
  

RUMOS QUE LEVAM À 
TABELA TRIGONOMÉTRICA 

A PARTIR DA CORDA 

ORGANIZADORES 

                         Miguel Chaquiam 

                                Natanael Freitas Cabral 

Setembro 2010 

MARIA JOSÉ DE FREITAS MENDES 
MARIA LÚCIA PESSOA CHAVES ROCHA 

Coleção 

 Educação Matemática na Amazônia 

V. 1 



Maria José de Freitas Mendes – Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coleção Educação Matemática na Amazônia – V. 1 
 

 
3 

 

 

 
MARIA JOSÉ DE FREITAS MENDES 

MARIA LÚCIA PESSOA CHAVES ROCHA 

 

 

RUMOS QUE LEVAM À TABELA 
TRIGONOMÉTRICA A PARTIR DA CORDA 

 

 

 

ORGANIZADORES 

Miguel Chaquiam 

Natanael Freitas Cabral 

 

 
 
 
 

BELÉM – PARÁ 
Setembro de 2010 



Maria José de Freitas Mendes – Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 

 
4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 
Belém – Pará – Brasil 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

M 538r    Mendes, Maria José de Freitas   
                      Rumos que levam à tabela trigonométrica a partir da corda /  
              Maria José de Freitas Mendes e Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha;   
              Organizado por Miguel Chaquiam e Natanael Freitas Cabral. 
              – Belém: SBEM-PA., 2010. (Coleção Educação Matemática na               
             Amazônia, 1). 
                     
                     38 p.  
 
                      ISBN 978-85-7691-103-6 (V. 1) 
                      ISBN 978-85-7691-102-9 (Coleção) 
                        

1. Matemática - Ensino. 2. Trigonometria. I. Rocha,    
             Maria   Lúcia Pessoa Chaves. II. Chaquiam, Miguel. III.    
             Cabral, Natanael Freitas. IV.SBEM-PA.  V.Título.                                             

 

                                                                                                  CDD 510.7 



Coleção Educação Matemática na Amazônia – V. 1 
 

 
5 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A publicação da coleção Educação Matemática na Amazônia, 
iniciada em 2010, durante a realização do VII EPAEM – VII Encontro 
Paraense de Educação Matemática é mais um elemento que vem 
consolidar o movimento de educação matemática em nossa região. 
Essa publicação materializa um sonho de disponibilizar um espaço de 
divulgação da produção de conhecimentos no campo da educação 
matemática voltados à região amazônica. 

 
Consideramos importante apresentar aos estudantes de nível 

superior e professores da educação básica e superior da Amazônica 
um conjunto de obras diversificadas tendo em vista o avanço dos 
estudos sobre o campo da Educação Matemática nos diversos centros 
de estudos do país e agora, mais recentemente, na região. Nesse 
sentido foram organizados os 11 volumes da coleção Educação 
Matemática na Amazônia. 

 
Uma das metas estabelecidas pela diretoria regional do Pará é 

criar a versão eletrônica desta coleção, que será disponibilizada 
gratuitamente por meio do site da SBEM-PA, assim como, à 
publicação da revista eletrônica Educação Matemática na Amazônia 
em Revista. 

 
As autoras percorrem pelos caminhos da História da 

Matemática rumo à Tabela Trigonométrica, apresentando uma série 
de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula e sugestões 
bibliográficas ao leitor. 

 
 
 

      Miguel Chaquiam 
Natanael Freitas Cabral 
        (Organizadores) 
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RUMOS QUE LEVAM À TABELA TRIGONOMÉTRICA 

A PARTIR DA CORDA 

 

 

A UTILIZAÇÃO DA HISTORIA NO ENSINO DA MATEMÁTICA  
 
 A preocupação com o ensino e a aprendizagem da Matemática 
tem sido um tema constante nos congressos e encontros que reúnem 
profissionais da educação, sejam eles pedagogos ou matemáticos, 
professores em exercício ou em formação.  Sugestões para diminuir o 
problema, agravado principalmente pelo fracasso dos alunos, diante 
dessa disciplina, revelado nas últimas avaliações realizadas pelos 
órgãos governamentais, têm sido debatidas e apresentadas em 
eventos tanto internacionais como nacionais e regionais. 
 
 Dessa forma, o que se tem percebido é o desenvolvimento de 
estudos e pesquisas que procuram solucionar as dificuldades 
vivenciadas e apontadas por professores e estudantes nos diversos 
níveis de ensino, ou mesmo frente à situações do cotidiano que 
exigem o conhecimento matemático. 
 
