Alice e o cosseno da diferença
de arcos.
Série Matemática na Escola
Objetivos
1. Apresentar uma dedução da fórmula do
cosseno da soma de arcos.

Alice e o cosseno
da Diferença de
Arcos

Série
Matemática na Escola
Conteúdos
Trigonometria.
Duração
Aprox. 10 minutos.
Objetivos
1. Um objetivo;
2. Outro objetivo.

Sinopse
A Alice aprende com um
professor a dedução da
expressão do cosseno da soma e
da diferença de dois ângulos, não
necessariamente nesta ordem.
Um canto rapper ajuda a Alice
entender alguns dos passos da
dedução.
Material relacionado
Softwares: Ondas
trigonométricas;
Vídeos: Alice e algumas relações
trigonométricas, Alice e a lei dos
cossenos.

Introdução
Sobre a série
A série Matemática na Escola aborda o conteúdo de matemática do
ensino médio através de situações, ficções e contextualizações. Os
programas desta série usualmente são informativos e podem ser
introdutórios de um assunto a ser estudado em sala de aula ou
fechamentos de um tema ou problema desenvolvidos pelo professor.
Os programas são ricos em representações gráficas para dar suporte
ao conteúdo mais matemático e pequenos documentários trazem
informações interdisciplinares.

Sobre o programa
Neste programa a Alice aprende, em um sonho, como deduzir as
fórmulas para o cosseno da soma e o cosseno da diferença de dois
arcos.
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No sonho Alice encontra um personagem que através de relações já
conhecidas como a lei dos cossenos e o teorema de Pitágoras constrói
passo a passo a seguinte fórmula:
cos(β - α) = cos(α)cos(β)+sen(α)sen(β).
A partir desta fórmula, ao considerar um arco -α’=α e substituí-lo na
fórmula acima, Alice e seu professor imaginário chegam à fórmula
para o cosseno da soma que é a seguinte:
cos(β + α’) = cos(α’)cos(β)-sen(α’)sen(β).

Sugestões de atividades
Antes da execução
Antes da execução deste vídeo seria interessante recordar algumas
noções de trigonometria como o que é o circulo trigonométrico, a
definição do seno e do cosseno em um triângulo, o teorema de
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Pitágoras e a lei dos cossenos. Sugerimos, e se possível, que este
vídeo seja visto depois do vídeo “Alice e a lei dos cossenos”.

Durante a execução
O professor pode passar vídeo diretamente ou fazer pausas durante a
execução a cada etapa da demonstração, destacando a utilização de
conceitos e fórmulas já conhecidas, tirando dúvidas ou detalhando
argumentos apresentados.
Deve também ser observado que aos 6:34 do vídeo Alice comete um
pequeno erro ao dizer que o comprimento de um cateto g é cos(α) +
cos(β) quando na verdade seria cos(α) - cos(β) uma vez que cos(β) é
negativo. Esse engano não compromete o resultado final porque o
professor de Alice ao deduzir a fórmula usa o valor correto de g, mas
esta observação é importante para que o argumento não pareça
confuso.

Depois da execução
Atividades relacionadas.
Como exercício pedir que a partir de seu conhecimento sobre senos e
cossenos dos ângulos notáveis os alunos calculem os senos de
cossenos de 105, 15 e 75 graus.
A partir das fórmulas de cosseno da soma e da diferença e do fato de
que cos2 (γ) +sen2 (γ)=1 para qualquer arco γ deduzir as fórmulas de
seno da soma e diferença.
Sugestões de leitura
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Eduardo. TRIGONOMETRIA E NÚMEROS COMPLEXOS. sbm, 1992.
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