvolvido na busca pela 

solução deste problema, ainda pode servir de base para o entendimento de 

outros conteúdos. Na próxima seção, discutiremos sobre a Modelagem no 

campo da educação.  

 

3.2. Modelagem como estratégia de ensino de Matemática 
 

Do ponto de vista do ensino de Matemática, há um consenso que devemos 

buscar maneiras de promover uma aprendizagem significativa para os alunos, 

despertando assim seu interesse pelos conteúdos e mostrando-os como a 

Matemática está presente em diversos problemas do mundo real (Biembengut e 

Hein (2019)).  

 

No setor educacional, a aprendizagem realizada por meio da modelagem 
facilita a combinação dos aspectos lúdicos da matemática com seu 
potencial de aplicações. E mais, com este material, o estudante vislumbra 
alternativas no direcionamento de suas aptidões ou formação acadêmica. 
(BASSANEZI, 2002, p.16) 
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No campo da educação, diversos significados foram associados ao termo 

Modelagem Matemática, sendo alguns deles já apresentados na seção anterior. 

E, em um nível muito simplista, o termo modelo matemático tem sido usado para 

referenciar uma fórmula, apesar de cada autor definir um modelo de uma forma 

diferente. Em todos os casos, nota-se uma grande importância do modelo, já que 

ele é utilizado para expressar o problema da maneira mais clara e concisa 

possível.  

Ao utilizar a Modelagem em sala de aula, é possível criar um ambiente de 

aprendizagem no qual os estudantes são convidados a problematizar e 

investigar, por meio da Matemática. Neste caso, o professor se torna um 

mediador entre o conhecimento e os estudantes, conduzindo o processo de 

ensino-aprendizagem através da criatividade, proporcionando autonomia e 

desenvolvimento do conhecimento necessário. Essa estratégia de ensino pode 

ser usada para aguçar a criatividade dos alunos, torná-los agentes do seu próprio 

aprendizado e evidenciar a aplicabilidade da Matemática no dia a dia.  

É importante mencionar que, não se deve considerar situações fictícias no 

âmbito da Modelagem (Biembengut e Hein (2019)). As situações devem 

demonstrar circunstâncias que se sustentam no mundo social e devem ter 

referência à realidade. Assim, incorporar a modelagem na escola significa levar 

o currículo de Matemática para um paradigma de investigação real. 

É importante mencionar que, a Modelagem Matemática é uma prática que 

exige contextualização, interdisciplinaridade e, até mesmo, conhecimentos 

históricos. E, por isso, é necessário o contínuo aperfeiçoamento por parte do 

professor para usá-la em sala de aula. Em algumas situações, isso pode ser um 

percalço no caminho que leva a Modelagem para a sala de aula. Bassanezi 

(2002) diz que os professores são os principais obstáculos para a implementação 

da Modelagem Matemática na escola. Adiante, discutiremos um pouco mais 

sobre essa questão. 

Segundo Barbosa (2004), há cinco argumentos para a inclusão de 

modelagem no currículo escolar. São eles: motivação, facilitação da 

aprendizagem, preparação para utilizar a Matemática em diferentes áreas, 

desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e a compreensão do papel 

sociocultural da Matemática. Esses argumentos justificam a necessidade de 

rever a forma como a Matemática vem sendo apresentada aos alunos.  
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Sobre o ensino de Matemática por meio da Modelagem, a BNCC menciona 

de maneira implícita esta estratégia de ensino: 

 
a BNCC propõe a superação da fragmentação radicalmente 
disciplinar do conhecimento, o estímulo à sua aplicação à vida 
real, a importância do contexto para dar sentido ao que se 
aprende e o protagonismo do estudante em sua aprendizagem e 
na construção de seu projeto de vida. (BRASIL, 2018, p. 15) 

 

Contudo, infelizmente, a BNCC não apresenta formas de levar a 

Modelagem para a sala de aula, o que já era esperado, visto que o objetivo da 

base é propor uma base de conteúdos comuns para toda a Educação Básica do 

Brasil e não propor metodologias de ensino. Vale destacar que, juntamente com 

os desafios inerentes ao processo de unificar o conteúdo estudado na Educação 

Básica em um país de grandes proporções e diversas culturas, haverá ainda o 

desafio de preparar o professor para levar essa importante metodologia para a 

sala de aula. 

 

3.3. A Modelagem Matemática na sala de aula 
 

Para os educadores matemáticos existe uma inadequação entre as 

necessidades socioculturais e a abordagem da Matemática nas escolas, o que 

pode provocar dificuldades na aprendizagem (BARBOSA, 1999). Enquanto o 

currículo ainda sofre influência da Movimento da Matemática Moderna, o avanço 

tecnológico requer o domínio de habilidades matemáticas como requisito para 

que o cidadão sobreviva as exigências da sociedade. Essas transformações da 

sociedade implicam em novos contornos educacionais, buscando uma educação 

mais voltada para o bom desempenho do cidadão no cotidiano (BARBOSA, 

1999). 

Por isso, a Matemática escolar deve extrapolar seus limites disciplinares, 

mostrando suas conexões com a realidade. Para criar uma aproximação com a 

realidade, a sala de aula deveria ser um laboratório para descobrir maneiras 

pelas quais a Matemática pode ser usada como instrumento para ser aplicada 

em situações do mundo real. Há evidências de que a integração de atividades 

matemáticas escolares com situações da realidade pode contribuir para a 
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aprendizagem de Matemática, satisfazendo às necessidades do indivíduo para 

a vida social (BARBOSA, 1999). 

A Modelagem pode servir como uma oportunidade para introduzir novos 

conceitos ou para aplicar conhecimentos adquiridos anteriormente. O professor 

ou o estudante podem escolher o tema e a formulação do problema não-

matemático. A Modelagem pode estar integrada a um programa ou pode ser uma 

atividade extra. 

A organização das atividades que envolvem Modelagem depende das 

possibilidades do contexto escolar e do nível de flexibilidade do professor 

perante o método. Segundo Bassanezi (2002), o uso da Modelagem conduz para 

o ensino de conteúdos matemáticos conectados com outras formas de 

conhecimento. 

Bassanezi e Biembengut (1997) defendem que para utilizar Modelagem 

Matemática, os professores podem seguir o roteiro abaixo. 

1) Escolher um tema central para ser desenvolvido pelos alunos. 

2) Recolher dados e quantitativos para ajudar na elaboração de hipóteses. 

3) Elaborar problemas conforme interesse dos alunos. 

4) Selecionar as variáveis envolvidas nos problemas e na formulação das 

hipóteses. 

5) Sistematizar os conceitos que serão usados na resolução dos modelos. 

6) Interpretar a solução analiticamente e graficamente. 

7) Validar os modelos. 

Como podemos ver no roteiro acima, a Modelagem Matemática tem 

capacidade de alterar a dinâmica da sala de aula, substituindo a atenção ao 

trabalho do professor pela interação entre o estudante e o professor. O professor 

deve problematizar a situação em estudo, relacionando as ideias exploradas no 

processo de modelagem. 

Já Almeida, Silva e Vertuan (2012) dividem em três momentos o contato 

com os estudantes e a Modelagem Matemática. No primeiro, o professor os 

coloca em contato com as informações necessárias; no segundo, uma situação 

problema é sugerida pelo professor e; no terceiro momento, os alunos em grupo 

conduzem a atividade. 
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Biembengut e Hein (2019) defendem a ideia de utilizar Modelagem 

Matemática em três etapas, sendo elas a Interação, a Matematização e o Modelo 

Matemático. Na Interação, reconhece-se a situação-problema e se familiariza 

com o assunto a ser modelado. Nesse momento, deve-se entender o que se 

quer alcançar com o tema escolhido. A Matematização se subdivide em 

formulação e resolução do problema em termos matemáticos. Na formulação, 

transcreve-se a situação em linguagem matemática, classifica-se as informações 

identificando as que são relevantes, levanta-se hipóteses, seleciona-se os 

conhecimentos matemáticos apropriados, determina-se as variáveis e descreve-

se a situação em termos matemáticos. Na resolução, analisa-se os problemas 

resolvidos. O Modelo Matemático se divide em interpretação da solução e em 

validação do modelo. Nesta etapa, verifica-se se as soluções encontradas se 

aproximam da solução-problema, retomando a situação inicial, analisando as 

implicações decorrentes das soluções encontradas e a confiabilidade da sua 

utilização. 