 Mendes, Fossa e Valdés (2006), recomendam:  
  

É necessário que passemos cada vez mais a discutir o processo 
gerativo da construção do conhecimento matemático 
(saber/fazer). Conhecer é um processo extremamente dinâmico 
e jamais finalizado (processo histórico), sujeito ao contexto 
natural, cultural e social. Esse processo cognitivo se manifesta 
na interação do indivíduo com seu contexto natural e 
sociocultural, considerando que não há interrupção nem 
priorização entre o saber e o fazer. (MENDES, FOSSA e 
VALDÉS, 2006, p. 12) 

    

Em consonância com as ideias desses autores entendemos a 
necessidade da matemática no contexto atual, presente em cada ato 
que fazemos. Nesse sentido, 
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Podemos evidenciar a sua utilização por meio de técnicas de 
interpretar um gráfico, análise de relações, mensurações, 
modelagem de fenômenos, entre outros. Fatos esses que não 
interessam apenas aos matemáticos ou aos futuros 
matemáticos, mas aos cidadãos que vivem e convivem no 
mundo globalizado. (MENDES e ROCHA, 2009, p.7) 

 

Na visão dos professores, ensinar matemática tem sido um 
grande desafio devido à rejeição histórica em que a disciplina está 
inserida1.  Para Machado (1999) tais dificuldades ocorrem pela visão 
distorcida da matéria desde os primeiros contatos com ela,  

 

Uma das componentes mais fundamentais de tal visão é a 
concepção muito difundida, entre leigos e especialistas, de que 
o conhecimento matemático possui características gerais de 
objetividade, de precisão, de rigor, de neutralidade do ponto de 
vista ideológico, que o universalizam (MACHADO, 1999, p. 9). 

 

Em sua tese de doutorado, Mendes (2010) entende que uma 
das funções do ensino da Matemática é preparar o aluno para 
exercer a cidadania, proporcionando-lhe acesso à cultura, 
matemática ou não, habilitando-o assim para inúmeras competências 
para as quais é importante e indispensável a apropriação do 
conhecimento matemático. 

 
Nesse sentido, Mendes (2010) recomenda ao professor agir 

como condutor e corresponsável pelo processo ensino-aprendizagem, 
oportunizando ao aluno a construção do conhecimento por si mesmo, 
iniciando assim o processo de sua autonomia intelectual. 

 
Na condução do processo ensino-aprendizagem, com a 

constante busca de alternativas para ensinar matemática, o professor 
sofre, em seu fazer pedagógico, pressões externas e internas. 

 
As pressões externas e internas as quais nos referimos, diz 

respeito ao que ressalta ROCHA (2004): externas por parte dos 
                                                             
1 A rejeição histórica pela matemática levantada no texto, diz respeito ao que afirma 
CARRAHER (1988): “a matemática que o sujeito produz não é independente de seu 
pensamento enquanto a produz, mas pode vir a ser cristalizada e tornar-se parte de 
uma ciência, a matemática, ensinada na escola e aprendida dentro e fora da escola.”  
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alunos, das instituições, das exigências do mundo globalizado e 
internas, pois o professor sente por ele mesmo necessidade de 
mudança, a qual se expressa de dentro para fora, através da 
angústia de um dia de trabalho que não satisfaz a atitude do 
professor que tenta ser atuante. Essas pressões são percebidos por 
educadores das mais diversas áreas. Na verdade, é o mundo 
contemporâneo com suas idiossincrasias que está a exigir de todos 
mudanças ininterruptamente. 

 
Para agir como condutor e corresponsável pelo processo 

ensino-aprendizagem, 
 

é necessário que o professor se sinta à vontade na Matemática 
que ensina, conhecendo os conceitos, técnicas e processos 
matemáticos, indo muito além do conhecimento do tipo saber 
fazer, precisa ser capaz de explicar porque e de relacionar 
ideias ou procedimentos dentro e fora da Matemática 
(MENDES, 2010, p. 19). 

  

Nessa perspectiva, entendemos que a história pode ser uma 
grande aliada para quem ensina Matemática, por evidenciar os 
obstáculos2 do processo de construção do conhecimento desse tema, 
possibilitando a análise dos diferentes significados, definições e 
modos de representação, e ainda das dificuldades que historicamente 
se impuseram na elaboração desses conceitos, o que de certo modo, 
ajudará o professor a compreender os procedimentos não canônicos 
apresentados por seus alunos, as concepções alternativas 
manifestadas por eles e ainda as possíveis dúvidas dos estudantes. 

 
Valdés (2006) entende que a visão histórica tem o poder de 

transformar fatos simples e habilidades sem alma em poções de 
conhecimento ansiosamente buscados, ao mesmo tempo, nos 
aproxima da matemática como uma ciência humana, não endeusada, 
às vezes falível, mas, capaz de corrigir seus erros. 

 
Na visão de Rocha(2004), 

                                                             
2 Caracterizados por Brousseau (1983, apud Almouloud, 2007) como de origem 
epistemológica. 



Maria José de Freitas Mendes – Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 

 
12 

 

a História da matemática permite a compreensão no espaço e 
no tempo dos teoremas postulados e dos axiomas construídos 
tanto pelos clássicos como pelos autores contemporâneos 
(ROCHA, 2004, p. 38) 
 

Assim sendo, acreditamos que o conhecimento da História da 
Matemática permite ao professor refletir sobre a sua prática e tomar 
decisões sobre o conteúdo que vai ministrar o que, de certa forma, 
possibilita que esse professor exerça sua autonomia e contribui para 
o seu desenvolvimento profissional. 

