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As atividades propostas inicialmente têm por objetivo detectar conceitos 

subsunçores, ou seja, conhecimentos necessários para que novos conteúdos 

sejam ancorados e assim assimilados (Ausubel, 2003).  

 Considerando que desta sequência são alunos da 2ª série do ensino 

médio, e tendo em vista a proposta curricular em vigor (São Paulo, 2008), nota-

se que os conteúdos introdutórios à trigonometria, especificamente as 

semelhanças de triângulos e a razões trigonométricas no triângulo retângulo, já 

terão sido estudados, o que pode indicar que tais conhecimentos 

possivelmente fazem parte da estrutura cognitiva destes alunos (Ausubel, 

2003).  

 As variáveis didáticas aqui previstas são a utilização de transferidor e 

lápis na construção do ciclo trigonométrico, a conversão da linguagem 

matemática para a linguagem natural, por meio das reflexões propostas depois 

de cada atividade e a construção de gráficos da função y=senx e y=cosx 

intermediada pela tabela dos valores das projeções dos ângulos nos eixos. Os 

gráficos das funções seno e cosseno serão construídos com o objetivo que os 

alunos possam transpor os valores do ciclo para o sistema de coordenadas 

cartesianas. 

Atividade 1 

O objetivo desta primeira atividade era levar o aluno a associar aos ângulos um 

número real escrito nos eixos das abscissas e das ordenadas. Para isso, os 

estudantes deveriam determinar os ângulos utilizando o transferidor. Os 

valores identificados poderiam ser aceitos por aproximação decimal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Atividade 1 – Utilizando o transferidor e uma régua, marque, na circunferência, os 

ângulos indicados na tabela. Em seguida, complete a tabela com as projeções destes 

ângulos sobre os eixos das abscissas e das ordenadas.  Considere para cada unidade 

o valor 0,1. 

                                              

ÂNGULO 0º 30º 45º 60º 90º 120º 135º 150º 180º 

 

PROJEÇÃO 

X          

Y          

 

             

 

 

a) Existem ângulos diferentes que têm, em sua projeção no eixo, a mesma 

medida. Identifique-os. 

b) A medida da projeção de um mesmo ângulo, em relação aos eixos x e y, pode 

ter a mesma medida. Identifique estes ângulos. 

c) Observando as medidas dos ângulos que você relacionou aos eixos e 

refletindo com as afirmações dos itens a e b, escreva o que você conseguiu 

assimilar.  

Quadro 1 – Atividade Um do primeiro instrumento 

 

O objetivo desta questão era de que o aluno utilizasse o lápis, a régua e 

o transferidor para marcar os ângulos e suas projeções nos eixos cartesianos. 

Os ângulos são da primeira volta, e foi considerado somente o sentido positivo, 

ÂNGULO 210º 225º 240º 270º 300º 315º 330º 360º 

 

PROJEÇÃO 

x         

y         



que é o sentido anti-horário. Para isso, o estudante deveria utilizar 

corretamente o transferidor e projetar linhas paralelas aos eixos, determinando 

as correspondências entre o ângulo e o número real associado aos eixos 

cartesianos. Após a construção do ciclo trigonométrico com o transferidor, lápis 

e a régua, o aluno deveria preencher a tabela com as medidas das projeções, 

fazendo a relação entre o ângulo e a respectiva projeção, determinadas nos 

eixos das abscissas e das ordenadas.  

As soluções previstas para as atividades estão no próximo quadro. 

                            

ÂNGULO 0º 30º 45º 60º 90º 120º 135º 150º 180º 

 

PROJEÇÃO 

x 1 0,9 0,7 0,5 0 -0,5 -0,7 -0,9 -1 

y 0 0,5 0,7 0,9 1 0,9 0,7 0,5 0 

 

 

 

Quadro 2 – Resultado de resolução da Atividade Um 

As projeções cujos valores estão representados por 0,9 e –0,9 são 

aproximações de 0,87 e -0,87, uma vez que o problema foi proposto com 

aproximação para as casas decimais, de acordo com a Proposta Curricular do 

Estado de São Paulo (2008).  

ÂNGULO 210º 225º 240º 270º 300º 315º 330º 360º 

 

PROJEÇÃO 

x -0,9 -0,7 -0,5 0 0,5 0,7 0,9 1 

y -0,5 -0,7 -0,9 -1 -0,9 -0,7 -0,5 0 



 Após a atividade de construção, os alunos deveriam concluir, de acordo 

com as afirmações dos itens a, b e c, explicadas em seguida. 

a) Existem ângulos diferentes que têm, em sua projeção no eixo, a 

mesma medida. Identifique-os. 

