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Resumo

Através de experimentos e manipulação de triângulos retângulos os alunos foram submetidos ao 

significado da tangente de um ângulo inteiro agudo, de um triângulo retângulo. Posteriormente, esse 

conceito foi utilizado para medir ângulos verticais de topos de objetos em relação ao solo e 

consequentemente calcular suas alturas, consideradas inacessíveis. Esses objetos podem ser árvores, 

postes, antenas entre outros.
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Todos nós, temos, se não preocupação, ao menos curiosidade de calcularmos 

distâncias e medidas em geral. Quando as mesmas estão em terra (no solo) podemos 

lançar mão de uma trena. Mas e quando desejamos saber uma medida inacessível, como 

a largura de um rio ou a altura de uma árvore ou construção? Para isso temos que 

utilizar um instrumento chamado teodolito.

Assim, nesta atividade foi proposto aos alunos que calculassem algumas alturas 

consideradas num primeiro momento inacessíveis, como a altura de uma árvore ou 

refletor localizados nas imediações da escola. Para isso, foi indispensável que os 

próprios alunos construíssem um instrumento rudimentar para medir ângulos (o 

teodolito), utilizando transferidor, canudinho de refrigerante para visualização e um fio 

de prumo.

Para atingir todos os objetivos propostos, foi seguido o seguinte roteiro: no 

início os alunos foram divididos em grupos (de preferência 3 pessoas), em seguida foi 

solicitado a construção de triângulos retângulos distintos em papel cartão, utilizando 

transferidor, com medidas de ângulos pré-fixadas em 90º, 60º e 30º; 90º, 70º e 20º;  90º, 

40º e 50º; 90º, 45º e 45º. Posterior a isso, os grupos calcularam a razão entre os catetos 

opostos e adjacentes, dinamizando assim a noção de tangente (até então desconhecida). 

O tamanho de cada lado dos triângulos ficou para critério dos grupos decidirem, 
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respeitando apenas que no papel cartão cedido, fosse possível a construção de três 

triângulos retângulos. Assim tivemos muitos triângulos retângulos diferentes na sala, o 

que reforçou a credibilidade do aluno nos resultados obtidos nessa atividade, ou seja, a 

tangente de um dado ângulo NÃO depende de seus lados e, é importante que os alunos 

observassem essa constante na prática. Em seguida, construímos o medidor de ângulos e 

finalmente, o colocaremos à prova numa situação real, fora da sala de aula, onde os 

alunos foram submetidos a calcular a altura de um refletor.

A ideia de medir alturas inacessíveis é ser algo motivador para os alunos. O uso 

de um instrumento simples construído pelos próprios alunos e o desenvolvimento de 

uma atividade ao ar livre são elementos que contribuem para a fundamentação dos 

conceitos pretendidos e dos conteúdos matemáticos pertinentes a esta atividade, 

ocorram de maneira natural e significativa.

É importante que antes de realizar a atividade prática, fora da sala de aula, os 

alunos já tenham resolvidos alguns exercícios que simulem o cálculo de uma altura 

inacessível utilizando um instrumento semelhante ao que eles construíram. 

Nessa atividade, pude sempre retomar conceitos importantes como, por 

exemplo, o conceito de ângulo reto, representação de ângulos, o uso de transferidor e 

ampliação na habilidade de se trabalhar em grupo. Outro fator importante que essa 

atividade pode contribuir é instaurar discussões para ampliar ainda mais os conceitos 

desenvolvidos nessa atividade, como por exemplo da possibilidade de se calcular a 

altura de uma janela no alto de uma igreja, a altura de uma casa de João de Barro no alto 

de uma árvore, entre outros aspectos passíveis de similaridades com esta atividade.