 
Entendemos que há necessidade de se trabalhar com a 

História da Matemática, não apenas no ensino básico (fundamental e 
médio), mas também no superior, visto que: 

 

Um certo conhecimento da história da matemática deveria se 
constituir em uma parte indispensável da bagagem de 
conhecimentos do matemático em geral e do professor de 
qualquer nível de ensino (primário, secundário ou superior). No 
caso deste último, não só com a intenção de que se posa 
utilizar a história da matemática como instrumento em seu 
próprio ensino, mas primariamente porque a história pode lhe 
proporcionar uma visão verdadeiramente humana da 
matemática, da qual o matemático pode estar, também, muito 
necessitado (VALDÉS, 2006, p. 15).  

 

E com esse enfoque, pretendemos trabalhar as atividades que 
envolvem a história da trigonometria a partir da corda3, com 
professores de Matemática em exercício e em formação possibilitando 
dessa forma, mostrar em sala de aula que os conceitos matemáticos 
vistos como abstratos em sua essência podem ser concretizados a 
partir da sua história. Fossa (2006) argumenta: 

 

No contexto pedagógico, a dissociação entre a matemática e a 
história é extremamente desagradável [...]. A história da 
matemática é, no entanto, uma fonte rica de problemas 
interessantes e desafiantes que podem ser incorporados ao 
ensino da matemática, especialmente na forma de atividades 

                                                             
3 A palavra corda, quando usada em Matemática, refere-se a segmento de reta que 
une dois pontos situados sobre um círculo. 
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de redescoberta ou de resolução de problemas (FOSSA, 2006, 
139). 

  No volume 17 da Coleção História da Matemática para 
professores, com título “Problematizando os caminhos que levam à 
tabela trigonométrica” é feita uma abordagem histórica acerca da 
problemática que envolve a construção de tabelas trigonométricas, 
por meio de situações problemas que são apresentadas. Neste 
volume continuamos com o enfoque histórico da construção de 
tabelas trigonométricas a partir da corda, contudo ampliando as 
situações problemas apresentadas. 
 
 
AS ORIGENS DA TRIGONOMETRIA4 
 
 Pesquisas realizadas por diversos historiadores, tanto da 
matemática como de outras áreas, revelam que a origem da 
Trigonometria é anterior à Era Cristã. Os primeiros indícios de 
utilização da Trigonometria são encontrados no Egito e na Babilônia, 
localizados na figura 03, por volta dos séculos XVI a XX a.C., sempre 
relacionados a problemas de Astronomia, Agrimensura e Navegação.  

Figura 03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Fonte: Enciclopédia Britânica (1994). 

                                                             
4 A palavra Trigonometria vem do grego TRI - três, GONO - ângulo e METRIEN - 
medida, significando  medida de triângulos. Trata-se, assim, do estudo das relações 
entre os lados e os ângulos de um triângulo.    
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Apesar dos egípcios e dos babilónios terem já utilizado as 
relações existentes entre lados e ângulos dos triângulos, para 
resolver problemas, foi o fascínio pelo movimento dos planetas que 
impulsionou a evolução da Trigonometria. Em vista disso, a 
Trigonometria aparece bastante associada à Astronomia. A 
Trigonometria era parte da Astronomia, tendo, só muito mais tarde, 
passado a fazer parte da Matemática. Desde a Antiguidade até a 
Idade Moderna, foram construídas tabelas que mais tarde deram 
origem à Trigonometria. 

 
A primeira tabela trigonométrica foi construída por Hiparco de 

Nicéia (180-125 a.C.) um astrônomo, que também era construtor, 
cartógrafo e matemático grego, da escola de Alexandria. A tabela 
construída por Hiparco tinha por base uma única função que 
relaciona cada arco da circunferência à sua respectiva corda. Por ter 
sido o primeiro a trabalhar com a tabela foi chamado “pai” da 
Trigonometria e deve-se a ele a fundação da Astronomia Científica. 
Considerado figura de transição entre a astronomia babilônica e a 
obra de Ptolomeu. 

 
Menelau de Alexandria (c. 100 a. C.), astrônomo e geômetra 

grego defensor da geometria clássica, levou adiante os trabalhos de 
Hiparco. Sua principal obra foi um tratado sobre cordas: “Cordas de 
um Círculo”. 

 
Grande parte dos trabalhos de Hiparco e Menelau foi perdida, 

entretanto os teoremas essenciais e as tabelas foram preservadas por 
Cláudio Ptolomeu (90-168), influenciando definitivamente o 
desenvolvimento da Trigonometria, durante muitos séculos. 

