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Resumo

As cónicas são curvas com particularidades geométricas interessantes, que têm vindo

a perder terreno nos programas de Matemática. A prática de ensino supervisionada

permitiu aferir o que ao longo de vários anos de serviço na docência já se tinha ob-

servado, a dificuldade em explicar e aprender geometria. Por esse motivo, é necessário

repensar a sua metodologia de ensino. Os resultados que se obtém na apresentação

de tarefas com materiais manipuláveis ou em software de Geometria Dinâmica são

positivos, quer ao ńıvel da motivação para o trabalho na sala de aula bem como no

entendimento dos conceitos. Face a estes aspetos, será apresentada uma proposta de

ensino das cónicas para o Ensino Básico e Ensino Secundário, de forma a reacender o

estudo desta temática no futuro, não esquecendo as dificuldades inerentes ao ensino da

geometria.

PALAVRAS CHAVE:

cónicas, ensino das cónicas, ensino da geometria, proposta de intervenção, prática

pedagógica supervisionada, Ensino Básico e Secundário.



Abstract

Conics are curves with interesting geometric particularities which have been losing vi-

sibility in Mathematic syllabus. The supervised teaching practices as well as several

years of teaching, showed us the difficulties of explaining and learning geometry. Geo-

metry is a subject which students struggle with, and for this reason it is necessary to

rethink its teaching methodology. However, the results obtained in the present work

with manipulable materials or with software of Dynamic Geometry show good results,

both in terms of motivation to work in the classroom as well as concept understanding.

As a result, we intend to make the presentation of a proposed teaching intervention

for Basic and Secondary Education, in order to rekindle the study of this issue in the

future, given the current difficulties in geometry teaching.

KEYWORDS: conics, conics teaching, geometry teaching, proposed intervention, Su-

pervised Teaching Practice, Basic and Secondary Education.
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1.2 Enquadramento teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.1 Cónicas: uma abordagem geométrica . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2.2 Excentricidade de uma cónica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
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1.9 Parábola segundo a conjetura de Apolónio de Perga . . . . . . . . . . . 12
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Introdução

Este texto tem como objetivo testemunhar o trabalho realizado no decorrer da prática

de ensino supervisionada da autora (Estágio pedagógico) e, além disso, evidenciar o

estudo desenvolvido do tema cónicas e do modo como estas podem ser ensinadas. O

motivo da escolha deste tema deveu-se essencialmente às particularidades geométricas

interessantes que estas curvas possuem, e ao facto de se ter verificado uma redução

deste tópico nos programas de Matemática. Para além deste facto, é igualmente im-

portante repensar as metodologias de ensino da geometria pelas dificuldades que os

alunos manifestam neste temática. O Estágio permitiu ainda constatar que o uso de

materiais manipuláveis ou software de Geometria Dinâmica fazem diferença na sua

aprendizagem.

Refletir sobre o ensino no presente, no passado, e ainda, com base nessa rea-

lidade apresentar uma proposta de intervenção para uma abordagem das cónicas no

futuro, é uma das metas deste trabalho. Se no passado as cónicas eram abordadas

no 12o ano de escolaridade sob um ponto de vista algébrico, presentemente os alunos

têm contacto com a parábola e com a hipérbole sob a forma de funções (quadrática e

proporcionalidade inversa) no tema funções no 9o e 10o anos de escolaridade, sem explo-

rar as suas particularidades geométricas, como seria desejável no estudo de curvas tão

importantes como estas. Relativamente à elipse, é hoje um tópico facultativo do pro-

grama do 10o ano de escolaridade, não sendo sequer abordada por muitos professores,

por falta de tempo. Face ao exposto, neste trabalho pretende-se apresentar uma forma

de abordar as cónicas de maneira distinta do que já foi feito, para estes dois ciclos de

ensino. Apesar de inicialmente estar previsto apresentar esta proposta apenas para o

Ensino Secundário, foi posteriormente equacionada a possibilidade de esta se estender
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INTRODUÇÃO

ao Ensino Básico, pela boa experiência obtida no decorrer da lecionação de tópicos de

geometria no 9o ano de escolaridade (Estágio). Vislumbrou-se assim a possibilidade de

uma abordagem desta natureza ser exeqúıvel neste ńıvel de escolaridade.

O método utilizado ao longo do trabalho foi, em primeiro lugar, estabelecer

como prioridade o estudo de algumas das abordagens posśıveis para o tratamento das

cónicas, quer do ponto de vista geométrico, quer do ponto de vista algébrico. A pesquisa

dos vários autores que se debruçaram no estudo destas curvas, como por exemplo

Apolónio, que as apresentou como secções planas de um cone, ou até Desargues, que

as configurou como projeções centrais de uma circunferência, foi fundamental no modo

como o trabalho se desenvolveu depois.

Para além dos lugares geométricos no plano, pretendeu-se ainda integrar as

quádricas nesta mesma proposta, de forma análoga ao que é feito com a circunferência

e a superf́ıcie esférica no 10o ano de escolaridade, estendendo as figuras planas a objetos

tridimensionais. De algum modo, esta proposta é feita com vista a obter a resposta à

questão:

Qual a abordagem mais adequada para os alunos do Ensino Básico e Secundário

do tópico de geometria, cónicas?

O texto está dividido em três caṕıtulos, sendo o primeiro um estudo do tema

cónicas onde é feito um enquadramento histórico e um enquadramento teórico. Neste

último, é realizada uma abordagem geométrica, um estudo da excentricidade e por fim

uma abordagem algébrica.

No segundo caṕıtulo é apresentada uma reflexão acerca do ensino das cónicas,

iniciando-se com uma análise sobre o ensino da geometria e depois sobre o ensino das

cónicas no presente, tendo como base os programas atuais de Matemática. Pretende-

se, essencialmente, refletir nos erros do passado, com vista a melhorar determinados

processos no ensino e na aprendizagem dos alunos, no âmbito da geometria. Neste

caṕıtulo é também referida a experiência no Estágio pedagógico e as reflexões feitas no

âmbito do ensino dos tópicos de geometria.

Por fim, no caṕıtulo três, é apresentada uma proposta de intervenção no ensino

das cónicas, tendo como base todo o estudo feito nos caṕıtulos anteriores e o resultado

2



INTRODUÇÃO

de toda a experiência profissional já adquirida, quer no estágio quer ao longo de treze

anos de serviço docente da autora.

Em resumo, este trabalho pretende assim analisar o que é feito no ensino das

cónicas presentemente, identificar dificuldades sentidas pelos alunos no âmbito da

aprendizagem da geometria, e, por fim, apresentar uma proposta de intervenção no

sentido de melhorar esta mesma aprendizagem.