 

3.4. Vantagens da utilização da Modelagem para o ensino-aprendizagem de 
Matemática 

 

Diante de tudo que foi exposto anteriormente, é claro que a Modelagem 

Matemática utilizada como estratégia de ensino pode oferecer inúmeras 

vantagens no processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Dentre elas, 

podemos mencionar a motivação dos estudantes, assim como o 

desenvolvimento da atitude crítica perante a realidade, gerando interesse pela 

ciência em geral e despertando a criatividade e impulsionando os alunos para o 

desenvolvimento de suas próprias estratégias de resolução. 

A relação entre a realidade e o mundo matemático é um dos aspectos mais 

positivos da Modelagem. Ao ser utilizada em sala de aula, esta estratégia conduz 

a um trabalho interdisciplinar que requer diálogo entre e com outras áreas do 

conhecimento, mostrando a importância da Matemática para a formação do 

estudante. A Modelagem proporciona a oportunidade de os estudantes 

vivenciarem a Matemática não como algo pronto e acabado, mas como uma 

ciência viva que pode contribuir em várias situações práticas do dia a dia. 
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A Modelagem possibilita o acesso ao conhecimento matemático a partir de 

indagações, tentativas e experimentações sobre situações cotidianas, 

evidenciando o papel social da matemática. Se os alunos são incentivados a 

investigar a realidade com suporte matemático dentro da escola, eles poderão 

continuar tendo a mesma atitude no seu cotidiano.  

Finalmente, os alunos desenvolvem uma postura para a pesquisa e para a 

experimentação, de raciocínio e de autonomia. Sendo assim, a Modelagem é um 

método que pode contribuir para o ensino-aprendizagem de Matemática, mesmo 

que ainda existam inúmeras dificuldades na sua implementação. É importante 

que o professor fique atento à realidade de seus estudantes e de sua escola, e 

que se sinta seguro de utilizar essa estratégia de ensino em suas salas de aula. 

 

3.5. Dificuldades do uso de Modelagem Matemática em sala de aula. 
 

Inúmeras são as dificuldades de uso de Modelagem Matemática em sala 

de aula, sendo alunos, professores, escola e currículo os principais responsáveis 

para uma maior difusão dessa estratégia de ensino. 

Um ponto que dificulta a implementação da Modelagem como estratégia de 

ensino é o despreparo dos alunos para a prática da Modelagem. Em geral, isso 

acontece, pois, os envolvidos não estão acostumados a serem os principais 

agentes de seu processo de ensino-aprendizagem. Em geral, a Matemática é 

apresentada como uma ciência pronta e acabada, e tudo se transforma em mera 

repetição de algoritmos. É preciso quebrar essa resistência e permitir que os 

alunos tenham oportunidade de discutir se realmente desejam aprender os 

conteúdos. Para Ribeiro (2008),  

 

[...] num projeto de Modelagem Matemática, os alunos veem-se 
obrigados a produzir novos conhecimentos à medida que 
levantam hipóteses, fazem questionamentos, resolvem 
problemas e avaliam soluções. (RIBEIRO, 2008, p. 71) 

 
Algumas atividades que usam Modelagem Matemática podem exigir 

conhecimentos que não estão de acordo com o nível do aluno. Sendo assim, o 

aluno não tem conhecimento suficiente para desenvolver a atividade, sendo esse 

fato um motivo para não existir vontade em trabalhar com Modelagem. 
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A formação do professor pode ser outro entrave para o uso dessa 

estratégia de ensino na escola básica. A inexistência de disciplinas que tratem 

da Modelagem Matemática na formação inicial do professor e de qualquer 

disposição para a formação continuada nessa área impedem o desenvolvimento 

de estratégias usando essa metodologia. Segundo D’Ambrósio (1993), o 

professor ensina da maneira como lhe foi ensinado e então, se ele não foi 

apresentado à esta estratégia de ensino ele não irá utilizá-la. Sendo assim, a 

formação do professor pode ser a origem dos obstáculos. 

Uma grande dificuldade imposta pelo uso dessa estratégia de ensino é o 

tempo. A utilização da modelagem para ensinar um determinado conteúdo pode 

ser mais demorada do que o método tradicional, e isso pode implicar no não 

cumprimento do conteúdo programático estabelecido para aquela série. Nem 

sempre o cumprimento do currículo garante a aprendizagem significativa por 

parte do aluno. Neste caso, para que os alunos não sejam prejudicados, caberá 

ao professor adaptar a prática da metodologia às condições que lhes são 

impostas. 

Os professores valorizam o cumprimento dos programas, os quais estão, 

em geral, rigidamente cobertos nos livros didáticos. Além disso, os professores, 

em geral, se sentem pressionados pelos supervisores, diretores e pais de alunos 

para que os conteúdos sejam abordados em sala de aula em sua totalidade. De 

certa forma, os professores associam a implementação deste método às 

mudanças nas suas atitudes em relação à Matemática, educação e educação 

matemática, mas associam o sucesso da Modelagem à competência do 

professor na condução das atividades. De fato, a adoção da Modelagem 

demanda maiores qualificações do professor, tal como a disposição para adquirir 

conhecimentos interdisciplinares, além de um espírito inovador, da iniciativa à 

pesquisa e à flexibilidade perante os obstáculos. 
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4 Breve relato sobre aspectos históricos da Trigonometria 
 

Neste capítulo, abordaremos alguns aspectos históricos da Trigonometria 

que auxiliam no entendimento da proposta deste trabalho. Primeiramente, 

falaremos sobre os primeiros passos da Trigonometria, que nos mostra o quão 

importante é saber esse conteúdo para resolver problemas simples do dia a dia. 

E depois, mostraremos como o matemático, cientista e geógrafo Eratóstenes 

(276-176 a.C.) calculou o raio da Terra, que será utilizado em uma das propostas 

de atividade do capítulo seguinte. 

 

4.1 História da Trigonometria 
 

As origens da Trigonometria se confundem com a da Geometria, e está 

ligada ao estudo da Astronomia, Agrimensura e Navegação. Os dados mais 

antigos de ideias geométricas surgiram por volta de 2000 a.C. na região da Ásia, 

próxima aos rios Tigre e Eufrates, onde se estabelecia a sociedade babilônica, 

a qual era a mais desenvolvida na época. Segundo Roque (2012), “as ciências 

babilônicas e egípcias deixaram poucos registros, mas é razoável pensar que os 

conhecimentos práticos foram transmitidos de geração em geração pelos 

habitantes do lugar” (p. 146). 

Por volta de 2000 a.C., o estudo da Geometria era voltado para a 

mensuração de áreas, já que se havia a necessidade de medir as propriedades 

para o cálculo de impostos. De acordo com Eves (1964), os babilônicos deviam 

ser “familiarizados com as regras gerais da área do retângulo, da área do 

triângulo retângulo e do triângulo isósceles (e talvez da área de um triângulo 

genérico), da área de um trapézio retângulo, do volume de um paralelepípedo 

reto-retângulo, além do volume de um prisma reto de base trapezoidal” (p. 60). 

Segundo esse mesmo autor, os babilônios também tinham conhecimento sobre 

triângulos retângulos semelhantes, sobre o ângulo inscrito numa 

semicircunferência ser reto e sobre o teorema de Pitágoras. 

Analisando as partes da palavra Trigonometria (Trígono + metria), do grego 

e do latim, encontramos tri = três, gono = ângulo ou canto e metria = medição. 