 
Nascido no Egito durante a dominação romana, Ptolomeu 
 viveu e trabalhou em Alexandria, tendo realizado trabalhos 

em matemática, astrologia, astronomia, geografia e cartografia. Sua 
obra mais conhecida é o Almagesto, um tratado de astronomia onde 
apresenta o sistema cósmico geocêntrico e que influenciou a 
Astronomia por mais de 13 séculos. Sendo composta de 13 volumes, 
a obra Almagesto contém uma tabela de cordas correspondentes a 
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diversos ângulos, em ordem crescente e em função da metade do 
ângulo, equivalente à tabela de senos que se trabalha atualmente. 
Ptolomeu começa mostrando a matemática básica que usará, e 
instrui como calcular a função corda, aplicando-a a uma série de 
demonstrações, lança mão da geometria elementar, do sistema de 
numeração de base 60 e constrói uma tabela de cordas mais 
completa que a de Hiparco. 

 
 Com a queda do Império Romano, o centro da cultura 

se deslocou para a Índia que revolucionou a Trigonometria com uma 
série de textos sobre sistemas de Astronomia, a introdução de novas 
“funções” trigonométricas e o aperfeiçoamento dos métodos de 
tabulação. Na Índia a Trigonometria tinha suas funções definidas 
como comprimento de um segmento e não como uma relação entre 
dois comprimentos como hoje. Os indianos usavam freqüentemente o 
comprimento da meia-corda do ângulo central, que mais tarde veio a 
ser chamado seno indiano. Utilizando o seno de um arco e seus 
múltiplos inteiros e fracionários foram construídas tabelas de seno de 
arcos entre 0° e 90°, as quais eram utilizadas para cálculos em 
astronomia, como por exemplo, a posição exata dos planetas. 
(MOREY, 2003) 

 
Após os hindus, as contribuições à Trigonometria vieram dos 

árabes que com influência helenística, babilônica e indiana deram um 
tratamento sistemático ao tema em questão. Os árabes tiveram 
acesso à obra de Ptolomeu e, por conseguinte trouxeram os 
conhecimentos de trigonometria para a Europa através da Espanha. 

   
Aos árabes se atribui a introdução das seis funções básicas da 

trigonometria: seno e cosseno, tangente e cotangente, secante e 
cossecante; ao definir a função seno em termos de um círculo de raio 
unitário, os árabes deram às funções utilizadas pelos indianos na 
astronomia, uma forma mais próxima da atual, além disso, deram 
origem às funções tangente e cotangente, foram responsáveis pelo 
estabelecimento de várias relações trigonométricas e, 
compreenderam que os cálculos trigonométricos, aplicados à 
astronomia ou à geometria, precisavam de tabelas mais precisas que 
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as existentes na época. Então começaram a construir tabelas: 
primeiro Al-Hasib (c. 850) com uma tabela de senos e tangentes com 
intervalos de 1°, e a partir daí tentando reduzir os intervalos, foram 
construídas outras tabelas, nas quais utilizavam procedimentos de 
interpolação para encontrar o seno de 1°, da mesma maneira que 
havia utilizado Ptolomeu em seu Almagesto. Foi o árabe Al-Kashi 
quem calculou o seno de 1° utilizando um procedimento diferente do 
empregado até então, para tanto se baseou em informações que 
estavam nas mãos dos matemáticos árabes há, pelo menos, três 
séculos as quais, consideravam: dado um ângulo α, sen3α = 3.senα – 
4.sen3α  e  sen3° = 0,013083989. (MOREY, 2003) 

 
No século XV, após a queda de Constantinopla ante os turcos, 

teve início o Renascimento Europeu, quando importantes passos 
foram dados para o desenvolvimento da Matemática e paralelamente 
o da Trigonometria, entre eles o desenvolvimento das funções. Neste 
século a obra de Ptolomeu foi retomada pelo inglês Peurbach 
iniciando uma tradução latina, a partir do grego, do Almagesto. Com 
sua morte, seu discípulo Johann Muller (Regiomontanus) tomou a si a 
tarefa de concluir a tradução. (MENDES, 2010) 

 
Na Idade Moderna, o matemático e astrônomo alemão 

Regiomontanus (1436-1476) reativou o estudo da Astronomia na 
Renascença, e fez importantes contribuições para a Trigonometria e a 
Astronomia. Foi um dos mais importantes matemáticos do século XV, 
e em 1464, escreveu De triangulis omnimodis, um tratado sobre 
Trigonometria, onde calcula novas tabelas, e que marcou o 
renascimento desse ramo da Matemática na Europa. 

 
Com uma teoria contrária à de Ptolomeu sobre o Universo, o 

modelo heliocêntrico, é lançada em 1543, a obra de Nicolau 
Copérnico (1473-1543), De revolutionibus orbium coelestium5, na 
qual são desenvolvidos estudos sobre Trigonometria e onde 
encontramos uma tabela de senos construída com base na função 
corda utilizada por Hiparco e Ptolomeu, e que passa a ser um modelo 

                                                             
5 A revolução das orbes celestes. 
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para a Astronomia, tomando o lugar da tabela de Ptolomeu. Sua obra 
deu o ponto de partida para a astronomia moderna. Copérnico era 
polonês foi astrônomo e matemático, e em sua obra principal 
desenvolveu a teoria do Heliocentrísmo, o Sol como centro do 
Sistema Solar. Ainda segundo as explicações de Copérnico, a Terra 
girava sobre si mesma, e as estrelas ficavam a muitas distâncias de 
nós. Copérnico deixou grandes contribuição à Astronomia.   