3



Caṕıtulo 1

As cónicas

1.1 Enquadramento histórico

Ao longo dos tempos as cónicas foram alvo de diversas abordagens pelos matemáticos.

O estudo destas curvas foi, aliás, um dos temas que mais atraiu a atenção dos ma-

temáticos pela diversidade das propriedades que apresentam e por se terem tornado

instrumentos de resolução de outros problemas. Outros motores de avanço no seu es-

tudo, foram aspetos como a invenção do cálculo ou da geometria diferencial, onde as

curvas passaram a ter uma importância crucial. Recordando os três problemas clássicos

da matemática grega na antiguidade, duplicação do cubo, trisseção do ângulo e quadra-

tura do ćırculo, temos igualmente que referir que, na busca de soluções, os matemáticos

inventaram curvas, nomeadamente cónicas.

Uma das lendas reporta-se ao problema clássico da duplicação do cubo, que

Theon de Smirna relata:

“Eratóstenes, na sua obra intitulada Platónico, conta que o deus disse
aos habitantes de Delos, através do oráculo, que se queriam ver-se livres
de uma praga, deveriam construir um altar duplo daquele que existia; e
que os seus art́ıfices ficaram muito perplexos porque não eram capazes de
descobrir como duplicar um sólido (obtendo um semelhante com o dobro do
volume); e que foram perguntar a Platão como haviam de fazer, ao que este
respondeu que o significado do que o oráculo lhes tinha dito, não era que o
deus queria duplicar o altar, mas sim, ao dar-lhes essa tarefa, envergonhar os
gregos pelo seu desprezo pela matemática e a sua ignorância em geometria”
(Veloso, 1998, p.45-46).

Menecmo, terá sido, provavelmente, quem pela primeira vez abordou o assunto

destas curvas na tentativa de resolução do problema da duplicação do cubo, e fê-lo,

tendo como base secções planas de cones circulares retos.

4



CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

Este geómetra inventou as cónicas em meados do século IV a. C., na tentativa

de resolver este problema, conseguindo vislumbrar que a sua resolução passaria pela

interseção de pares de cónicas, tendo descoberto, assim, as cónicas como secções planas

de um cone1 circular reto.

É provável que o primeiro grande passo para a resolução deste problema, não

muito tempo depois do seu aparecimento, tenha sido dado por Hipócrates de Chios,

com uma conjetura recorrendo a proporções. Nesta, era referido que, encontrar a

solução para este problema correspondia a determinar dois meios proporcionais x e y

entre duas medidas de comprimento de segmentos de reta, a, a medida da aresta do

cubo inicial, e b, com b = 2a. Ou seja, pretendia determinar x e y, que verificassem

a

x
=

x

y
=

y

b

Por conseguinte, se resolvermos algebricamente pelo método de substituição as

condições anteriores, obtemos: x2 = ay e xy = ab ou ainda, y =
x2

a
e x3 = 2a3.

Resolvendo a equação do terceiro grau

x3 = 2a3 (1.1)

encontramos a solução do problema da duplicação do cubo, onde x é o valor da medida

de comprimento da aresta do cubo com o dobro do volume inicial. Neste caso, a solução

do problema inicial seria x = a
3
√
2.

Quando Menecmo se debruçou sobre este problema verificou que as curvas

(hipérbole e a parábola) satisfaziam estas propriedades, porém na altura, associar uma

equação a uma curva era inteiramente estranho à geometria do século IV a.C. (Estrada

et al., 2000).

A resolução de (1.1) é algo que na atualidade é muito simples de solucionar

recorrendo à geometria anaĺıtica, porém na época em que ocorreu, apenas a geometria

euclidiana figurava como instrumento de trabalho e nem sequer se conhecia o conjunto

1Ao longo deste trabalho, por uma questão de simplificação de linguagem, sempre que nos referirmos
a um cone estamos a considerar a superf́ıcie lateral de um cone circular reto.

5



CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

dos números irracionais.

Por outro lado, a resolução destas condições vai-nos conduzir a duas parábolas,

x2 = ay e y2 = bx, e uma hipérbole, xy = ab, a, b > 0. Ora, conhecidos a e b, pretende-

se determinar a interseção da parábola x2 = ay com a hipérbole xy = ab, ou então, o

ponto de encontro das parábolas x2 = ay e y2 = bx.

O valor de x é assim encontrado como a abcissa do ponto A assinalado na figura

(1.1) ou então como a abcissa do ponto M assinalado na figura (1.2).

Figura 1.1: Interseção da parábola x2 = ay com a hipérbole xy = ab, com a, b > 0

Figura 1.2: Interseção das parábolas x2 = by e y2 = bx com a, b > 0

Apesar deste problema ser aparentemente simples nos dias que correm, importa

desde logo fazer uma leitura do passado e relembrar que, na época, os matemáticos não

dispunham dos conceitos e propriedades da geometria anaĺıtica, de materais de desenho

6



CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

avançados nem mesmo o domı́nio dos números irracionais, pelo que esta investida de

Menecmo é simplesmente notável (Estrada et al., 2000).

Durante muitos anos os matemáticos tentaram resolver, sem sucesso, este pro-

blema e só em meados do século XIX, depois de muitos desenvolvimentos na ma-

temática, conclúıram que este problema era imposśıvel de resolver pelos métodos da

geometria clássica (Veloso, 1998).

A abordagem deste problema histórico no presente estudo, tem como objetivo

demonstrar a importância das cónicas e o modo, quase acidental, com que começaram

a fazer-se notar (Rich, 1943).

Tal como se poderá constatar posteriormente, o estudo das cónicas pode ser re-

alizado de diferentes perspectivas, e entre todas essas abordagens, será dada particular

ênfase à que evidencia, na nossa opinião, uma maior facilidade de compreensão pelos

alunos do Ensino Básico e Secundário.

As cónicas integraram, nos anos oitenta do século XX, o programa do 12o ano de es-

colaridade, porém essa inclusão era feita com uma forte componente algébrica, o que

de algum modo fez com que se perdesse a associação geométrica a cada uma delas. De

facto, a didática de qualquer conteúdo deve ter em conta que, por mais interessante

que um assunto seja do ponto de vista puramente matemático, este não será assimilado

se o modo como é apresentado aos alunos não for o mais adequado à sua idade.

1.1.1 Breve história das cónicas

Os nomes que Menecmo atribuiu às cónicas foram: “secção de um cone de ângulo

agudo”, “secção de um cone de ângulo reto” e “secção de um cone de ângulo obtuso”.