Unindo as três partes mencionadas, podemos dizer que Trigonometria é o 

processo ou técnica de mensuração, segundo Ferreira (1988). Para entender 
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melhor a Trigonometria precisamos voltar ao passado para perceber a 

necessidade da sua criação e como esteve presente no desenvolvimento da 

humanidade. 

O papiro é o nome de uma planta muito comum nas margens do rio Nilo do 

Egito. Seu talo era utilizado na produção de um material semelhante a um papel, 

o qual recebeu o nome de papiro e era muito utilizado para os registros dos 

antigos egípcios. Segundo Boyer (1974),  

 

um certo número de papiros egípcios de algum modo resistiu ao desgaste 

do tempo por mais de três e meio milênios. O mais extenso dos de 

natureza matemática é um rolo de papiro com cerca de 0,30 m de altura 

e 5m de comprimento, que está agora no British Museum […]. Foi 

comprado em 1858 numa cidade à beira do Nilo, por um antiquário 

escocês, Henry Rhind: por isso é conhecido como Papiro Rhind, ou 

menos frequentemente, chamado Papiro Ahmes em honra do escriba 

que o copiou por volta de 1650 a.C.  (BOYER, 1974, p.9) 

 

Muito de nossa informação sobre a Matemática egípcia vem desse papiro. 

O Papiro de Rhind é uma relíquia encontrada numa data incerta há milênios, a 

qual retrata as primeiras informações do que os egípcios já conheciam da 

Trigonometria.  

 

Figura 1: Papiro Rhind. Fonte: Wikipedia 

 

O problema 56 deste Papiro contém rudimentos de Trigonometria e uma 

teoria de triângulos semelhantes. Na construção das pirâmides era essencial 

manter uma inclinação constante das faces e por isso surgiu a necessidade de 
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se utilizar o conceito da cotangente de um ângulo. Hoje, usamos esse conceito 

no cálculo de inclinação de rampas, conforme a atividade 3 do capítulo 5. 

O Papiro de Rhind, uma das principais fontes de informação, pode ter sido 

um manual destinado a estudantes, mas indicam a direção e a tendência do 

ensino de Matemática no Egito. 

 

4.2 Hiparco, o pai da Trigonometria 
 

Segundo Boyer (1974), a Trigonometria, como os outros ramos da 

Matemática, não foi obra de um só homem ou nação. Teoremas sobre as razões 

entre lados de triângulos semelhantes tinham sido conhecidos e usados pelos 

antigos egípcios e babilônios. Presumivelmente, durante o século II a.C, foi 

compilada a primeira tabela trigonométrica pelo astrônomo Hiparco de Nicéia, 

que assim ganhou o direito de ser chamado de pai da trigonometria. 

Evidentemente, Hiparco calculou suas tabelas para serem usadas na 

astronomia, entretanto não se sabe como ele as calculou, já que suas obras se 

perderam. Deve-se lembrar que desde os dias de Hiparco até os tempos 

modernos não havia coisas como razões trigonométricas, todavia nos dias de 

Hiparco, a matemática aplicada esteve em posição proeminente.  

Segundo Roque (2012), o início do século II a.C. foi marcado por um 

declínio na atenção dos matemáticos aos problemas geométricos avançados, o 

que não representou uma decadência no campo matemático e sim um 

deslocamento de interesse em relação à outras áreas, como a Trigonometria. 

Segundo Geraldi (2008), Hiparco foi o responsável pela sistematização da 

Trigonometria, pela determinação do ano solar, pela determinação do tamanho 

real da Lua e a sua distância em relação à Terra. Hiparco também inventou o 

astrolábio, utilizado para a determinação de distâncias angulares, para 

estabelecer a altura dos astros em relação ao horizonte. Esse instrumento foi 

muito utilizado nas grandes navegações nos séculos seguintes.  

 

Não há uma data certa sobre a origem da Astronomia, mas sabe-se que 
se inicia na idade pré-histórica e evolui de acordo com as necessidades 
do homem. Com os avanços da Astronomia, sentiu-se a necessidade de 
elaborar novos conceitos de medidas, então nasce a trigonometria. Num 
primeiro momento a trigonometria nasce para auxiliar os estudos 
astronômicos. Essas duas ciências eram tidas como unificadas. 
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Posteriormente a trigonometria começa a ser estudada separadamente 
da Astronomia. (GERALDI, 2008, p.52) 

 

4.3 Eratóstenes 
 

O matemático, cientista e geógrafo Eratóstenes (276-176 a.C.), 

personagem que se destacou em diversas áreas do conhecimento de seu tempo, 

foi o primeiro homem a calcular as dimensões da Terra. No entanto, na época 

não se tinha noção exata do erro envolvido nas medidas por ele realizadas. Hoje 

existem meios bem mais avançados para se determinar as dimensões da Terra, 

mas o método desenvolvido por Eratóstenes ainda mantém sua engenhosidade 

e beleza e é reproduzido por pessoas do mundo todo. 

Contemporâneo dos gregos Arquimedes (287-212 a.C.) e Apolônio (262-

194 a.C.), Eratóstenes teve sucesso em praticamente todos os ramos do 

conhecimento de seu tempo. Distinguiu-se como matemático, geógrafo, 

historiador, astrônomo, poeta, filósofo, além se ser um dedicado atleta. Seus pais 

eram gregos e moravam em Cirene, uma cidade grega situada em um ponto da 

costa da África, onde hoje se localiza a Líbia. Ainda criança foi para escola e 

depois se mudou para Atenas onde estudou Matemática, Filosofia e Ciências. 

Foi escrevendo livros sobre diversos temas que seu nome começou a ficar 

conhecido. Sendo um homem de grande cultura, dedicou-se a diversas áreas 

filosóficas, incluindo as ciências da época.  

Quando Ptolomeu III sucedeu a seu pai, Ptolomeu II, em 245 a.C., convidou 

Eratóstenes para ser tutor do seu filho em Alexandria. Para Eratóstenes isso foi 

excelente, pois não havia melhor lugar para pesquisar sobre as grandes 

questões da época. Em Alexandria, havia a famosa Biblioteca de Alexandria, 

idealizada por Ptolomeu I, cujo projeto acabou sendo concluído sob a proteção 

de seu filho Ptolomeu II. Ptolomeu II nomeou então, o professor de Eratóstenes, 

Calímaco, como o segundo Bibliotecário. Com a morte de Calímaco, por volta de 

240 a.C., Eratóstenes foi promovido tornando-se o terceiro bibliotecário-chefe da 

Biblioteca de Alexandria, cargo que exerceu até sua morte. A Biblioteca continha 

centenas de milhares de documentos e livros, que depois do grande incêndio, 

se perderam, sobrando apenas alguns exemplares. 

Eratóstenes foi um erudito notável. Alguns acreditam que, devido ao seu 

saber amplo e brilhante, era alçado à condição de um segundo Platão. Há relatos 
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de que Eratóstenes ao entrar em idade avançada, ficou praticamente cego 

devido a uma oftalmia e que, desgostoso, por volta de 194 a.C., acabou 

suicidando-se através de greve de fome. 

 

4.4. A medida do raio da Terra feita por Eratóstenes 
 

Eratóstenes fez uma medida surpreendentemente correta da circunferência 

da Terra. A descrição deste trabalho estava presente no seu livro “Sobre as 

medições da Terra”, que desapareceu. Quando começou suas pesquisas na 

biblioteca de Alexandria, Eratóstenes deparou-se com as informações 

separadas em muitos lugares diferentes. Com a intenção de organizar todas 

essas informações, ele percebeu que tinha que escrever o primeiro livro 

completo sobre Geografia. E mais, ele queria descobrir como medir a 

circunferência da Terra e sabia que seu livro não estaria completo sem isso. 