 
 
 

O ENSINO DA TRIGONOMETRIA 
 

Como nos mostra sua história, a Trigonometria inicialmente 
fazia parte da Astronomia, tendo surgido e sido desenvolvida para 
atender às necessidades dessa ciência. 

 
Depois a Trigonometria passou a ser um ramo da Matemática, 

e como tal, “esteve presente na escola secundária ao longo de todo o 
século XX, talvez em decorrência de sua aplicabilidade tanto para a 
própria Matemática quanto para a Física” (NACARATO, 2007). 

 
Em seu artigo “Tendências presentes no ensino de 

Trigonometria no Brasil: uma abordagem histórica”, publicado no 
livro “Múltiplos olhares: matemática e produção de conhecimento”, 
Nacarato identifica a presença de três enfoques no ensino de 
Trigonometria no Brasil: o geométrico, da geometria vetorial e de 
funções circulares. 

 
Sob o enfoque geométrico inicialmente eram destacados como 

conteúdos de Trigonometria, o estudo das linhas trigonométricas e 
dedução de suas fórmulas, suas variações e limites de valores, 
construções e emprego de tábuas trigonométricas e resolução de 
triângulos. Mais tarde, a redução ao 1º quadrante é acrescentada a 
esses conteúdos e passa a ser destacado apenas o uso e não a 
construção das tábuas trigonométricas. 
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Ao final da década de 20, há a mudança no enfoque dado ao 
ensino de Trigonometria no Brasil. Percebe-se, a partir daí, a inclusão 
do tópico “funções” no conteúdo de Trigonometria, que passa a ser 
desenvolvido em duas partes, sendo reforçado na primeira parte o 
ensino de vetores como condição para a Trigonometria, e na segunda 
parte dada ênfase à trigonometria esférica: 

   

 Os livros didáticos do período incorporam essas orientações 
para o ensino de trigonometria, ou seja, este deveria ser 
precedido do ensino de vetores e todas as definições básicas da 
trigonometria são exploradas por meio de vetores. A geometria 
elementar deixa de ser o referencial para as demonstrações em 
trigonometria. [...] Neste período há um certo incremento na 
linguagem simbólica, bastante ausente no período anterior. 
(NACARATO, 2007, p. 84) 

  

 Entretanto, embora nessa época o foco na introdução da 
Trigonometria fosse a geometria vetorial, observa-se que 
continuavam presentes os elementos históricos, tais como a tábua de 
cordas de Ptolomeu, quando é utilizada a definição de seno como 
sendo a metade da corda do arco duplo. 
 
 Nacarato (2007) constata em sua pesquisa que na primeira 
metade do século XX, era dada ênfase nas questões históricas, 
principalmente com referência à obra de Cláudio Ptolomeu. 
 
 Predominantemente nas décadas de 1960 a 1980, 
 

O ensino de trigonometria apresenta-se impregnado das noções 
de funções e conjuntos e passa a ter uma abordagem mais 
voltada à realização de exercícios, excessiva preocupação com 
a linguagem matemática e com técnicas de resolução, em 
detrimento da elaboração conceitual. (NACARATO, 2007, p. 87-
88) 

 

 A partir das décadas de 1980 e 1990, a Trigonometria parece 
voltar a ter um enfoque geométrico, pois deixou de ser denominada 
como funções circulares e aparece precedida pelo estudo dos 
triângulos. No entanto, diferentemente daquele momento no início do 
século XX, não há preocupação em buscar a geometria para 
demonstrar as propriedades trigonométricas. 
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 Podemos dizer que neste início de século XXI, a tendência no 
ensino de Trigonometria nas escolas secundárias é a mesma do final 
do século passado: sem a preocupação com o resgate da geometria 
para demonstrar as relações trigonométricas, priorizando os 
procedimentos em detrimento dos conceitos, do conteúdo histórico e 
da aplicabilidade, que dariam, para o aluno, significado ao conteúdo 
da trigonometria. 
 
 Em vista disso, e tentando resgatar um ensino de 
Trigonometria com significado para o aluno e com destaque para as 
questões históricas, desenvolvemos as atividades deste mini-curso, 
com base nos procedimentos utilizados na construção de tabelas 
pelos matemáticos, astrônomos e geógrafos antigos.  
 
 
 
 
ATIVIDADES6 
 
 
ATIVIDADE 1 
 
O DESENVOLVIMENTO DA TRIGONOMETRIA 

  
Objetivos 

 Apresentar os passos iniciais da tabela de cordas 
construída por Hiparco; 

 Propiciar espaço para que os alunos iniciem a construção 
de uma tabela trigonométrica. 