Esta classificação resultou do tipo de cone usado, já que o plano de corte era sempre

disposto perpendicularmente a uma das geratrizes, e o tipo de cónica variava tendo em

conta a medida de amplitude do ângulo definido por uma geratriz e pela altura de um

cone de revolução (Veloso, 1998).

Um cone de revolução, ou circular reto, é um cone que é gerado a partir de um

triângulo retângulo que gira em torno de um dos seus catetos. Considerando o triângulo

retângulo apresentado na figura (1.3) e procedendo a uma rotação do triângulo de 3600,

7



CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

em torno de um dos catetos, por exemplo h, obtém-se um cone de revolução, sendo

r o raio da base e h a altura do cone. A projeção perpendicular do vértice V do

cone coincide com o centro da base do cone (Palma Fernandes, 1960). A medida da

amplitude entre duas geratrizes opostas, considerada por Menecmo na descoberta das

cónicas, será 2α, de acordo com a figura (1.3), (Hilbert, 1971), onde α corresponde à

medida de amplitude do ângulo definido pela hipotenusa e pelo cateto em torno do

qual se efetua a rotação.

Figura 1.3: Geração de um cone de revolução

Tal como se pode observar na figura (1.4), a medida da amplitude do ângulo

entre duas geratrizes opostas é menor do que a medida da amplitude de um ângulo reto

e o plano de corte encontra-se disposto perpendicularmente a uma geratriz do cone,

obtendo-se uma elipse. No caso de o corte ser efetuado do mesmo modo, através de

Figura 1.4: Elipse obtida num cone, cujo ângulo entre duas geratrizes opostas tem amplitude
inferior à de um ângulo reto

um plano disposto perpendicularmente a uma das geratrizes, num cone cujo ângulo

entre duas geratrizes opostas é um ângulo reto, figura (1.5), estamos perante uma

parábola. Finalmente, caso tenhamos um cone cuja a medida de amplitude do ângulo

entre duas geratrizes opostas é maior do que a medida de amplitude de um ângulo

reto, figura (1.6), o plano de corte disposto perpendiculamente a uma das geratrizes

8
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permite visualizar um ramo da hipérbole.

Em meados do século III a.C., Arquimedes apresentou nos seus trabalhos sobre

este assunto, o recurso a cones de revolução de uma só folha (ver figura 1.7 com su-

perf́ıcie cónica de duas folhas), tal como Menecmo o tinha feito, o que só se alterou

com Apolónio de Perga (250-175 a.C.).

Apolónio, matemático grego, apelidado pelos seus disćıpulos como “ O Grande

Geómetra”, publicou o magńıfico tratado Cónicas que marcou, de modo indelével, o

estudo destas curvas. Sabe-se que este geómetra nasceu por volta de 250 a.C. em

Perga, na Panf́ılia. Ainda jovem, deixou Perga em direcção a Alexandria, cujos Museu

e Biblioteca eram o centro do saber. Áı estudou com os sucessores de Euclides e,

mais tarde, áı veio a ensinar. Sabe-se também que visitou Pérgamo, onde tinha sido

constrúıdo uma biblioteca semelhante à de Alexandria.

O tratado era constitúıdo por oito livros, apesar do último ter sido dado como

perdido, apresentava uma leitura dif́ıcil, contendo 387 proposições, demonstradas sem

qualquer formalismo matemático, tornando a obra densa e retórica. Porém, as suas

teorias inovadoras constituiram um marco sem paralelo no conhecimento destas curvas,

sendo a primeira grande inovação, a inclusão do estudo das secções em todos os tipos

de cones de base circular, deixando de lado o restrito campo dos cones de revolução.

Para além desta nova visão, definiu uma nova perspectiva: considerou planos

arbitrários para seccionar os cones, ao invés de planos perpendiculares a uma das

geratrizes, como realizado por Menecmo e Arquimedes (Estrada et al., 2000, p.321-328).

A superf́ıcie cónica considerada por Apolónio, era uma superf́ıcie gerada por uma reta

móvel que passava por um ponto fixo e que se movia sobre uma dada linha. O ponto fixo

era o vértice (V) que dividia a superf́ıcie em duas partes, chamando-se a cada uma delas,

folha do cone. A reta móvel denominava-se geratriz e a linha em que se apoiava diretriz,

tal como apresentado na figura (1.7). A superf́ıcie cónica pretendida era circular e como

tal admitia-se por diretriz uma circunferência. Procedendo à interseção de uma folha

de cone com um plano, que corte todas as geratrizes, obtemos um espaço fechado

denominado cone (Amorim, 1943),(Hilbert, 1971).

As cónicas seriam obtidas, segundo este geómetra, a partir da interseção de um

9
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Figura 1.5: Parábola obtida num cone cujo ângulo entre as geratrizes opostas é um ângulo
reto

Figura 1.6: Ramo de uma hipérbole obtida num cone cujo ângulo entre as geratrizes opostas
tem amplitude superior à de um ângulo reto

Figura 1.7: Superf́ıcie cónica de duas folhas

10
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plano que não tinha como caracteŕıstica ser sempre perpendicular a uma geratriz do

cone. O plano cortava todas as geratrizes do cone, obtendo-se uma elipse (figura (1.8)),

ou era paralelo a uma das geratriz, neste caso, teŕıamos uma parábola (figura (1.9)),

ou era paralelo a duas geratrizes, obtendo-se uma hipérbole, tal como se pode observar

na figura (1.10).

Elementos que aparecem associados ao estudo das cónicas, como por exemplo,

focos, e as respetivas propriedades, só foram estudadas cerca de cinco séculos após

Apolónio de Perga. Contudo, apesar do potencial destas curvas, verificou-se um hiato

no estudo das mesmas até ao século XVII, época em que um novo fôlego é dado por

Desargues, Pascal, Kepler e Galileu (Ponte et al., 1997).

Desargues, conhecido como o pai da geometria projetiva, apresentou no século

XVII uma visão geométrica inovadora, sendo este o primeiro passo no desenvolvimento

deste novo conceito, visto que considerava as cónicas como projeções de uma circun-

ferência, e como tal, as propriedades da circunferência que se conservam por projecção,

são igualmente propriedades das cónicas.

Por sua vez, Pascal, interessou-se bastante pela obra de Desargues, obra que

poucos compreenderam no seu tempo, e com apenas dezasseis anos, escreveu um Ensaio

sobre as cónicas. Anos mais tarde, escreveu novamente sobre o mesmo assunto mas esse

manuscrito nunca foi impresso, apenas se conhecem referências de outros matemáticos,

como por exemplo de Leibnitz (Veloso, 1998).

