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ENSINO DA TRIGONOMETRIA, UM ESTUDO DA HISTÓRIA 
DA MATEMÁTICA E A VISÃO ETNOMATEMÁTICA
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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo investigar a construção de conceitos da Trigonometria, em uma turma do segundo 
ano do Ensino Médio em uma escola da rede particular de ensino da região central da cidade de Caxias do Sul – RS, em vista das 
dificuldades e/ou falta de interesse percebida nos alunos. A pesquisa é de caráter qualitativo e a avaliação é contínua, possibili-
tando assim, modificações durante o desenvolvimento da proposta. O material de pesquisa é constituído por textos que buscam 
mostrar a Matemática como uma construção humana, bem como a elaboração de atividades práticas que permitam ao aluno 
explorar, analisar e interpretar os acontecimentos históricos, desenvolvendo uma nova percepção da Matemática como ciência 
presente no cotidiano. Os alunos buscaram por meio de visitas e de entrevistas com profissionais da área de construção civil que 
empregam a Matemática usual, informações e dados matemáticos que evidenciam a relação entre o contexto social e as habilida-
des matemáticas. Com as atividades desenvolvidas até o momento, percebeu-se a interação, o comprometimento dos alunos nos 
trabalhos e que eles estão conseguindo relacionar os conhecimentos teóricos tratados em sala de aula com o meio social em que 
vivem, evidenciando que a Matemática está presente na vida de todas as pessoas. 
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TExTO SíNTESE

Esta pesquisa é uma tentativa de encontrar novas alternativas que visam a contribuir para a compreensão 
e aplicabilidade prática da Trigonometria, visto que, pela minha experiência de professora, percebo a 
insatisfação e a falta de interesse dos alunos pelos conteúdos de Matemática. 

Nesse sentido, busco na História da Matemática fundamentos que auxiliem na formação e interpretação 
de conceitos da Trigonometria. Além disso, procuro fazer com que os alunos criem relações entre o cotidiano e 
os conteúdos desenvolvidos em aula. Por outro lado, pretendo que o aluno reconheça que a Matemática é uma 
construção humana que contribui para a resolução de problemas e identifiquem sua presença nas ciências, na 
tecnologia e no cotidiano. Por fim, procuro fazer com que identifiquem na Etnomatemática os diversos modos 
de aplicação dos conhecimentos matemáticos evidenciados pelos povos no decorrer da história.

A pesquisa está sendo desenvolvida com alunos de uma turma de 2o ano do Ensino Médio de uma escola 
particular, localizada na região central da cidade de Caxias do Sul – RS. A turma é composta por educandos 
compreendidos na faixa etária de 15 a 17 anos, e a maioria já é aluno da instituição há mais tempo. Os alunos 
são provenientes das mais diversas classes sociais, apresentando diferentes níveis de conhecimentos. Nas 
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atividades da pesquisa participaram diversos profissionais da área de construção civil, ministrando palestra 
na escola ou contribuindo com informações, materiais e dados matemáticos em conversas ou nas entrevistas 
concedidas. Essas informações e dados constam no trabalho que está sendo apresentado pelos grupos.

A pesquisa é de caráter qualitativo e a avaliação é contínua e diagnóstica, com intervenções do professor no 
decorrer do processo. A avaliação da pesquisa será feita em discussão no grupo, com a análise dos questionários 
aplicados no início e ao final da prática pedagógica. A metodologia da prática aplicada é a dialógica, por meio 
de debates em pequenos grupos, baseados em diversas fontes bibliográficas, orientações e materiais diversos 
fornecidos pelo professor, pesquisa no laboratório de informática, entrevistas a profissionais, palestras, 
resolução de problemas contextualizados e atividades práticas que levam à identificação da relação da História 
da Matemática e da Matemática do dia a dia com a Trigonometria. Uma das atividades desenvolvidas em 
grupo constituiu-se de entrevistas, conversas com profissionais da construção civil e abordou os seguintes 
temas: Trigonometria no esquadro do chão e uma parede de um cômodo; Trigonometria na determinação 
do desnível entre dois pontos de um terreno; Trigonometria na construção das tesouras de sustentação do 
telhado de uma residência. Com isso buscou-se a relação entre a História da Matemática e a matemática do 
dia a dia com a Trigonometria. Posteriormente houve a socialização dos trabalhos perante o grande grupo, no 
qual os alunos puderam demonstrar toda sua criatividade.

Com os resultados das atividades desenvolvidas até o momento, pode-se considerar que o resgate 
histórico possibilitou aos alunos o estabelecimento de relações entre a Trigonometria e a realidade do aluno. 
Houve riqueza de detalhamentos nos trabalhos apresentados, relatos de fatos que compreendiam o uso de 
mangueira, prumo e esquadro até cálculos complexos da engenharia. Na socialização dos grupos, também 
conseguiram ter a percepção da presença da Matemática na vida. E, evidenciou-se a interação entre colegas, 
bem como a colaboração no auxílio às dificuldades encontradas na realização das tarefas.
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