Ninguém jamais pensara em medir o tamanho de uma circunferência tão 

grande quanto a Terra. Eratóstenes talvez tivesse imaginado a Terra cortada ao 

meio e separada em diversas frações iguais. Se ele soubesse a quantidade de 

frações iguais e o comprimento do arco de uma dessas frações, bastaria 

multiplicar o comprimento desse arco pelo número de frações para obter o 

comprimento total da circunferência da Terra. 

Para descobrir quantas frações eram necessárias, Eratóstenes pensou na 

circunferência e seus 360º. Se ele descobrisse o ângulo de uma dessas frações 

poderia dividir 360 por esse ângulo e então encontrar o número de frações iguais 

que compõe o todo. Eratóstenes imaginou uma das frações da Terra com a 

borda exterior indo de Alexandria até Siena, uma cidade ao sul do Egito, hoje 

chamada Assuã. Se ele conseguisse calcular a distância entre Alexandria e 

Siena, e se conseguisse medir o ângulo interno da fração que as duas cidades 

formavam, seria capaz de calcular a circunferência da Terra. 

Eratóstenes percebera que o Sol o ajudaria a solucionar o problema do 

ângulo e tinha razões para escolher a cidade de Siena. Ele sabia que no 

vigésimo primeiro dia de junho aconteceria o Solstício de verão, e que 

precisamente ao meio-dia, o Sol brilharia direto dentro de um poço em Siena e 

iluminaria seu fundo sem que nenhuma sombra se projetasse em suas paredes. 
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Entretanto, em Alexandria, exatamente à mesma hora, havia sombras 

sendo projetadas no chão. Eratóstenes sabia que a presença das sombras 

justificava que a Terra é redonda. Se a Terra fosse planar, os raios solares 

incidiriam em todos os lugares formando o mesmo ângulo, e as sombras seriam 

sempre iguais. Eratóstenes percebeu então que seria possível medir o ângulo a 

partir da sombra projetada pelos objetos que recebiam os raios do sol. E sabia 

também, por causa dos textos matemáticos que havia lido, que o ângulo do Sol 

em Alexandria ao meio-dia de 21 de junho formaria, lá no centro da Terra, a 

fração da Terra formada pela distância entre Alexandria e Siena. 

Assim, Eratóstenes saiu da biblioteca em vinte e um de junho alguns 

minutos antes do meio-dia para medir a sombra exatamente naquele momento 

em Alexandria, enquanto, em Siena, no mesmo instante, a luz do Sol entrava a 

pino dentro do poço. Ele conseguiu estimar o ângulo com cerca de 7,2°. Depois, 

dividiu 360 por 7,2, o que dá 50. Agora, sabia que eram necessárias 50 frações 

iguais à medida da distância entre Alexandria e Siena para formar a 

circunferência da Terra. 

No entanto, faltava descobrir qual era a extensão do arco dessa fração, ou 

seja, a distância entre as duas cidades. Depois, só teria que multiplicar esse 

número por 50 para descobrir a medida do contorno de toda a Terra. Por fim, 

acabou pedindo ajuda ao rei. Perguntou ao rei se poderia utilizar os serviços de 

seus melhores bematistas, que eram agrimensores treinados para caminhar com 

passos sempre do mesmo tamanho. Desse modo, as distâncias lineares 

poderiam ser medidas com certa precisão. O rei consentiu e os bematistas 

fizeram esse trabalho. Eratóstenes descobriu que a distância entre Alexandria e 

Siena era de 5.000 estádios. A unidade de medida, o estádio que Eratóstenes 

usou, tinha pouco mais de 157 metros. 

Eratóstenes agora podia calcular a circunferência da Terra que tinha 

250.000 estádios, ou 39.250 quilômetros. Quando a Terra foi novamente medida 

no nosso século, havia apenas uma diferença de cerca de 320 quilômetros entre 

o resultado atual e o que Eratóstenes obteve mais de dois mil anos atrás. As 

medições de Eratóstenes proporcionaram a criação do primeiro mapa da Terra 

baseado em cálculos matemáticos. 
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Figura 2: Esquema da ideia de Eratóstenes. 

Vamos, a partir do esquema da Figura 2, definir as grandezas envolvidas 

no problema: 

• S é a distância entre Siena e Alexandria; 

• θ é o ângulo formado da fração formada pelas cidades de Siena e Alexandria; 

• C é a circunferência da Terra; 

• D é o diâmetro da Terra; 

• R é o raio da Terra; 

• L é o comprimento do poste; 

• L' é o comprimento da sombra do poste. 

Eratóstenes, então, calculou a circunferência da Terra, utilizando a seguinte 

relação: 

     
𝑆

𝐶
=  

𝜃

2𝜋
. 

 

Ou seja, a razão entre a distância das cidades (S) e a circunferência da 

Terra (C) é igual à razão do ângulo formado pelas cidades e o ângulo total da 

circunferência terrestre. Então, para calcular a circunferência necessitamos do 

ângulo 𝜃 e de S. Os ângulos utilizados nestes cálculos serão expressos em 

radianos.  

Observando a Figura 2, pode-se notar que o poste, sua sombra e a linha 

imaginária dos raios solares formam um triângulo, onde um dos ângulos é 

exatamente o ângulo 𝜃 . Assim, necessitamos saber apenas o comprimento do 
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poste (L) e o comprimento de sua sombra (L’) para conhecer o ângulo 𝜃. Para 

isso, é necessário lembrar do conceito de tangente: 

tan 𝜃 =  
𝐿´

𝐿
  

Isolando 𝜃, teremos a seguinte relação:  

𝜃 =  𝑡𝑎𝑛−1
𝐿´

𝐿
 

 

Evidentemente, naquela época, não havia uma calculadora para calcular a 

inversa da tangente de um valor. E, então, Eratóstenes utilizou tabelas com a 

relação entre o ângulo e a razão do comprimento do arco pelo raio. A única 

informação que temos é que o ângulo calculado foi de 7,2°. 

A distância entre as cidades é obtida pela multiplicação do número de 

passos dados de Siena até Alexandria pelos bematistas do Rei, pelo 

comprimento de cada passo, que supostamente tem o mesmo tamanho. A 

informação que temos é que a distância encontrada é de 5000 estádios, que 

como dissemos, era a unidade de medida utilizada na época. Obter o 

comprimento da circunferência da Terra com essas informações se torna bem 

simples. 

Vamos converter o ângulo encontrado por Eratóstenes de graus para 

radianos. Isso pode ser feito pela seguinte relação trigonométrica: 

𝜃(𝑟𝑎𝑑) =  
𝜃(𝑔𝑟𝑎𝑢𝑠)

360°
 . 2𝜋 

𝜃(𝑟𝑎𝑑) =  
7,2°

360°
 . 2𝜋 

𝜃(𝑟𝑎𝑑) =  0,02 . 2𝜋 

 

Agora substituímos na equação abaixo para calcular a circunferência: 

C = 
2𝜋

𝜃
 . 𝑆 = 

2𝜋

0,02 .2𝜋
 . 5 000 = 

1

0,02
 . 5 000 = 50. 5000 = 250.000 estádios. 

Bem, agora podemos calcular o comprimento em quilômetros multiplicando 

o resultado por 0,157 km, o que resulta em C = 39.250 km. 

O raio da Terra pode ser obtido a partir da relação C = 2𝜋R, então: 

 

R = 
𝐶

2𝜋
=  

39 250 

2𝜋
 ≅ 6.247. 
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Logo, o diâmetro, que é o dobro do raio, mede 12.494 km. 

Atualmente medidas obtidas com sistemas sofisticados de medição 

mostram que o raio da Terra é de 6370 km o que dá uma diferença de 123 km 

da medida de Eratóstenes. 
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5 Proposta de ensino de Trigonometria a partir da metodologia de 
modelagem matemática 
 

Acreditando que a Modelagem Matemática seja um meio de contextualizar 

os conteúdos, levando situações reais para a sala se aula, e formando cidadãos 

mais críticos e reflexivos, a proposta a seguir tem o objetivo de aplicar essa 

metodologia no ensino da Trigonometria.  