Com esta afirmação, objetivou-se que os alunos conseguissem detectar 

que a medida da projeção de um ângulo em x, pode ter o mesmo valor da 

medida da projeção de outro ângulo em y, ou seja, medidas de projeções de 

“eixos diferentes”. Através da figura seguinte, pode-se observar que os ângulos 

dos 1º (primeiro) e 3º (terceiro) quadrantes, que foram contornados, dois a dois, 

pelas formas geométricas, têm o mesmo valor de medida da projeção. Porém, 

os ângulos contornados dos 2º (segundo) e 4º (quarto) quadrantes têm 

medidas de projeções com sinais opostos.    

                             

Figura 2 – Medidas de projeção 

Também é notável que todos os ângulos possuam um ângulo simétrico a 

ele, em relação a um mesmo eixo do sistema cartesiano, e cuja medida da 

projeção é a mesma. Na figura seguinte, por exemplo, observando 60º e 300º, 

circulados, a medida da projeção destes ângulos em x é a mesma e igual a 0,5. 



 

Figura 3 – Ãngulos simétricos, mesmo eixo 

b) A projeção de um mesmo ângulo, em relação aos eixos x e y, pode 

ter a mesma medida. Identifique estes ângulos. 

 O objetivo é levar o aluno a observar sua construção de maneira mais 

aguçada, isto é, a construção do ciclo é importante, mas a sua interpretação 

tem uma relevância maior. Ao observar a Figura 4, pode-se notar que os 

ângulos de 45º e 225º tem o mesmo valor de projeção para os eixos x e y. 

Entretanto, para os ângulos de 135º e 315º, as medidas projeções são valores 

opostos. 

 

 



Figura 4 – Medidas de projeções de alguns ângulos 

Quanto à estratégia de resolução para esse item, fez-se a seguinte 

previsão: as medidas das projeções de 45º e 225º em x e em y têm valores 

iguais. Os ângulos de 135º e 315º têm, quanto às medidas das projeções em x 

e em y, valores opostos.  

c) Observando as medidas dos ângulos que você relacionou aos eixos 

e refletindo com as afirmações dos itens a e b, escreva o que você 

conseguiu assimilar. 

Em que pese este tipo de questão não ser habitual para os alunos, os 

mesmos deveriam escrever sobre o que podem aprender com a construção 

como um todo. Apesar de, em um primeiro momento, a tabela com os valores 

do seno e cosseno parecer tratar-se de meros valores a serem decorados, 

pode-se observar que existe uma lógica na construção do ciclo e nos valores 

relacionados aos ângulos.  

Como estratégia de resolução para esse item, pensou-se no seguinte: 

todo ângulo está associado aos eixos x e y por uma projeção, linha paralela ao 

eixo, que faz uma correspondência direta do ângulo e sua medida de projeção. 

Pode-se observar que o primeiro quadrante tem as medidas de seno e cosseno 

semelhante aos demais quadrantes, variando apenas o sinal, por se tratar das 

orientações dos eixos, como positiva e negativa.  

   

Atividade 2 

Realizada em dia diferente da atividade um, esta atividade deve dar 

sequência à anterior: o aluno, após relacionar os ângulos às suas projeções, 

deve relacionar estes valores aos supostos conhecimentos que já possui na 

estrutura cognitiva, os quais foram abordados no 7º ano do ensino fundamental 

e também no 1º ano do ensino médio, que são as razões trigonométricas no 

triângulo retângulo. Especificamente, aos valores dos senos e cossenos dos 

ângulos notáveis. 

 A tabela de representações fracionárias foi obtida pela dedução a partir 

de um triângulo retângulo isósceles, para o ângulo de 45º, e de um triângulo 



equilátero, para os ângulos de 30º e 60º. Pode ser necessário fazer revisão 

deste assunto.  

Atividade 2 –  Sabendo que 

 30º 45º 60º 

Seno 1

2
= 0,5 √2

2
≅ 0,7 

√3

2
≅ 087 

Cosseno √3

2
≅ 0,87 

√2

2
≅ 0,7 

1

2
= 0,5 

Complete a mesma tabela anterior, só que agora usando os números racionais na forma 
fracionára. 

ÂNGULO 0º 30º 45º 60º 90º 120º 135º 150º 180º 

 

PROJEÇÃO 

X          

Y          

 

 

 

    

Reflexão: observando a tabela dos valores de seno e cosseno, que você já conhece, fazendo 

uma associação com os valores da tabela da primeira atividade, o que você consegue 

concluir? 

Quadro 3 – Atividade Dois do primeiro instrumento 

Esta atividade é complementar à primeira. A tabela anterior, com os 

“valores notáveis”, não faz o arredondamento para a casa decimal do seno de 

60º ou do cosseno de 30º, por se tratar de uma tabela comumente usada em 

todos os livros didáticos. Em função disto, optou-se em deixar o valor 0,87 e 

não 0,9. Quanto à resolução da atividade, pode ser permitido adotar o valor 1 

(um).  