 
Recursos didáticos 

 Texto sobre o desenvolvimento da Trigonometria. 
 Material de desenho e papel A4. 
 

                                                             
6 As atividades constantes desse volume são parte integrante da tese de 
doutorado de Mendes (2010) 
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Procedimentos 

1) Leia com atenção o texto. 
  

Foi graças às necessidades da astronomia que se deu o 
desenvolvimento da Trigonometria. 

 

As relações entre retas e círculos eram estudadas e aplicadas 
na Astronomia pelos matemáticos gregos, desde Hipócrates (450-430 
a.C.) até Eratóstenes (276-194 a.C.). 

 

Nesse período, mais precisamente entre 310 e 230 a.C., viveu 
o astrônomo Aristarco que deixou registros sobre o tamanho da Lua e 
do Sol, e também o cálculo das distâncias desses astros à Terra. 

 

Para facilitar suas pesquisas astronômicas, os gregos 
desenvolveram técnicas numéricas para a medida de ângulos e 
produziram tabelas adequadas à prática de cálculo. 

 

 A construção da primeira tabela trigonométrica, que no 
século II a.C. deu início á trigonometria no sentido moderno, se deve 
a Hiparco de Nicéia (180-125 a.C.). Hiparco tomou como base uma 
única função que relaciona cada arco da circunferência à sua 
respectiva corda. 

 

A Hiparco também se atribui o uso sistemático do círculo em 
360°. 

 

Menelau de Alexandria (c. de 100 a.C.), que também se 
dedicou em seus estudos astronômicos à Trigonometria, escreveu um 
tratado sobre cordas chamado “Cordas num círculo”. Tanto Menelau 
como Hiparco já teriam conhecimento da relação fundamental da 
Trigonometria, só que em termos de corda e não em função do 
ângulo. 

 

A maioria dos trabalhos de Hiparco e Menelau se perderam, 
mas os teoremas essenciais e as tabelas são preservados no 
Almagesto de Ptolomeu. 

 

Representação da função corda utilizada por Hiparco na 
construção de sua tabela. 
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Para Hiparco, o lado de todo triângulo inscrito é a corda de 

um ângulo central. 
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ATIVIDADE 2 
 
CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS COM RÉGUA E COMPASSO 
 
Objetivos 

 Ampliar noções e conceitos sobre os elementos 
geométricos; 

 Estabelecer relações entre os elementos geométricos. 
 
Recursos didáticos 

 Régua ou esquadro e compasso. 
 
Procedimentos 

1) Vamos seguir os passos para a construção do 
quadrado inscrito em um círculo. 

 
Seja C (O, r) ;  AC, OA = r 
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 AB = 2r; 
 arco AM e  AN, centro em A e abertura maior que r; 
 centro em B, mesma abertura anterior, arcos BM e BN; 
 DE diâmetro   a AB ; 
 crd AE é a corda corresponde a 1/4 da circunferência (L4); 
 
2) Utilizando a idéia de Hiparco, de que o lado de todo 

triângulo inscrito é a corda de um ângulo central, vamos relacionar o 
lado do quadrado com a corda de um arco. 

 
 Sendo a crd AE correspondente a 1/4 da circunferência, o 

ângulo central relacionado a ela mede 90º. 
 
 
 
 

ATIVIDADE 3 
 

MEDINDO A CORDA DO ARCO DE 90º 
 

Objetivos 
 Ampliar noções e conceitos sobre os elementos 

geométricos; 
 Aplicar conceitos e construções trabalhadas anteriormente 

na medição das cordas. 
 

Recursos didáticos 
 Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 
 

Procedimentos 
1) Na atividade 1, relacionamos o lado do polígono e a corda 

de um arco, agora, com o auxílio da calculadora e considerando 
unitário o raio da circunferência, calculemos a medida dessa corda. 
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ATIVIDADE 4 
 
CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS COM RÉGUA E COMPASSO 
 
Objetivos 

 Ampliar noções e conceitos sobre os elementos 
geométricos; 

 Estabelecer relações entre os elementos geométricos. 
 

Recursos didáticos 
 Régua ou esquadro e compasso. 

 
Procedimentos 

1) Vamos seguir os passos para a construção do triângulo 
equilátero e do hexágono regular inscrito em um círculo. 

Seja C (O, r) ;  AC, OA = r 
 

 
 

 arco BOF tem centro em A e passa em O; 
 arco FD tem centro em B; 
 arco BD tem centro em F; 
 corda BD = crd BD é a corda que corresponde a 1/3 da 

circunferência (L3); 
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Seja C (O, r) ;  AC, OA = r 
 

 
 arco BOF tem centro em A e passa por O; 
 arco AO tem centro em B; 
 corda AB = crd AB é a corda correspondente a 1/6 da 

circunferência (L6); 
 arco AB = 60°   AÔB = 60°; 
 OB = OA = r     OAB é isósceles   OÂB = O B̂         

A = 60°; 
   AOB é equilátero; 
 crd AB = r = L6  
 
2) Utilizando a idéia de Hiparco, de que o lado de todo 

triângulo inscrito é a corda de um ângulo central, vamos relacionar os 
lados do triângulo equilátero e do hexágono regular com a corda de 
um arco. 