O desenvolvimento da astronomia permite uma inferência extraordinária por

parte de Kepler acerca da curva da órbita de Marte em torno do Sol, que se descobre

ser uma elipse e não uma oval como se pensava anteriormente. Pela primeira vez,

com a descoberta das leis de Kepler, verifica-se que as cónicas podem estar intrinseca-

mente ligadas a fenómenos da Natureza, algo impensável até essa altura. Antes deste

avanço, as cónicas, apesar das suas particularidades, apenas representavam uma mera

ferramenta geométrica, tendo em conta o modo como foram descobertas, aquando da

resolução do problema clássico da duplicação do cubo.

Galileu, mais tarde, mostra que a trajetória de um projétil quando lançado para

o espaço, fruto da resistência do ar a que fica sujeito é uma trajetória parabólica, o que
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Figura 1.8: Elipse segundo a conjetura de Apolónio de Perga

Figura 1.9: Parábola segundo a conjetura de Apolónio de Perga

Figura 1.10: Hipérbole segundo a conjetura de Apolónio de Perga
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é mais tarde corroborado por Newton.

A abordagem anaĺıtica das cónicas, que na atualidade assume um elevado relevo,

é fruto do aparecimento e desenvolvimento da geometria anaĺıtica (Estrada et al., 2000).

No próximo tópico será dado o devido acompanhamento a esta vertente.

1.2 Enquadramento teórico

Uma cónica, C, é uma curva plana que resulta da interseção de um cone, K, com um

plano β. A posição desse mesmo plano é determinante no encontro de cada uma das

curvas, sendo estas a elipse, a parábola e hipérbole.

1.2.1 Cónicas: uma abordagem geométrica

Para definirmos as cónicas, torna-se necessário apresentar a definição de alguns con-

ceitos importantes como o de Foco e de Diretriz .

Considere-se uma esfera S, inscrita no cone K; por definição de esfera inscrita,

existe uma circunferência, λ, fronteira de um ćırculo, verificando S ∩K = λ.

Ao ponto F , de interseção de S com o plano β, que definiu a cónica C, deno-

minamos Foco da cónica C.

Considere-se o plano δ que contém a circunferência λ. Os planos β e δ são planos

secantes segundo uma reta, d, a que chamaremos diretriz .

Elipse

Como já foi dito, uma elipse é a curva resultante da interseção de um plano que corta

todas as geratrizes do cone. Esta definição é equivalente à seguinte:

Elipse - é o conjunto dos pontos do plano tais que a soma das distâncias de cada

um deles a dois pontos fixos do plano, designados por focos da elipse, é igual a uma

medida de comprimento constante, maior que a distância entre os focos.

Seja P um ponto genérico da elipse e F1 e F2 os focos. Tem-se,

PF 1 + PF 2 = constante (1.2)
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CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

conforme se observa na figura (1.11)

Figura 1.11: Elipse: d1 + d2 =constante

Provar a sua equivalência é um trabalho sobre o qual nos vamos debruçar se-

guidamente.

Seja C a elipse que resulta da interseção de um plano β com um cone K.

Considerem-se duas esferas, S1 e S2, inscritas no cone K. Cada uma delas

interseta o plano β num único ponto, F1 e F2, respetivamente, que são, por definição,

os focos desta elipse.

Por definição de esfera inscrita, S1 e S2 intersetam K segundo circunferências,

λ1 e λ2, respetivamente, como indica a figura (1.12).

Figura 1.12: Focos F1 e F2 da elipse
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CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

A circunferência λ1 está contida num plano, que denominaremos por δ1 e a

circunferência λ2 está contida num plano δ2.

Por definição, as diretrizes desta elipse correspondem às retas δi∩β = di, i = 1, 2,

como se observa na figura (1.13).

Figura 1.13: Diretrizes da elipse

Considere-se agora, um ponto qualquer, P , da elipse. Temos, assim, que PF1

e PF2, são retas tangentes às esferas S1 e S2 em F1 e F2, respetivamente, porque

pertencem ao plano tangente às esferas. Sejam ainda T1 = V P ∩ S1 e T2 = V P ∩ S2,

onde V é o vértice do cone.

Ora, tendo em conta que PT1 é tangente a S1 em T1, podemos inferir, para o

caso de S1, que são congruentes os triângulos △PT1O e △PF1O (considerando O o

ponto que representa o centro da esfera S1), ver figura (1.14).

Figura 1.14: Triângulos congruentes
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De facto, o segmento de reta [PO] é um lado comum aos dois triângulos, os

segmentos de reta [OT1] e [OF1] são geometricamente iguais, dado que representam

o raio da esfera. Como as retas PF1 e PT1 são tangentes à esfera, S1, em F1 e T1,

respetivamente, são perpendiculares ao raio da esfera nesses pontos, logo os triângulos

são retângulos.

Ora, sendo os dois triângulos retângulos com hipotenusas geometricamente

iguais e um dos catetos homólogos também geometricamente igual, pelo Teorema de

Pitágoras, facilmente se conclui que o outro cateto terá medida de comprimento igual.

Sendo assim, temos que PT 1 = PF 1. Analogamente, podemos provar que PT 2 = PF 2.

Tendo em conta os resultados anteriores, pode inferir-se que:

PF 1 + PF 2 = PT 1 + PT 2 (1.3)

Sabemos também que PT 1 + PT 2 = T1T 2, onde T1T 2 corresponde à distância

entre as circunferências λ1 e λ2, que estão contidas em planos paralelos (δ1 e δ2), valor

constante e independente de P , qualquer que seja P pertencente à cónica.

Assim,

PF 1 + PF 2 = constante (1.4)

Face ao apresentado, pode sintetizar-se que existem dois pontos pertencentes ao

plano β, denominados focos da elipse, tais que a propriedade (1.4) se verifica.

Acabámos de provar a equivalência entre as duas definições de elipse.

Esta abordagem geométrica apresentada para a elipse pode ser adaptada para

os casos da hipérbole e da parábola, sendo para tal necessário proceder a uma alteração

da posição de corte do plano β.

Hipérbole

A segunda cónica que vamos considerar é a hipérbole, curva obtida a partir da in-

terseção de um plano paralelo a duas das geratrizes do cone. Esta definição é equiva-

lente à seguinte:

Hipérbole - é o conjunto dos pontos do plano em que o módulo da diferença
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das distâncias de cada um deles a dois pontos fixos do plano, designados por focos da

hipérbole, é igual a um comprimento constante, não nulo mas menor que a distância

entre eles.