O objetivo é relacionar os ângulos notáveis 30º, 45º e 60º e associá-los 

às medidas achadas da circunferência, previstas no Quadro 1. Ou seja, o 

objetivo desta atividade é que o aluno associe as medidas das projeções de y, 

como seno de ângulo e as medidas das projeções de x, como cosseno de um 

ângulo. Desta forma, somente os valores de seno e cosseno de 30º, 45º e 60º 

ÂNGULO 210º 225º 240º 270º 300º 315º 330º 360º 

 

PROJEÇÃO 

x         

y         



são suficientes para completar toda a tabela, pois os valores são comuns para 

os demais ângulos.  

Em sequência à atividade, o aluno deveria escrever suas conclusões a 

partir da seguinte proposta: 

Reflexão: Observando a tabela dos valores de seno e cosseno, que 

você já conhece, fazendo uma associação com os valores da tabela 

da primeira atividade, o que você consegue concluir? 

O objetivo aqui é que o aluno reflita e conclua o significado das 

projeções dos ângulos nos eixos, com a tabela dos ângulos notáveis, 

mostrando que aqueles valores que eles acharam como projeção, em forma 

decimal, são valores que podem ser representados na forma fracionária e que 

esses valores são o seno e cosseno dos ângulos.  

Para resolução desta atividade, a estratégia que consta no próximo quadro 

estava prevista: 

 

ÂNGULO 0º 30º 45º 60º 90º 120º 135º 150º 180º 

 

PROJEÇÃO 

x 1 √3

2
 

√2

2
 

1

2
 

0 
−

1

2
 −

√2

2
 −

√3

2
 

-1 

y 0 1

2
 √2

2
 

√3

2
 

1 √3

2
 

√2

2
 

1

2
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4 – Resultados da Atividade Dois 

É importante ressaltar que a primeira tabela de seno e cosseno (Quadro 

3) apresenta apenas três ângulos, o que é suficiente para completar a tabela 

em questão, contida no Quadro 4, pois os valores do seno e cosseno destes 

ÂNGULO 210º 225º 240º 270º 300º 315º 330º 360º 

 

PROJEÇÃO 

x 
−

√3

2
 −

√2

2
 −

1

2
 

0 1

2
 √2

2
 

√3

2
 

1 

y 
−

1

2
 −

√2

2
 −

√3

2
 

-1 
−

√3

2
 −

√2

2
 −

1

2
 

0 



ângulos notáveis são iguais ou opostos aos demais ângulos pedidos na tabela, 

observando a simetria de um ângulo em relação a outro pelos eixos e pelo 

centro do sistema de coordenadas. 

 

Atividade 3 

O objetivo desta atividade é mostrar que a relação entre grandezas vista 

na circunferência, a relação entre ângulos e suas projeções nos eixos, podem 

ser representadas por meio do gráfico de uma função (sistema de coordenadas 

cartesianas). A proposta curricular do estado de São Paulo, por meio do 

caderno de matemática da 2ª série do Ensino Médio, propõe uma atividade 

semelhante, exposta na próxima figura1. 

                                                                       

 

 

Figura 5 – Atividade proposta no caderno do aluno da 2ª série do ensino médio – Fonte: 

Proposta Curricular do Estado de São Paulo (2008) 

                                                 
1 Não é habitual, como surge na Figura 5, existente na Proposta do Estado (São Paulo, 2008), trazer o eixo das 
abscissas em graus. Entretanto, esta proposição foi tomada como noção paramatemática, útil no processo de 
transposição didática desde o saber sábio até o saber a ensinar (Chevallard, 1991; Oliveira, 2009). 



Nesta atividade, o aluno vai consultar a tabela por ele construída e 

marcar os pontos no sistema cartesiano. Os gráficos dependem diretamente da 

tabela, construída na atividade anterior, portanto, se a tabela foi construída 

incorretamente, o gráfico perderá suas características constituintes, e estará 

grafado, também, de forma errônea.  

   

Atividade 3 – Vamos construir gráficos!  A partir da tabela da atividade 3, construa um gráfico 

para os valores de seno e um gráfico para os valores de cosseno, considerando o eixo x 

(abscissa) para as notações em graus e o eixo y (ordenadas) para os valores das projeções 

dos ângulos. 

1o Gráfico, referente às projeções em x (abscissa)      2o Gráfico, referente às projeções em y 

(ordenada) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Reflexão: Observando os gráficos, você pode concluir alguma particularidade? 

Quadro 5 – Atividade Três do primeiro instrumento 

O gráfico a ser construído deve ter previamente os eixos desenhados numa 

folha quadriculada, o que facilita a identificação dos pontos no plano. Os alunos 

devem ser orientados, em relação ao eixo x (abscissa), a marcar 15º para cada 

quadradinho, e no eixo y (ordenada), a marcar 0,1 (um décimo) para cada 

quadradinho, mas representando na forma fracionária esses pontos.      