No que se segue, serão apresentadas três propostas de atividades que 

exploram o conteúdo de Trigonometria no triângulo retângulo que podem ser 

aplicadas para alunos do Ensino Médio. Todas as atividades serão apresentadas 

com suas resoluções e com as discussões à cerca do uso da Modelagem em 

seu desenvolvimento. 

Vale a pena mencionar que, com a pandemia da COVID-19, as escolas 

estão sendo diretamente afetadas e muitas estão fechadas. Desta forma, tornou-

se inviável a aplicação das atividades propostas em sala de aula para uma 

análise dos resultados e possíveis ajustes nessa proposta. Ressaltamos, 

também, que nosso objetivo é aplicar as atividades em turmas de Ensino Médio 

assim que possível. 

Antes de apresentar as atividades, apresentaremos o ciclo de modelagem 

que será utilizado no desenvolvimento das atividades propostas. Este ciclo é 

inspirado no que foi proposto por Biembengut (2009). 

 

5.1. Ciclo de Modelagem  
 

De acordo com Biembengut (2009), ao utilizar Modelagem Matemática 

como estratégia de ensino para solucionar uma questão, é possível identificar 

três etapas do processo cognitivo. São elas: percepção, compreensão, 

significado-modelo. Essas etapas ainda podem ser subdivididas em 7: 

 
1ª) Percepção: requer da pessoa que vai fazer um modelo matemático – 
representação externa – que reconheça a situação problema (→ 
delimitação do problema) e familiarize-se com o assunto a ser modelado 
(→ referencial teórico); 2ª) Compreensão: etapa mais desafiante que 
exige do pesquisador compreensão suficiente para poder levantar 
hipóteses, formular um modelo matemático (→ desenvolvimento) e 
resolver o problema a partir do modelo (→ aplicação); 3ª) Significação – 
modelo: momento final em que se faz interpretação da solução e 
validação do modelo (→ avaliação). Estas etapas e sub etapas são as 
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mesmas requeridas em uma pesquisa científica. (BIEMBENGUT, 2009, 
p.21) 

 

Seguindo as etapas mencionadas anteriormente, na primeira, inicia-se uma 

discussão acerca do problema no mundo real e o que se pretende alcançar com 

sua solução. Já na segunda etapa, ocorre a tradução do problema do mundo 

real para o mundo matemático, que se subdivide em formulação e resolução em 

termos matemáticos. Na formulação, transcreve-se a situação em linguagem 

matemática, classificam-se as informações identificando as que são relevantes, 

levantam-se hipóteses, selecionam-se os conhecimentos matemáticos 

apropriados, determinam-se as variáveis e descrevem-se a situação em termos 

matemáticos. E, finalmente, na terceira etapa, ocorre a resolução e faz-se uma 

análise do problema resolvido. Além disso, verificam-se se as soluções 

encontradas se aproximam da solução-problema, retomando à situação inicial, 

analisando as implicações decorrentes das soluções encontradas e a 

confiabilidade da sua utilização. 

Inspirados nessas etapas propostas por Biembengut (2009), seguiremos o 

seguinte ciclo de modelagem em nossas atividades: 

 

Figura 3: Ciclo de Modelagem. 

Vejamos, então, as atividades que foram desenvolvidas para serem 

levadas para a sala de aula através da Modelagem Matemática. 
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5.2. Propostas de Atividades 

 

5.2.1. Atividade 1: Medindo grandes distâncias 
 

A Atividade 1 deste trabalho foi adaptada a partir de um problema 

desenvolvido por Borromeo Ferri (FERRI, 2018), que foi apresentado aos alunos 

do curso Modelagem Matemática para o Ensino de Matemática, ministrado pela 

professora Magda Kimico Kaibara Dutra, em um projeto de ensino, desenvolvido 

no ano de 2020, no Curso de Licenciatura em Matemática da UFF. 

 

Enunciado da atividade 1: Inspirado na Figura 4, estime a distância que o 

salva-vidas é capaz de enxergar quando sentado em sua cadeira e determine o 

seu ângulo de observação. 

   

 
Figura 4: Atividade 1 - Salva-vidas sentado em sua cadeira. Fonte: Wikipedia. 

Este é um problema que, de fato, acontece no mundo real. É importante 

que um salva-vidas saiba quão longe ele consegue enxergar, para que possa 

auxiliar pessoas que tiverem problemas em sua volta, seja em piscinas ou praias. 

Sendo assim, a Modelagem Matemática pode ser utilizada como estratégia de 

ensino para abordá-lo.  

Vamos, então, verificar o ciclo de modelagem a ser utilizado neste 

problema.  

 

Ciclo de Modelagem: 

• Descrição do problema do mundo real: 
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É possível começar esse problema com alguns questionamentos e 

discussões relacionados à situação real enfrentada. Estes questionamentos 

serão úteis para desenvolver caminhos para sua solução. Vejamos: 

o Como se fabrica um posto salva-vidas?  

o Existe um projeto padrão que garanta a sua estabilidade e a segurança 

do salva-vidas?  

o Ao sentar-se na sua cadeira, o salva-vidas consegue observar todos os 

banhistas?  

o Quantos postos de salva-vidas são necessários em uma praia extensa? 

o Qual a distância ideal entre postos de salva-vidas para que todos os 

banhistas sejam observados? 

o A cadeira de um salva-vidas não possui um assento que lhe permite tocar 

o chão com os pés. Ao contrário disso, essa cadeira fica no último degrau 

de uma escada. Isto permite que o salva-vidas tenha uma visão mais 

ampla ou não do que está à sua frente?  

o Qual é o ângulo de observação do salva vidas, ou seja, qual é o ângulo 

entre o segmento que representa a altura dos olhos do salva vidas e o 

segmento que representa a distância entre os olhos do salva-vidas e o 

último ponto visto por ele? 

   

Todas as ideias levantadas, também podem ser utilizadas para discutir 

sobre faróis marítimos. É possível iniciar uma discussão com os alunos sobre a 

razão para que os faróis sejam tão altos e sobre seu posicionamento. 

 
Figura 5: Atividade 1 - Faróis que podem ser explorados na atividade. Fonte: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/farol/481742. 

 

Neste caso, podemos ainda ampliar a visão do aluno, relacionando a 

Matemática com a Geografia e História, lembrando de Eratóstenes, matemático 

e geógrafo, que calculou a circunferência da Terra (veja Capítulo 4). Para 
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calcular a circunferência C do planeta Terra, Eratóstenes utilizou uma relação 

trigonométrica considerando a distância S entre as cidades de Siena e 

Alexandria e o ângulo a  formado por estas duas cidades. A relação é: 

 𝐶 =
3600

𝑎
 .  𝑆 

Veja o esquema usado por Eratóstenes na Figura 6. 

  

Figura 6: Esquema de Eratóstenes. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Erat%C3%B3stenes 

 

Dessa forma, há mais de 2200 anos, Eratóstenes descobriu que a Terra 

não era plana e estimou seu raio. Hoje em dia, nós sabemos que o raio da Terra 

mede aproximadamente 6.371 Km.  

 

• Especificação do problema matemático: 

É preciso criar uma fórmula matemática que nos leve a estimar o quão 

longe um salva-vidas pode enxergar. Para isso, vamos fazer um esquema com 

o posicionamento do salva-vidas, do mar e o raio da Terra.  

Neste esquema da Figura 7, o ponto A está marcado sobre a cabeça do 

salva-vidas, B representa o último ponto visto por um salva-vidas posicionado 

em A e C é o centro da Terra. Além disso, h representa a distância da cabeça do 

salva-vidas sentado em sua cadeira até o chão. Por simplicidade, chamaremos 

h de altura do salva-vidas. E ainda, r é o raio da Terra e w a distância alcançada 

pela visão do salva-vidas. 