Seja P o ponto genérico da hipérbole e F1 e F2 os focos.

Tem-se,

| PF 1 − PF 2 |= constante, (1.5)

como se pode observar na figura (1.15).

Figura 1.15: Hipérbole: |d2 − d1| = constante

Parábola

A última cónica não degenerada que vamos considerar é a parábola, curva obtida a

partir da interseção de um plano paralelo a uma geratriz do cone. Esta definição é

equivalente a:

Parábola - é o conjunto dos pontos do plano equidistantes dum ponto fixo F ,

designado por foco da parábola, e duma reta d, designada por diretriz, que não passa

pelo foco.

Seja P o ponto genérico da parábola, F o foco e d a diretriz. Assim,

dist(P, F ) = dist(P, d), (1.6)

como se pode verificar na figura (1.16).
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Figura 1.16: Parábola: dist(P,F ) = dist(P, d)

Cónicas degeneradas

A ocorrência de cónicas degeneradas deve-se à posição do plano que interseta a su-

perf́ıcie cónica. Deste modo,

• se o plano intersetar unicamente o vértice do cone, a cónica obtida é um ponto -

elipse degenerada;

• se o plano é perpendicular ao eixo que contém o vértice e o centro da base da

superf́ıcie cónica então a secção é uma circunferência;

• se o plano se encontra disposto paralelamente a duas geratrizes distintas e passa

pelo vértice, a interseção é o conjunto de duas retas concorrentes e denomina-se

hipérbole degenerada;

• se o plano for paralelo apenas a uma das geratrizes e passar simultaneamente pelo

vértice, está-se perante uma parábola degenerada e o lugar geométrico resultante

é uma reta.

1.2.2 Excentricidade de uma cónica

Uma cónica pode também ser caracterizada como o lugar geométrico (locus) dos pontos

cuja razão entre as distâncias de um qualquer dos seus pontos P ao foco F e à diretriz

d é uma constante não negativa e, denominada excentricidade. Ou seja,

dist(P, F ) = e.dist(P, d).
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dist(P, F )

dist(P, d)
= e

A noção de excentricidade é comum para a elipse e para a hipérbole e representa

o maior ou menor alongamento que as curvas apresentam. No caso da parábola este

conceito de alongamento não lhe está associado e a excentricidade toma sempre o valor

um, que, intuitivamente, pode considerar-se que se trata de uma curva no limite das

duas outras cónicas referidas.

Assim, tendo como base esta noção, as cónicas caracterizam-se da seguinte

forma:

• se e = 1 temos uma parábola;

• se 0 ≤ e < 1 temos uma elipse;

• se e > 1 temos uma hipérbole.

A excentricidade de uma cónica pode também ser considerada como o quociente

entre os cossenos de dois ângulos espećıficos.

De modo a analisar-se concretamente este conceito de alongamento das curvas,

proceda-se à observação dos ângulos assinalados na figura (1.17).

Figura 1.17: A excentricidade da elipse

Nesta figura, para o caso particular de uma elipse, apenas está considerada

uma esfera inscrita no cone determinando um dos focos, F , e uma das diretrizes, d,

(interseção entre os planos σ e χ).
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Considere-se a reta perpendicular a χ e que passa num ponto qualquer P da

cónica. Seja R o ponto de interseção de χ com essa reta e α a medida de amplitude

de ∠RPT . Trace-se uma reta passando em P e que seja perpendicular à diretriz d.

Seja Q o ponto de interseção dessa reta com a diretriz e β a medida de amplitude de

∠QPR.

Por definição, a excentricidade é a razão entre os cossenos dos dois ângulos

mencionados, isto é,

e =
cos β

cosα
(1.7)

Por simples observação da figura (1.17), concluimos que cos β =
PR

PQ
e que

cosα =
PR

PT
.

Assim, substituindo em (1.7), obtemos: e =
PT

PQ
.

Tendo em conta que PT = PF , como comprovado anteriormente, conclui-se

que

e =
PF

PQ

o que representa a razão entre as distâncias do ponto P ao foco F e à diretriz d,

respetivamente.

No caso particular de e = 0 como se pode observar na figura (1.18) otem-se uma

circunferência, tendo em conta que os planos σ e χ são paralelos e por conseguinte β

terá 90o de amplitude.

1.2.3 Cónicas: uma abordagem algébrica

Após esta análise geométrica, importa agora compreender a origem das expressões

algébricas com que, atualmente, as cónicas são identificadas, tendo em conta que já

integraram o programa do ensino secundário sob essa perspetiva. Deixando agora um

pouco de lado a geometria sintética, pretende-se agora efetuar uma análise algébrica,

num contexto de geometria anaĺıtica (Oliveira, 1995), (Coxeter, 1961).

Neste trabalho as cónicas aparecem centradas na origem e dispostas num refe-
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Figura 1.18: A excentricidade da circunferência

rencial ortogonal e monométrico. Porém, caso não estivessem nestas condições, seria

sempre posśıvel recorrer à geometria das transformações (isometrias) de modo a colocá-

las nas condições desejadas, visto que, as isometrias (rotação, translação, reflexão ou

reflexão deslizante) mantêm inalterados o tamanho e a forma das figuras, e por conse-

guinte as suas propriedades geométricas (distância entre pontos, medida de amplitude

de ângulo paralelismo e colineariedade) (Araújo, 1998),(Neves et al., 1991),(Câmara,

1995).

Elipse

Elipse é o conjunto de pontos do plano, P , cuja soma das distâncias a dois pontos fixos

F1 e F2 é constante.

Através da observação da figura (1.19), é posśıvel identificar que a distância

entre os focos F1 e F2, denominada distância focal é igual a 2c. O é o centro da elipse

e também o ponto médio do segmento F1F2.