A estratégia de resolução para esse item está no próximo quadro2. 

 

                                                 
2  O Quadro 6 traz os gráficos traçados de forma contínua, em consonância com o documento 
oficial (São Paulo, 2008). Entretanto, reconhece-se que, uma vez que o eixo das abscissas 
está em graus, os gráficos podem ser tomados como corretos também se traçados em pontos 
discretos. 

  



1º Gráfico, referente às projeções em x (abscissa) - cosseno 

 

2º Gráfico, referente às projeções em y (ordenada) - seno 

 

Quadro 6 – Resolução de parte da Atividade Três 

Em continuidade, com relação à reflexão solicitada na Atividade três, a 

estratégia pensada era a seguinte: os dois gráficos, cujos ângulos foram 

projetados em eixos diferentes, possuem o mesmo formato de onda, e ambos 

os gráficos repetem continuamente o formato. Se for considerado o início do 

gráfico da origem do sistema cartesiano, podemos observar que o gráfico da 

função y=senx inicia-se na coordenada (0,0) e o gráfico da função y=cosx, 

inicia-se na coordenada (0,1). 



 

Atividade 4 

O objetivo desta atividade era mostrar que, além do grau, existe outra 

medida para ângulos, o radiano. Portanto, essa premissa será importante para 

a atividade da sequência didática, pois se abordou variáveis dos gráficos de 

y=senx e y=cosx. Para essa construção, foram utilizados os valores dos 

ângulos em radianos.  

Atividade 4 – O ângulo pode ser medido em graus (º) e também em radianos (rad). Um radiano 

é a medida de um arco de comprimento igual ao do raio da circunferência. Em uma 

circunferência de centro O e raio R, tem-se, aproximadamente, 3,14 radianos em sua meia 

volta, isto é, um arco de meia volta mede 1𝜋 𝑟𝑎𝑑, três medidas do raio mais 0,141592... de 

um raio.  

Com base nesse conceito, faça a conversão de graus para radianos. Sabendo que 1𝜋 𝑟𝑎𝑑 

equivale a 180º, então quanto vale: 

a) 30º       b)  45º       c)  60º       d)  90º       e)  270º       f)  360º 

Quadro 7 – Atividade Quatro do primeiro instrumento 

 

Esta atividade exige o conhecimento prévio de razão e proporção. Os 

alunos estariam lidando com grandezas diretamente proporcionais. A relação 

de equivalência parte da relação entre o valor de 180º e 1𝜋 𝑟𝑎𝑑.  

Uma estratégia possível de resolução desta atividade inclui, sabendo que 

180º equivale a 1𝜋 𝑟𝑎𝑑: 

 30º é a sexta parte de 180º, então, proporcionalmente, a sexta parte de 

1𝜋 𝑟𝑎𝑑 é 
1

6
𝜋 𝑟𝑎𝑑; 

 45º é a quarta parte de 180º, então, proporcionalmente, a quarta parte 

de 1𝜋 𝑟𝑎𝑑 é 
1

4
𝜋 𝑟𝑎𝑑; 

 60º é a terça parte de 180º, então, proporcionalmente, a terça parte de 

1𝜋 𝑟𝑎𝑑 é 
1

3
𝜋 𝑟𝑎𝑑; 

 90º é a metade de 180º, então, proporcionalmente, a metade de 1𝜋 𝑟𝑎𝑑 é 

1

2
𝜋 𝑟𝑎𝑑; 



 270º é a igual a 180º mais 90º, então, proporcionalmente, temos 1𝜋 𝑟𝑎𝑑 

mais 
1

2
𝜋 𝑟𝑎𝑑 que é igual a 

3

2
𝜋 𝑟𝑎𝑑; 

 360º é o dobro de 180º, logo o dobro de 1𝜋 𝑟𝑎𝑑 é igual a 2𝜋 𝑟𝑎𝑑. 

Outra estratégia possível: alguns alunos poderiam utilizar também o 

processo da “regra de três”. 

Referências bibliográficas 

AUSUBEL, D. P. Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma 

Perspectiva Cognitiva. Tradução de Teopisto. L, Revisão científica Teodoro, 

V.D. Editora Plátano. 

 

CHEVALLARD, Yves. La transposition didactique. Grenoble: La Pensée 

Sauvage Editions, 1991. 

 

OLIVEIRA, Gerson P. Transposição didática: aportes teóricos e novas 

propostas. In: Geraldina Porto Witter; Ricardo Fujiwara. (Org.). Ensino de 

ciências e matemática: análise de problemas. São Paulo: Ateliê Editorial, 

2009, v. 1. 

 

SÃO PAULO. SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO. Proposta 

curricular do estado de São Paulo: Matemática. Coord. Maria Inês Fini. São 

Paulo: SEE, 2008. 