 
 Sendo a crd BD correspondente a 1/3 da circunferência, o 

ângulo central relacionado a ela mede 120°. 
 Sendo a crd AB correspondente a 1/6 da circunferência, o 

ângulo central relacionado a ela mede 60º. 
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ATIVIDADE 5 
 
MEDINDO AS CORDAS DOS ARCOS DE 60º e 120° 
 
Objetivos 

 Ampliar noções e conceitos sobre os elementos 
geométricos; 

 Aplicar conceitos e construções trabalhadas 
anteriormente na medição das cordas. 

 
Recursos didáticos 

 Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 
 
Procedimentos 

1) Na atividade 1, relacionamos o lado do polígono e a corda 
de um arco, agora, com o auxílio da calculadora e considerando 
unitário o raio da circunferência, calculemos a medida das cordas dos 
arcos de 60° e 120°. 
 
 
 
 
ATIVIDADE 6 
 
CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS COM RÉGUA E COMPASSO 
 
Objetivos 

 Ampliar noções e conceitos sobre os elementos 
geométricos; 

 Estabelecer relações entre os elementos geométricos. 
 
Recursos didáticos 

 Régua ou esquadro e compasso. 
 
Procedimentos 

1) Vamos seguir os passos para a construção do 
pentágono e decágono regular inscritos em um círculo. 
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Seja C (O, r) ;  AC, OA = r 
 

 
Temos que:  AB = 2r   AO = r = L6 
 Tracemos HD diâmetro   a AB   OH = r e marquemos 

M, ponto médio do raio AO   MO = 1/2 r; 
 A seguir tracemos o arco HE, com centro em M e abertura 

MH   MH = ME, e o arco FEG que tem centro em H e 
passa em E; 

 A corda HF é a corda correspondente a 1/5 da
 circunferência; 

 Com a medida HF = HG, marcamos os pontos K, J e L e 
teremos a circunferência dividida em 5 partes iguais;  

 crd HF = crd HG = crd FK = crd JK = crd JG= L5; 
 Para dividirmos a circunferência em 10 partes iguais, 

basta encontrarmos o ponto médio do arco de 
circunferência subtendido por um dos lados do 
pentágono, por exemplo, KJ e encontramos a medida do 
lado do decágono inscrito; 

 crd DK = L10. 
 
2) Utilizando a idéia de Hiparco, de que o lado de todo 

triângulo inscrito é a corda de um ângulo central, vamos relacionar os 
lados do pentágono e do decágono com a corda de um arco. 
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 Sendo a crd HF correspondente a 1/5 da circunferência, o 
ângulo central relacionado a ela mede 72º e já que  crd 
HF = L5   L5 = crd 72º; 

 Da mesma maneira a crd DK sendo correspondente ao 
arco que é 1/10 da circunferência, está relacionada ao 
ângulo central de 36º. Assim crd DK = L10 = crd 36º.     

 
 
 
 
ATIVIDADE 7 
 
MEDINDO AS CORDAS DOS ARCOS DE 72° E 36° 
 
Objetivos 

 Ampliar noções e conceitos sobre os elementos 
geométricos; 

 Aplicar conceitos e construções trabalhadas anteriormente 
na medição das cordas. 

 
Recursos didáticos 

 Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 
 
Procedimentos 

1) Na atividade 1, relacionamos o lado do polígono e a corda 
de um arco, agora, com o auxílio da calculadora e considerando 
unitário o raio da circunferência, calculemos a medida dessas cordas. 

 
No retângulo MOH, MH2 = OH2 + MO2 

  MH2 = r2 + 
2

2
r






 = 

4
5r 2

  

  MH = 
2
5r

 = ME 

  OE = ME – MO = 
2
5r

 - r
2
1

= 
 

2
15r 
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Como estamos considerando o raio unitário, temos  

   OE = 
 

2
15 

  0,61803 unidades 
 

A Proposição 10 do Livro XIII dos Elementos de Euclides nos 
diz que: 

    “Se inscrevemos um pentágono eqüilátero em um círculo, o 
quadrado do lado do pentágono é igual à soma dos quadrados dos 
lados do hexágono e do decágono inscritos no mesmo círculo.” 

Observemos no  retângulo HOE que: 
 HE2= 0H2 + OE2 
 Por construção sabemos que HE = HF já que representam 

o raio do arco FEG, portanto HE = L5; 
 Sendo OH = r = L6,  OE = L10 
 

Temos então no  retângulo HOE, (L5)2 = (L6)2 + (L10)2 e 
obtemos assim as medidas das cordas procuradas: 

crd 36º 0.61803 unidades   e   crd 72º    1,17557 unidades 
 

2) Observe a construção seguinte e veja como conhecendo a 
medida da corda de um arco é possível encontrar a medida da corda 
de seu arco suplementar. 