Vale ressaltar que o esquema apresentado na Figura 7 foi feito no plano, 

mas a situação estudada é espacial. O ponto C, representa o centro da Terra, 

que fica no interior do planeta. Porém, no esquema, ele parece estar na 

superfície da Terra, exatamente por estarmos representando uma situação 

espacial no plano. Outro fato que podemos mencionar é que o desenho utilizado 

para representar o planeta Terra é apenas uma ilustração e não foi considerado 
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que o salva-vidas representado por A está localizado em nenhuma parte 

específica do planeta, apesar do esquema indicar que ele pode estar próximo ao 

polo Norte. O esquema é apenas uma ilustração para facilitar o entendimento da 

situação. 

 

Figura 7: Atividade 1 – Situação para determinação da distância. 

Este esquema nos mostra que estamos trabalhando, na verdade, com um 

triângulo ABC que é retângulo em B, já que AB precisa ser tangente à Terra. 

Utilizando, então, o teorema de Pitágoras, temos: 

(6.371 + h)2 = (6.371)2 + w2 

40.589.641 + 12.742h + h2 = 40.589.641 + w2 

w2 = 40.589.641 + 12.742h + h2 - 40.589.641 

w2 = 12.742h + h2 

Para ilustrar o ângulo de visão, utilizaremos o esquema da Figura 8. Note 

que este é apenas um esquema ilustrativo para podermos compreender melhor 

a questão do ângulo de visão. Para a construção do esquema, não foi 

considerada a escala adequada. 

  

Figura 8: Atividade 1 – Situação para determinação do ângulo. 
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Pelo esquema da figura 8, percebemos que 𝛼 é o ângulo de visão 

procurado, onde ABD é um triângulo retângulo em D. Além disso, os valores de 

h e w são conhecidos, e com eles podemos encontrar 𝛼. Considerando as razões 

trigonométricas, verifica-se que a razão que melhor se adequa à situação é a 

razão cosseno, visto que: 

cos 𝛼 =  
ℎ

𝑤
. 

 

• Formulação do modelo matemático: 

Premissas que serão utilizadas para a formulação do modelo matemático: 

o considere um dia de sol sem nuvens e sem nebulosidade, 

o considere a altura da cadeira do salva-vidas igual a 3m, como 

discutido na etapa anterior, 

o w2 = 12.742h + h2 onde w é a distância que o salva-vidas consegue 

enxergar e h é a altura do salva-vidas, 

o cos 𝛼 =  
ℎ

𝑤
. 

 

• Resolução matemática: 

o Cálculo da distância: 

 

Considerando que h=3, então 

w2 = 12.742h + h2 

w2 = 12.742.000(3) + (3)2 

w2 = 38226.000 + 9 

w2 = 38.226.009 

w ≅ 6.182,72 m. 

Note que o h pode assumir qualquer valor real. 

o Cálculo do ângulo de observação: 

Sendo w ≅ 6.182,72 e r=6371, então 
 

cos 𝛼 = 
ℎ

𝑤
 

 

cos 𝛼 = 
3

6.182,72
≅ 0,0004 

 
𝛼 ≅ 89,9°. 
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• Interpretação da solução: 

A partir da equação desenvolvida anteriormente, podemos calcular a 

distância alcançada pela visão do salva-vidas a partir de qualquer altura da 

cadeira. Entretanto, como os números podem ser grandes, pode ser necessário 

que os alunos necessitem do uso de calculadora. 

A solução nos fornece um valor de, aproximadamente, 6km para a distância 

que um salva-vidas é capaz de enxergar no horizonte à sua frente. Vale ressaltar 

a diferença entre a distância calculada e o quanto o salva vidas enxerga, já que 

a essa distância, o salva vidas necessitaria de um meio de transporte para 

concluir o salvamento e talvez não fosse sequer capaz de perceber que algo 

estivesse acontecendo com alguém nessa distância. 

O ângulo de observação corresponde ao ângulo entre o segmento que 

representa a altura dos olhos do salva vidas em relação à areia da praia e o 

segmento que representa a distância entre os olhos do salva-vidas e o último 

ponto visto por ele. Esse ângulo tem um valor quase de 90o, pois se inicia na 

base do posto salva vidas, que se encontra na posição ortogonal ao objeto 

observado e a uma grande distância horizontal. 

 

• Avaliação e validação do modelo: 

Os valores encontrados para w e 𝛼 são coerentes, pois podemos compará-

los com distâncias reais. Neste link, podemos validar o valor encontrado em w 

(Qual a distância máxima que o ser humano pode enxergar e ouvir? | Super 

(abril.com.br)). Os alunos também podem utilizar aplicativos de celulares para 

confirmar essa distância.  

Esse problema promove uma oportunidade de usarmos a 

interdisciplinaridade com a disciplina de Geografia, com o conceito do Globo 

Terrestre e do raio da Terra. Também, temos a oportunidade de apresentar o 

matemático Eratóstenes através da História da Matemática, além da 

aplicabilidade do Teorema de Pitágoras e da Trigonometria. 

Um problema similar se encontra em Ferri (2018), páginas 57 e 58. 

 

• Relatório da solução: 

 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-distancia-maxima-que-o-ser-humano-pode-enxergar-e-ouvir/#:~:text=Campo%20Grande%2C%20MS-,Por%20causa%20da%20curvatura%20da%20Terra%2C%20nosso%20olho%20%C3%A9%20capaz,at%C3%A9%205%20km%20de%20dist%C3%A2ncia.
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-a-distancia-maxima-que-o-ser-humano-pode-enxergar-e-ouvir/#:~:text=Campo%20Grande%2C%20MS-,Por%20causa%20da%20curvatura%20da%20Terra%2C%20nosso%20olho%20%C3%A9%20capaz,at%C3%A9%205%20km%20de%20dist%C3%A2ncia.
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Para determinarmos a distância observada pelo salva vidas, basta termos 

a distância entre os olhos e o chão do observador.  

Como a Terra apresenta uma superfície irregular, foi necessário considerar 

uma linha reta, sob a qual foi construído um triângulo retângulo, para calcular o 

cosseno do ângulo de observação e assim encontrar o ângulo procurado. 

 

5.2.2. Atividade 2: Medindo alturas com o teodolito 
 

Em certos momentos de nossas vidas, precisamos calcular medidas que 

não podem ser encontradas com instrumentos simples de medição, tais como 

réguas, trenas, metros de carpinteiro ou até fitas métricas. Essas medidas são 

comumente conhecidas como medidas inacessíveis, e um exemplo é a altura de 

uma montanha ou de uma árvore.  

Esta atividade tem por objetivo trabalhar as medidas inacessíveis com os 

estudantes. Para isso, será construído um teodolito artesanal, que é um 

instrumento que mede ângulos, e através desses ângulos, chegaremos nas 

medidas procuradas. É claro que existem teodolitos profissionais que são 

utilizados, por exemplo, por engenheiros civis, mas que não faz sentido serem 

utilizados por estudantes de nível básico. Dessa forma, mostraremos como o 

teodolito pode ser construído e usado no problema. 

 

Enunciado da atividade 2: Qual é a altura do Ipê Amarelo?  

 
Figura 9: Atividade 2: ipê amarelo. Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ip%C3%AA_Amarelo_,_arvore_simbolo_do_Brasil.JPG 

 
Para solucionar esse problema, propomos construir um teodolito artesanal 

que nos auxiliará a medir um ângulo do problema a ser resolvido. Para isso, 

utilizaremos os seguintes materiais: 

• papel cartão na forma retangular com medidas 12cm x 10cm,  

• papelão na forma retangular com as medidas 20cm x 30cm, 
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• um transferidor de 180º, 

• lápis, borracha e cola, 

• plástico adesivo para adesivar o papel cartão e papelão (opcional), 

• alfinete pequeno, 

• canudo plástico com diâmetro suficiente para observar através dele. 

Modo de construção do teodolito: 

• Passo 1: Cole o papel cartão sobre a parte superior do papelão de forma 

que sobre uma borda de cada lado do retângulo. 

