
 

 

 

                                                                

 
 

MATEMÁTICA, TRIGONOMETRIA

EXPERIÊNCIA 
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RESUMO 

Ao lecionar a disciplina de matemática para o primeiro ano do curso técnico em informática 
integrado ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, no estudo 
de trigonometria surgiu a questão de uma aluna: como a calculadora sabe o cos
53º?  Essa pergunta veio após a dedução dos valores de seno, cosseno e tangente para os 
ângulos notáveis. O professor, autor deste trabalho, sabendo que não havia um algoritmo 
acessível para ser apresentado aos alunos no nível de conhecimento da tu
o funcionamento de uma calculadora com as quatro operações básicas e propôs aos 
estudantes um projeto onde criariam seu próprio método de cálculo do cosseno de um 
ângulo qualquer. Logo, o objetivo do trabalho foi criar um algoritmo que fize
trigonométricos através de um processo de modelagem matemática. A modelagem procurou 
encontrar uma função polinomial que mostrasse o comportamento do cosseno usando os 
valores notáveis. A escolha de representar a função cosseno como função pol
porque, com isso, seria possível calcular os valores desejados usando apenas as operações 
básicas. Novos valores de senos e cossenos foram encontrados com o ciclo trigonométrico 
e a modelagem das funções iniciou
interpolador, e esclareceu-se que seria escrita uma função do tipo 
𝑎 𝑥 + ⋯ + 𝑎 𝑥    utilizando os valores observados no ciclo trigonométrico. Considerando 
que a função cosseno é par, os estudantes iniciaram o proces
utilizando polinômios pares de segundo grau com dois pontos observados e verificaram que 
as aproximações não eram satisfatórias. Com isso, foram aumentando os graus dos 
polinômios para 4, 6 e 8. As verificações de adaptação à c
do erro médio absoluto utilizando o Excel. Foi percebido que quanto maior o grau do 
polinômio, melhor a aproximação encontrada. Com a validação do modelo, foi obtida uma 
função polinomial que determina o valor dos cossenos 
cosseno de 53° foi calculado usando a função encontrada e uma calculadora científica, não 
havendo diferenças entre os valores até a quarta casa decimal.  Adicionalmente a estes 
resultados, os estudantes encontraram uma fu
comportamento do seno, usando procedimentos similares. Além de responder à pergunta 
inicial, os alunos expandiram os conhecimentos de trigonometria, puderam aplicar os 
conceitos de funções pares e ímpares, aprenderam a resolv
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Ao lecionar a disciplina de matemática para o primeiro ano do curso técnico em informática 
integrado ao ensino médio do Instituto Federal Catarinense Campus Rio do Sul, no estudo 
de trigonometria surgiu a questão de uma aluna: como a calculadora sabe o cos
53º?  Essa pergunta veio após a dedução dos valores de seno, cosseno e tangente para os 
ângulos notáveis. O professor, autor deste trabalho, sabendo que não havia um algoritmo 
acessível para ser apresentado aos alunos no nível de conhecimento da tu
o funcionamento de uma calculadora com as quatro operações básicas e propôs aos 
estudantes um projeto onde criariam seu próprio método de cálculo do cosseno de um 
ângulo qualquer. Logo, o objetivo do trabalho foi criar um algoritmo que fize
trigonométricos através de um processo de modelagem matemática. A modelagem procurou 
encontrar uma função polinomial que mostrasse o comportamento do cosseno usando os 
valores notáveis. A escolha de representar a função cosseno como função pol
porque, com isso, seria possível calcular os valores desejados usando apenas as operações 
básicas. Novos valores de senos e cossenos foram encontrados com o ciclo trigonométrico 
e a modelagem das funções iniciou-se com a apresentação do conc

se que seria escrita uma função do tipo 𝑦 =
utilizando os valores observados no ciclo trigonométrico. Considerando 

que a função cosseno é par, os estudantes iniciaram o processo de resolução dos sistemas 
utilizando polinômios pares de segundo grau com dois pontos observados e verificaram que 
as aproximações não eram satisfatórias. Com isso, foram aumentando os graus dos 
polinômios para 4, 6 e 8. As verificações de adaptação à curva foram quantificadas através 
do erro médio absoluto utilizando o Excel. Foi percebido que quanto maior o grau do 
polinômio, melhor a aproximação encontrada. Com a validação do modelo, foi obtida uma 
função polinomial que determina o valor dos cossenos no intervalo [−
cosseno de 53° foi calculado usando a função encontrada e uma calculadora científica, não 
havendo diferenças entre os valores até a quarta casa decimal.  Adicionalmente a estes 
resultados, os estudantes encontraram uma função polinomial para modelar o 
comportamento do seno, usando procedimentos similares. Além de responder à pergunta 
inicial, os alunos expandiram os conhecimentos de trigonometria, puderam aplicar os 
conceitos de funções pares e ímpares, aprenderam a resolver sistemas lineares com várias 
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se com a apresentação do conceito de polinômio 
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incógnitas, foram introduzidos em um método de pesquisa científica e puderam perceber a 
importância da matemática para o desenvolvimento tecnológico. Os resultados deste 
processo foram apresentados na 23ª feira regional de m
premiado com destaque na categoria Ensino Médio.
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