Seja C(0, r);  PC, OP = r,  AB = 2r  e  AP = crd conhecida 

 
 APB, inscrito no semi-círculo, é retângulo. 
 (crd AP)2 + (crd PB)2  = (2r)2 
 (crd PB)2 = (2r)2 – (crd AP)2 
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Exemplos 
1) Sabendo que l10   0,61803 unidades e que l10 = crd36°, os 

restantes 144° podem ser determinados.  
  (crd36°)2 + (crd144°)2 = (2r)2 
  (crd144)2 = (2r)2 – (crd144°)2 ,     r = 1unidade 
  (crd144°)2 = (2)2 – (0,61803)2 
  crd144°  1,90212 unidades 
 
 
 

ATIVIDADE 8 
 
RELACIONANDO CORDA E SENO 

 
Objetivos 

 Estabelecer relações entre a função corda e a função 
seno. 

 
Recursos didáticos 

 Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 
 

Procedimentos 
1) Seja a circunferência de diâmetro AB e CD uma corda desta 

circunferência correspondente ao arco CBD de mesma medida que o 
ângulo central .  

 
Procurando uma relação entre a função corda utilizada pelos 

antigos e a função seno que conhecemos hoje, observamos que na 
figura temos: 
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sen
2

crd  
2r

DC  
2.OD
2.DE  

OD
DE  

2


 , 

uma vez que estamos considerando a circunferência de raio unitário.  
 
2) Utilizando a relação encontrada na questão anterior e a 

medida das cordas que você encontrou na atividade 4, chegamos ao 
valor do sen 36º e do sen 72º. 

 

sen 36º = 
2

º72crd
= 0,587785  

2
17557,1

  

 

sen 72º = 95106,0
2

90212,1
2

º144


crd
 

 
3) Como atividade complementar encontre, partindo da 

medida das cordas que você possui, o seno de outros arcos e 
confirme esse valor em sua calculadora.  

 
 
 

ATIVIDADE 9 
 
CONTINUANDO A MEDIR AS CORDAS 
 
Objetivos 

 Ampliar os conhecimentos sobre a geometria suas 
proposições e teoremas;   

 Conhecer o caminho percorrido na construção de uma 
tabela trigonométrica; 

 Estabelecer comparações entre construção das tabelas de 
cordas com as fórmulas utilizadas atualmente no estudo 
da trigonometria. 

 
Recursos didáticos 

 Régua ou esquadro, compasso e calculadora. 
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Procedimentos 
1) Observe que, considerando apenas os polígonos que foram 

inscritos no círculo por você e por seus colegas, poucas medidas de 
cordas são determinadas. Vamos então seguir os passos, tanto de 
Ptolomeu como de Copérnico, e verificar como as medidas de outras 
cordas foram determinadas. 

 
Foi a aplicação o teorema, chamado Teorema de Ptolomeu, 

cujo enunciado é: “Em um quadrilátero inscrito num círculo, a soma 
dos produtos de dois lados opostos é igual ao produto das 
diagonais”, que permitiu encontrar relação de medida da corda 
diferença de dois arcos, metade de um arco e soma de dois arcos. 

 
2) Aplicando o teorema de Ptolomeu no quadrilátero ABED da 

figura abaixo, sendo conhecidas AB = crd(2), AE = crd(2β) e AD, 
diâmetro da circunferência C igual a 2, encontramos a relação para a 
corda BE, diferença dos dois arcos:   

 
 

crd(2β - 2α)= 
2

)-2).crd(180ºcrd(2 - )2-crd(180 ).crd(2  
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- Verifique que a partir dessa relação podemos determinar  
medidas de outras cordas e consequentemente senos de outros 
arcos. Tente encontrar essas novas medidas. 

- Compare esta relação com o seno da diferença de dois 
arcos. 

 
3) Também aplicando o teorema de Ptolomeu e noções 

geométricas, chega-se à relação que dá a medida da corda da 
metade de um arco e da soma de dois arcos, que são 
respectivamente: 

 
crd = )2-crd(180-2   

e                

crd[180º-(2+2)] =
2

)2crd().2crd()2º180crd().2º180crd(  
 

    
- E agora, de que novas cordas podem se encontrar as 

medidas? E os senos? 
 
- Compare estas relações com as fórmulas do seno da metade 

do arco e o cosseno da soma de dois arcos.  
 
 
 

 
 
ATIVIDADE 10 
 
ELABORANDO UMA TABELA 

 
Fechando as atividades, complete a tabela apresentada a 

seguir, utilizando o procedimento de medidas das cordas que foi 
tema de nosso mini-curso. 
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Arco ou Ângulo Central  
α 

Crd α Sen α 

0°   
   

18°   
   

30°   
   

36°   
   

45°   
   

54°   
   

60°   
   

72°   
   

90°   
   

108°   
   

120°   
   

144°   
   

180°   
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