 

Figura 10: Passo 1: Construção do teodolito artesanal. 

• Passo 2: Utilizando o transferidor, trace um quarto de uma circunferência, 

de forma que o centro da circunferência coincida com o canto inferior 

direito do papel cartão retangular. 

 

Figura 11: Passo 2: Construção do teodolito artesanal. 

• Passo 3: Marque os ângulos conforme o transferidor de ângulo 0o até o 

90o. 

 

Figura 12: Passo 3: Construção do teodolito artesanal. 
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• Passo 4: Fure o canudo com o alfinete na sua extremidade e, em seguida, 

fure o papel cartão colado ao papelão com o alfinete fixo ao canudo, 

conforme a figura abaixo. 

 

Figura 13: Passo 4: Construção do teodolito artesanal.  

Na Figura 14, vemos um esquema para utilização do teodolito. O usuário 

deve posicioná-lo diante de seu rosto e apontar o canudo para o alto do objeto a 

ser medido e então verificar o ângulo encontrado. 

 

Figura 14: Atividade 2 – Como usar o teodolito. Fonte: http://www.cdme.im-uff.mat.br/trigonometria/aluno05.html 

Vamos agora desenvolver o ciclo de modelagem desta atividade, como na 

anterior. 

 

• Descrição do problema do mundo real: 

De acordo com o site https://www.bioparquebrasil.com.br/#home, o Ipê-

Amarelo é a árvore mais conhecida e cultivada no Brasil. Ele faz parte de um 

grupo de plantas de excepcional valor ornamental, tanto pelas flores exuberantes 

como pela sua elegante forma estrutural. Existem várias espécies de ipês-

amarelos, distribuídas em diferentes ambientes de florestas e cerrado. Sua altura 

varia de 4 a 20 metros de acordo com a espécie, de forma que sua velocidade 

de crescimento atinge 1 metro por ano.  

 

• Especificação do problema matemático: 

https://www.bioparquebrasil.com.br/#home
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Figura 15: Atividade 2 – Um observador analisando um ipê à sua frente. 

 
A Figura 15 mostra o esquema que iremos seguir para construir o problema 

do ponto de vista matemático. Note que, temos um observador posicionado 

diante do ipê, que possui um ângulo de visão marcado em verde. Para calcular 

esse ângulo, vamos utilizar o teodolito que foi construído anteriormente.  

Para usar o teodolito e calcular o ângulo de visão, o observador deve ficar 

de pé e segurar firme o teodolito na direção do ipê de modo que a base do 

papelão fique paralela ao chão. Olhando através do canudo acoplado ao 

teodolito, pela extremidade que está posicionada no vértice do retângulo, mova 

o canudo até encontrar o topo do objeto (árvore). Verifique o ângulo encontrado 

no transferidor e anote para utilizarmos no que se segue. É preciso também, 

descobrir a distância do observador ao objeto e a altura do observador. Isso pode 

ser feito com um objeto de medição como trena ou fita métrica. 

 

Figura 16: Atividade 2 – Modelo Matemático. 

 

A Figura 16 mostra um triângulo retângulo ABC em B construído sobre o 

recorte da cena e que nos auxiliará na solução da questão. Neste caso, h é a 

altura do observador e h+a é a altura do ipê amarelo. Dessa forma, buscamos 

encontrar h+a. 

No que se segue, usaremos a notação apresentada na Figura 16. 
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• Formulação do modelo matemático: 

Se considerarmos que a altura h do observador é igual a 1,60m e a 

distância c, entre o observador e a árvore, é igual a 3m, o ângulo CÂB encontrado 

com o teodolito será igual a 45o.  

Neste caso, vamos utilizar a tangente do ângulo CÂB, já que os dados 

disponíveis são o ângulo encontrado através do teodolito e o cateto adjacente. 

Não podemos utilizar o seno e o cosseno, pois não conhecemos o valor da 

hipotenusa do triângulo ABC. 

Assim,  

tan 𝐶Â𝐵 =
altura do ipê (acima do observador)

𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒 𝑜 𝑖𝑝ê
⟺ tan 45𝑜 =

𝑎

𝑐
. 

• Resolução matemática: 

Considerando que c é igual a 3 e que tan 45𝑜 = 1 temos: 

tan 45𝑜 =
𝑎

3
⟺ 𝑎 = 3. 

Logo, a altura da árvore é: 

h + c = 3 + 1,60 = 4,60m. 

• Interpretação da solução: 

A partir de um ângulo encontrado por meio do uso do teodolito artesanal e 

do conhecimento da tangente deste ângulo, cujos valores se encontram em 

tabelas de fácil acesso na internet, podemos calcular a altura observada de 

qualquer objeto, monumento, edificação ou qualquer árvore. Entretanto, é 

necessário que se tenha a distância entre o observador e o que está sendo 

observado e a altura do observador, a qual será acrescida ao valor encontrado. 

 

• Avaliação e validação do modelo: 

 

Para validação do modelo, os alunos poderão utilizar aplicativos de 

celulares para confirmarem o valor encontrado para a altura da árvore, assim 

como trenas eletrônicas, e também comparar a altura da árvore com edificações 

existentes. 
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Essa atividade promove uma oportunidade de usarmos a construção de um 

material concreto para a solução de uma questão que está presente no dia a dia 

das pessoas, colocando a trigonometria no patamar de importância dos outros 

ramos da matemática, tais como álgebra e aritmética. 

 

• Relatório da solução: 

A solução deste problema oferece a oportunidade de se trabalhar a 

trigonometria do triângulo retângulo, através da razão trigonométrica tangente, 

demostrando que tais conhecimentos abstratos são necessários para soluções 

de problemas reais e concretos. 

 

5.2.3. Atividade 3: Construindo rampas 
 

Essa atividade foi inspirada em uma questão apresentada no capítulo de 

Trigonometria do livro de Geometria do Projeto Livro Aberto de Matemática, 

disponível no site: https://umlivroaberto.org/producao/geometria. 

Em 2015, foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais para pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e 

cidadania. 

De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (CIVIL - 2015), que 

tem como principal objetivo assegurar e promover condições de igualdade a 

todas as pessoas, todo indivíduo que possui alguma deficiência tem o direito à 

igualdade de oportunidades. Para que tenham acessibilidade, todas as 

edificações públicas e privadas que se destinam ao uso coletivo devem ser 

adaptadas à pessoa com deficiência. Portanto, para atender à exigência desta 

lei, as edificações devem conter rampas de acessibilidade para facilitar o acesso 

ao interior e ao exterior dessas edificações. 

Uma rampa de acessibilidade é uma adaptação realizada nas edificações 

para facilitar a livre movimentação do cadeirante e sua inclinação depende da 

relação entre altura e comprimento horizontal. 

 

https://umlivroaberto.org/producao/geometria
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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Figura 17: Atividade 2 – Rampa de Acessibilidade. Fonte: 

http://www.portaldeacessibilidade.rs.gov.br/uploads/1373900259CartilhadeAcessibilidadedaANTT_1.pdf 

 

Considerando uma rampa de inclinação i, altura h e comprimento c, sua 

inclinação deve ser calculada da seguinte maneira: 

𝑖 =
ℎ

𝑐
 . 100 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de 

Normalização por reconhecimento da sociedade brasileira desde a sua 

fundação, em 28 de setembro de 1940. Apesar da lei Nº13.146 ter sido 

sancionada em 6 de julho de 2015, a ABNT já havia elaborado em 1995 a norma 

NBR 9050 que diz, entre outras orientações, que a inclinação de uma rampa 

deve estar entre 8,33% e 12,5% (ABNT NBR 9050/1995). 

Em 2006, o ENEM apresentou uma questão relacionada com a construção 

de uma rampa. A atividade aqui proposta, será uma adaptação desta questão. 