Observam-se ainda os quatro vértices da elipse A1, A2, B1 e B2 e dois eixos

perpendiculares entre si, sendo um deles maior do que outro, e como tal, designados,

respetivamente, por eixo maior de comprimento 2a e por eixo menor de comprimento

2b, neste caso em particular tendo em conta a figura apresentada. Poderia também o

eixo maior estar sobre o eixo Oy.
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Figura 1.19: Elipse centrada na origem e focos no eixo Ox

Para o triângulo apresentado na figura verifica-se a condição

a2 = b2 + c2 (1.8)

Sem perda de generalidade, considere-se a elipse com centro na origem, cujo eixo

maior coincide com o eixo Ox e seja P um ponto genérico da elipse de coordenadas

(x, y). Por definição, temos que d(P, F1) + d(P, F2) = 2a, ou seja:

√

(x+ c)2 + (y − 0)2 +
√

(x− c)2 + (y − 0)2 = 2a

Isolando um dos radicais no primeiro membro,

√

(x+ c)2 + (y − 0)2 = 2a−
√

(x− c)2 + (y − 0)2

e elevando ambos os membros ao quadrado (trata-se de valores positivos tendo em

conta que são distâncias), vem que:

(x+ c)2 + (y − 0)2 = 4a2 − 4a
√

(x− c)2 + y2 + (x− c)2 + y2

ou seja, temos que:

x2 + 2xc+ c2 + y2 = 4a2 − 4a
√

(x− c)2 + y2 + x2 − 2xc + c2 + c2 + y2
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Simplificando a igualdade com redução dos termos semelhantes, voltando a isolar o

radical num dos membros e dividindo tudo por 4, obtemos:

a
√

(x− c)2 + y2 = a2 − cx

Novamente, elevando ambos os membros ao quadrado, vem que:

a2(x2 − 2xc + c2 + y2) = a4 − 2a2cx+ c2x2

ou seja,

(a2 − c2)x2 + a2y2 = a2(a2 − c2)

Como a2−c2 = b2, por 1.8, vem que: b2x2+c2y2 = a2b2 e dividindo ambos os membros

por a2b2, resulta:
x2

a2
+

y2

b2
= 1 (1.9)

A igualdade (1.9) denomina-se equação reduzida da elipse, com centro na origem

e focos sobre o eixo Ox.

A excentricidade:

e =
c

a
(1.10)

Ora, tendo em conta que c < a e que ambos são positivos, temos que 0 < e < 1

e que, quanto mais próximo a excentricidade estiver de zero, mais a elipse se assemelha

à forma da circunferência (no limite, quando e = 0 é uma circunferência, onde os focos

coincidem com o centro e o diâmetro tem a distância 2a, que é igual 2b) e quanto mais

próximo do valor um, mais achatada é a sua forma.

Hipérbole

Hipérbole é o conjunto de pontos do plano, P , cujo módulo da diferença das distâncias

a dois pontos fixos F1 e F2 é constante.

Através da observação da figura (1.20) é posśıvel identificar que a distância entre

os focos F1 e F2, denominada distância focal, é igual a 2c.
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Figura 1.20: Hipérbole cujos focos pertencem a Ox

O é o centro da hipérbole e por conseguinte o ponto médio do segmento F1F2.

Observe-se, ainda, na figura (1.20), os dois vértices A1 e A2 e os dois eixos perpendi-

culares entre si, o eixo real ou transverso de comprimento 2a e o eixo imaginário ou

conjugado de comprimento 2b, neste caso particular, tendo em conta a figura apresen-

tada. Este último eixo tem como suporte a mediatriz do segmento A1A2. De modo

análogo ao caso da elipse, para o triângulo apresentado na figura tem-se a condição:

c2 = a2 + b2 (1.11)

Considere-se a hipérbole com centro na origem, cujo eixo real coincide com o

eixo Ox e seja P um ponto genérico da hipérbole de coordenadas (x, y). Por definição,

temos que | d(P, F1)− d(P, F2) |= 2a, donde se conclui que:

|
√

(x+ c)2 + (y − 0)2 −
√

(x− c)2 + (y − 0)2 |= 2a

Procedendo de modo análogo ao desenvolvido no caso de uma elipse, obtém-se:

x2

a2
− y2

b2
= 1 (1.12)

A igualdade (1.12) denomina-se equação reduzida da hipérbole, com centro na

origem e focos sobre o eixo Ox.

As asśıntotas são também uma boa referência para o traçado de uma hipérbole,

24
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que pode ser efetuado a partir da identificação do retângulo considerado na figura

(1.21), onde cada ramo da hipérbole tem o vértice num dos lados do retângulo e a

abertura dos ramos irá acompanhar as asśıntotas.

Figura 1.21: Asśıntotas da hipérbole

Relativamente ao caso que se apresenta na figura (1.21), as equações serão do

tipo y = ±mx pois passam na origem. O declive, m, pode ser calculado através da

inclinação que as retas fazem com o eixo Ox. Assim, m = tgθ = b
a
, o que permite

concluir que as equações das asśıntotas são y = b
a
x e y = − b

a
x.

É evidente que, quando a = b, o comprimento do semieixo real é igual ao

comprimento do semieixo imaginário, e a hipérbole denomina-se equilátera. A sua

equação reduzida, assim, corresponde a:

x2

a2
− y2

a2
= 1 (1.13)

ou, ainda,

x2 − y2 = a2 (1.14)

Poder-se-á deduzir, assim, que a excentricidade é e =
c

a
.

Tendo em conta que c > a e que tanto a como c são valores positivos, resulta

que e > 1 e que, quanto maior for a excentricidade maior é a abertura da hipérbole.

Parábola

A Parábola é o conjunto dos pontos do plano equidistantes dum ponto fixo F , designado

por foco da parábola, e duma reta d, designada por diretriz, que não passa pelo foco.
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Seja P o ponto genérico da parábola, F o foco e d a diretriz. Assim,

dist(P, F ) = dist(P, d). (1.15)

Tendo como base a definição de parábola e a figura (1.22) é posśıvel identificar o foco

Figura 1.22: Parábola com vértice na origem do referencial

F , o vértice V , o parâmetro p, (p 6= 0), que representa a distância do foco à diretriz e a

reta V F que representa o eixo de simetria da parábola. À corda [AA
′

] que passa pelo

foco e é perpendicular ao eixo de simetria denomina-se Latus Rectum ou corda focal

mı́nima.

Considerando que a parábola da figura (1.22) tem o vértice na origem do um

referencial e que o eixo de simetria é o eixo Ox, concluimos que a equação da diretriz

assume a forma: x = −p

2
, admitindo que as coordenadas do foco são (p

2
, 0).

Seja P o ponto genérico da parábola e P1 o ponto de interseção da diretriz com

a reta perpendicular a esta, que passa em P , e tal que P1(−p

2
, y).

Assim, por definição, d(P, F ) = d(P, P1).

Concretizando, temos então que:

√

(x− p

2
)2 + (y − 0)2 =

√

(x+
p

2
)2 + (y − y)2

elevando ambos os membros ao quadrado e desenvolvendo os casos notáveis, obtemos

x2 − px+
p2

4
+ y2 = x2 + px+

p2

4
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CAPÍTULO 1. AS CÓNICAS

O que, após simplificação, resultará em

y2 = 2px (1.16)

denominada equação reduzida da parábola.
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Caṕıtulo 2

Uma reflexão sobre o ensino das

cónicas

2.1 O ensino da geometria

O ensino das cónicas no Ensino Básico e Secundário remete todos os intervenientes da

plataforma escolar a uma prévia contextualização da temática. De facto, a compreensão

de uma cónica é um degrau acima do que sustenta o tema geometria.

Segundo Hans Freudenthal, citado por Veloso (1998), “Geometria é compre-

ender o espaço em que a criança vive, respira e se move. O espaço que a criança

deve aprender a conhecer, explorar e conquistar, de modo a poder áı viver, respirar

e mover-se melhor ”(Veloso, 1998, p.25). A geometria é, portanto, uma componente

fundamental na estruturação do pensamento matemático do aluno, enquanto elemento

inserido num contexto de medida no planeta onde vive, assim como na relação que

pode estabelecer entre si e todos os elementos com os quais interage. O ensino da ge-

ometria tem requerido por parte de muitos responsáveis, diversas reflexões no sentido

de melhorar o caminho a seguir.

Em março de 1990, nos Estados Unidos, teve lugar um seminário denominado

Geometry’s Future, com vista a revitalizar o ensino da geometria, dando novas di-

retrizes aos futuros professores, apresentando novas ideias de como poderia ser feita

uma abordagem mais consistente à geometria. Deste encontro resultaram diversas re-

comendações, de entre as quais destacamos: o ensino da geometria deve encorajar o

pensamento e racioćınio visuais, com recurso a diagramas e modelos como modos de

pensamento matemático e resolução de problemas. Foi também recomendado trabalhar

domı́nios nos quais é posśıvel realizar experiências e utilizar programas de computador
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como ferramenta para a construção de conceitos (Veloso, 1998), (Ponte et al., 1999).

Até aos anos 60, a geometria ocupava um lugar destacado nos programas de

matemática do Ensino Liceal. Valorizavam-se as demonstrações consideradas como

matéria obrigatória para exame, recorrendo, sobretudo, à memorização.

O curŕıculo da altura, incidia essencialmente numa busca perfeita do rigor do

aluno, quer no âmbito dos hábitos de racioćınio a criar, bem como numa lógica do saber

demonstrar e da capacidade de apreciar a Matemática como uma construção perfeita.

O ensino da geometria no curŕıculo do liceu apresentava duas componentes: as

construções geométricas e o estudo da geometria euclidiana no plano e no espaço, sendo

que esta última partia do exato estado em que Euclides a deixou.

No que respeita às construções geométricas, eram determinados alguns lugares

geométricos e eram realizados cálculos algébricos com recurso a medidas de compri-

mento de segmentos. Com base neste preceito, os livros apresentavam inúmeras de-

monstrações de teoremas, corolários, postulados, axiomas, lemas e demais conteúdos

de uma forma exaustiva e sob o ponto de vista dos alunos, demasiado densos levando

muitas vezes a um precoce abandono escolar. Esta forma de enunciar e trabalhar a geo-

metria conduzia muitos alunos a uma forte aversão a este tema, não esquecendo também

que muitos professores evitaram sempre que posśıvel aprofundar estes conteúdos, como

sugerido no curŕıculo, pelo sentimento de fracasso que os alunos manifestavam.

Evidentemente que não é a ligeireza no ensino da geometria que se pretende,

mas sim, motivar os alunos a raciocinar a partir dos tópicos básicos. Obviamente

que esta conquista só poderá ser alcançada se o processo de ensino aprendizagem for

compreenśıvel e estimulante.

Nos anos 40-50 o ensino era, provavelmente, uma conjugação perfeita do que se

pretendia em Matemática em qualquer tópico que se lecionasse, porém, a aprendizagem

não teve o retorno desejado, e como tal, considerou-se que fracassou totalmente.

Na verdade, desde os anos vinte do século XX, que decorriam no estrangeiro

debates que confluiam para o ajustamento do programa de geometria no secundário,

tendo em conta o fracasso que se verificava na sua aprendizagem um pouco por todo o

lado. Em Portugal, viveu-se durante décadas um isolamento cient́ıfico originado pela
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situação poĺıtica da época. Entre os anos 37-47, Aniceto Monteiro, Ruy Lúıs Gomes e

Bento de Jesus Caraça criaram a Gazeta da Matemática permitindo então a discussão

de vários temas.

Salienta-se que, em 1947, José Sebastião e Silva, traduziu, aquando da sua bolsa

em Itália, um artigo de Emma Castelnuovo intitulado Um método activo no ensino da

geometria intuitiva (Veloso, 1998). Este artigo referia que o ensino da geometria era

implementado de forma inversa à desejável, visto que o aluno começava pelas ideias

abstratas, com recurso às definições, e só depois passava concretamente à prática, sendo

certo que, o aluno acabava por aplicar os conteúdos na prática, sem compreender na

realidade, os conceitos que consubstanciavam essas mesmas aplicações. Ainda sobre

esta década, em 1994, Abrantes refere na sua tese de doutoramento “O trabalho de

projecto e a relação dos alunos com a Matemática”:

“O estudo da geometria, em especial, era suposto contribuir para o
desenvolvimento de capacidades intelectuais desejáveis naqueles que que
ocupariam posições de chefia. Esta perspetiva orientava o ensino, então
profundamente elitista, dirigido para uma minoria, enquanto a formação
matemática para a maioria ou não existia ou limitava-se à aritmética ele-
mentar ” (Ponte et al., 1997, p.46).

Com o aproximar da década de 60, particularmente após o lançamento do pri-

meiro satélite artificial pela União Soviética, surge uma pressão no sentido de mo-

dernizar o ensino da Matemática e das ciências em geral. Pretendia-se modernizar a

linguagem nos assuntos considerados imprescind́ıveis na formação do estudante, usando

os conceitos de conjunto e de estruturas. Um dos principais argumentos para a sua

implementação era de que os alunos tinham dificuldades em relacionar uns assuntos

com os outros, e que, uma linguagem comum poderia auxiliar a ultrapassar essas difi-

culdades.