 

 
Figura 18: Ilustração da questão 62 da prova amarela do ENEM 2006. 

Enunciado da atividade 3: Como será a rampa para que um cadeirante 

atravesse a escada da Figura 18, respeitando a norma de acessibilidade NBR 

9050? 

 

Ciclo de Modelagem: 
 

• Descrição do problema do mundo real: 
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Neste problema, podemos fazer vários questionamentos sobre a situação. 

Vejamos alguns deles: 

o Como são construídas as rampas de acesso? 

o Onde são encontradas rampas de acesso? 

o É possível construir uma rampa de acesso ao lado de qualquer escada, 

independentemente de sua altura?  

o Todos os locais que conhecemos estão adaptados com rampas de 

acesso para os deficientes? 

o As edificações construídas antes de 1995 estariam adaptadas? 

Vale ressaltar que, na maioria das edificações, principalmente as mais 

antigas, encontramos problemas de acessibilidade. Como a norma que garante 

a acessibilidade foi criada em 1995, construções anteriores a essa data, 

provavelmente não seguiram tais orientações. Com o objetivo de assegurar e 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoas com deficiência, vemos a necessidade de adaptar tais 

edificações e para isso, usaremos Matemática. 

 

• Especificação do problema matemático: 

Para seguir a norma mencionada anteriormente, precisamos considerar a 

inclinação máxima de 12,5%. Além disso, pela figura, vemos que a escada 

possui altura de 90cm, conforme Figura 19, então a rampa deverá acompanhar 

tal altura.  

 

Figura 19: Atividade 3 – Rampa de acessibilidade. 

Sendo assim, vamos trabalhar com o triângulo ABC retângulo em B, como 

da Figura 19. Neste caso, h é a altura e c é o comprimento da rampa. 

 

• Formulação do modelo matemático: 
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Considerando que a inclinação da rampa é de 12,5%, temos que a cada 

100m de comprimento corresponderá a 12,5m em sua altura. Para este caso, 

vamos descobrir o ângulo α da inclinação a partir do cálculo da tangente de α. 

Veja a Figura 20. 

 

Figura 20: Atividade 3 – Inclinação da rampa. 

Considerando então o triângulo ABC da Figura 20, temos que: 

tan 𝛼 =
12,5

100
= 0,125. 

 

Consultando uma tabela trigonométrica ou utilizando uma calculadora 

apropriada, encontramos que o ângulo α está entre 7o e 8o. Portanto, se 

quisermos criar rampas com inclinação máxima, seu ângulo de inclinação deverá 

estar entre 7o e 8o.  

Vamos considerar, então, que o ângulo de inclinação é de 7o para resolver 

o problema dado. Dessa forma, queremos construir uma rampa com altura de 

90cm com essa inclinação. Ou seja, a situação é a mostrada na Figura 21. 

 

Figura 21: Atividade 3 – Ângulo de inclinação da rampa é 7º. 

Vamos usar este fato para resolver o problema pedido. 

 

 

 

• Resolução matemática: 

No problema que estamos trabalhando, sabemos que h=90cm e 

precisamos encontrar o valor da largura c, como na Figura 3. Utilizando a 

tangente do ângulo 7º, podemos encontrar o valor de c de maneira direta.  
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Vejamos:  

tan 7° =
90

𝑐
 

Utilizando uma tabela trigonométrica ou uma calculadora apropriada, 

encontramos que tan 7° = 0,122785. Logo, 

c=
90

0,122785
= 732,99cm. 

Logo, a rampa deve ter 7,33m de largura. 

Utilizando o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo ABC da Figura 

20, temos que: 

r2 = (0,9)2 + (7,33)2 

r2 = 81 + 53,7289 

r2 = 134,7289 

r = 11,6 m 

Portanto, a rampa terá a 11,6m de comprimento. 

 

• Interpretação da solução: 

A partir de qualquer inclinação desejada, podemos calcular a rampa que 

melhor se adapte ao local. Se o espaço disponível para a construção da rampa 

não for adequado para que ela ter as medidas necessárias, também é possível 

dividir a rampa em duas partes, mantendo a inclinação. 

 

• Avaliação e validação do modelo: 

O modelo matemático atende ao cálculo de rampas com diversas 

inclinações, utilizando apenas a tangente do ângulo e o Teorema de Pitágoras. 

 

• Relatório da solução: 

A solução confirma a importância da matemática na solução de problemas 

do dia a dia, reforçando o compromisso social da disciplina. Essa atividade 

promove a valorização da Trigonometria e a aproxima da realidade dos 
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estudantes ao proporcionar o acesso à informação e ao qualquer lugar que 

queiram chegar.  
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6 Considerações Finais 
 

Esse trabalho é resultado de muitas reflexões feitas durante o Curso de 

Graduação de Licenciatura em Matemática da UFF. A escolha do tema ocorreu 

a partir de um projeto de ensino promovido pela UFF durante o ano de 2020, 

enquanto as atividades da universidade estavam totalmente suspensas devido 

à pandemia da COVID-19. Enquanto estávamos ainda atordoados com a 

situação nunca prevista, nem na mente dos maiores pessimistas, tivemos a 

oportunidade de nos aprofundar numa metodologia pouco utilizada em nossas 

escolas e tão rica em oportunidade de aprendizado. 

A expectativa era formular um entendimento sobre a Modelagem 

Matemática, exercitando o pensamento crítico e reflexivo e aplicando essa 

metodologia em atividades que poderiam ser desenvolvidas em sala de aula. 

Como ferramenta pedagógica, essa metodologia é capaz de desafiar os alunos, 

levando-os a construir novos saberes, sem definições decoradas e 

desvinculando-os das atividades mecânicas e repetitivas. 

A proposta de atividade que envolve o salva-vidas pode levar os estudantes 

a uma viagem no tempo quando se faz necessário conhecer os estudos de 

grandes pensadores que contribuíram para descobertas essenciais utilizadas 

atualmente, tal como o raio do nosso planeta. Foi uma oportunidade de conhecer 

quem estava por traz de uma informação que gera tantas discussões a respeito 

do formato do nosso planeta. 

Na atividade que utilizamos o teodolito artesanal, é importante enaltecer o 

uso do material concreto na prática pedagógica, especialmente quando o 

material concreto é possível ser confeccionado pelos próprios estudantes com 

simples materiais caseiros. Utilizando o material concreto, a atividade se torna 

palpável, fazendo com que as dúvidas apareçam naturalmente no decorrer do 

processo, proporcionando significado e dinamismo à atividade. 

Nem por isso menos importante, a última atividade relaciona a Matemática 

com o nosso bem-estar, colocando-a na posição relevante para soluções de 

problemas do nosso dia a dia. Um degrau se torna um obstáculo, impedindo que 

sonhos se realizem, impedindo a igualdade no acesso à informação e a 

locomoção. Essa atividade promove os alunos a agentes ativos da inclusão, 
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mostrando a eles a capacidade de realizar desejos, respeitando as diferenças e 

unindo pessoas. 

Ao propor uma atividade de investigação com dados reais, de fontes 

diversas, é possível sensibilizar os estudantes sobre a importância dos 

conteúdos matemáticos, fazendo com que eles se interessem por esses 

assuntos, os quais poderão estar relacionados às suas experiências e 

necessidades. Na perspectiva de Bassanezi (2002), esse é o objetivo de aplicar 

a Modelagem Matemática nas atividades de ensino e aprendizagem. Nesse 

ambiente, os estudantes podem conhecer e aprender conteúdos 

extracurriculares, ao mesmo tempo que adquirem conhecimentos sobre 

assuntos da realidade. 

Portanto, percebemos que ao optar pela utilização da metodologia de 

Modelagem Matemática quebramos o paradigma do ensino tradicional da 

Matemática, motivando os estudantes ao apresentar um universo diferente do 

que eles estão acostumados a solucionar suas questões, fazendo com que 

troquem experiências, promovendo um ambiente inclusivo e acolhedor. 
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