Portugal, nos anos 60, acompanhou o movimento internacional que estava então

a ganhar corpo - O Movimento da Matemática Moderna - que constituiu uma forte

reação à situação que se vivia, na altura, no ensino da Matemática. Este movimento

teve duas fases, uma de experimentação, que se iniciou no ano letivo de 1963/64 em
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três turmas piloto do 6o ano do Ensino Complementar (atual 10o ano do Ensino Se-

cundário), e, posteriomente, no ano letivo de 1967/68 onde se generalizou a todos os

alunos. O grande impulsionador deste movimento foi José Sebastião e Silva que de 1963

a 1966 redigiu Compêndios (texto piloto) e Guias para a Utilização dos Compêndios de

Matemática. Nestes guias Sebastião e Silva apresenta algumas recomendações acerca

do ensino da Matemática e orientações metodológicas referentes aos vários temas trata-

dos nos compêndios, para facilitar as tarefas dos professores. Concretamente, Sebastião

e Silva recomendava que a modernização da matemática fosse para além da reestru-

turação dos programas, procurando chegar aos métodos de ensino. Refere que os pro-

fessores devem procurar métodos de trabalho com os alunos onde estes não configurem

um papel passivo. Segundo Sebastião e Silva, o método expositivo não estimula a ima-

ginação nem a descoberta e os alunos devem adquirir competências, quer na análise,

quer no sentido cŕıtico, podendo muito trabalho ser desenvolvido em parceria com o

professor na aula ou até mesmo em casa, expondo assuntos após a sua preparação

prévia. Nesta época, a trigonometria, por exemplo, deixou de ter uma configuração

geométrica para integrar a iniciação da análise infinitesimal, adquirindo uma dimensão

algébrica.

Nos anos 70, reconhecendo-se a importância destes livros foram reeditados os

Compêndios de matemática e os Guias de Utilização (Sebastião e Silva, 1975a), (Se-

bastião e Silva, 1975b), (Sebastião e Silva, 1975c), (Sebastião e Silva, 1976), (Sebastião

e Silva, 1975d), (Sebastião e Silva, 1977).

Os programas apresentam profundas alterações, sendo introduzidos novos te-

mas como Estruturas Algébricas e Teoria de Conjuntos, bem como novas abordagens

de temas já anteriormente lecionados, de forma a permitir uma maior proximidade e

articulação entre a Matemática do Ensino Liceal e a Matemática do Ensino Superior.

Contudo, não houve unanimidade nesta perspetiva de modernizar o ensino

da Matemática pois passou a existir uma preocupação excessiva com formalizações,

distanciando-se das questões práticas. A linguagem da Teoria de Conjuntos, por exem-

plo, enfatizava o ensino de śımbolos e de uma terminologia complexa comprometendo

a aprendizagem do cálculo, da geometria e das medidas (Ponte et al., 1997).
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Fora de portas, Freudenthal dedicou muito do seu esforço na tentativa de fazer

regressar a geometria à Matemática escolar, contribuindo para o desenvolvimento da

educação Matemática para além das fronteiras que o viu nascer, a Holanda. Este autor

defendia que

“se existem hoje motivos para preocupação acerca do ensino da geome-
tria e mesmo para recear que a geometria possa desaparecer do curŕıculo,
os primeiros culpados são aqueles que, ativa ou passivamente, resistiram
à inovação no ensino da Matemática. As vozes daqueles que defendiam a
renovação não foram ouvidas. O grupo mais perigoso era constitúıdo por
aqueles que acreditavam que podiam salvar a velha geometria reforçando a
sua estrutura dedutiva; tarefa votada ao fracasso, sem dúvida. Geometria
não é apenas dedução” (Veloso, 1998, p.25).

Várias experiências foram desenvolvidas nesta área, nomeadamente cursos da

responsabilidade de Dina van Hiele e de P. J. van Albada, disćıpulos de Freudenthal.

Nestes cursos, os alunos realizavam trabalho experimental com materiais, partindo da

observação de objetos no espaço, de forma a que pudessem estruturar as suas ideias

espaciais, sem organizações preconcebidas, podendo sempre recorrer a pequenas or-

ganizações locais de geometria com deduções interligadas logicamente. Freudenthal

concluiu após estas experiências, que os alunos necessitam de tempo para organizar

e interligar as suas ideias espaciais (Veloso, 1998). E como afirma Pólya, sobre o seu

entendimento da aprendizagem em Matemática, “A aprendizagem começa com acção

e percepção, desenrola-se com palavras e conceitos e deveria terminar com hábitos

mentais desejados” (Pólya, 1975, p.95).

A corrente lançada por Freudenthal obteve muitos frutos na comunidade da

educação Matemática. Um bom contributo para o ensino da geometria veio dos seus

seguidores, o casal van Hiele, na apresentação à comunidade cient́ıfica do modelo “ńıveis

de compreensão em geometria”, em 1957. Sob a orientação de Freudenthal, este ca-

sal apresentou um modelo de aprendizagem baseado num entendimento que valoriza

a aprendizagem da Geometria como um processo gradual, global e construtivo. Gra-

dual, porque considera que a intuição, o racioćınio e a linguagem geométrica são obti-

dos gradualmente. Global, porque figuras e propriedades não são abstrações isoladas,

inter-relacionam-se e pressupõem diversos ńıveis que levam a outros significados. Cons-
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trutivo, porque pressupõe que não existe transmissão de conhecimentos, mas antes que

o aluno deverá construir ele próprio os seus conceitos.

O modelo proposto contempla cinco ńıveis de compreensão na aprendizagem da

geometria: “visualização”, “análise”, “dedução informal”, “dedução formal” e “rigor”.

Esta formalização veio pôr a descoberto as diferenças que existem entre os alunos,

no que respeita à compreensão da geometria, permitindo, assim, que os professores

entendam melhor as dificuldades dos seus alunos. De acordo com a sua maturidade

geométrica, os alunos encontram-se num destes ńıveis podendo alcançar, com o apoio

adequado, os ńıveis superiores. Porém, exigir competências aos alunos de um ńıvel

superior àquele em que estes se encontram pode também comprometer uma boa pro-

gressão na sua aprendizagem (Hiele, 1986).

Tendo como base os aspetos enunciados anteriormente, o ensino da geometria

requer portanto, um intŕınseco encontro entre a observação de modelos e as ideias abs-

tratas, sendo, por esse motivo, ideal a criação de conjeturas, por parte dos alunos, após

utilizarem programas de Geometria Dinâmica, onde possam visualizar essas mesmas

conceções geométricas. A aprendizagem em geometria requer que os alunos tenham

tempo para observar e compreender que os elementos se ligam entre si e, na maioria

das vezes, se deduzem das várias relações e conexões que apresentam. Os ńıveis de van

Hiele permitem identificar esta progressão na aprendizagem da geometria desde o ńıvel

de visualização ao do rigor.

Contudo, atualmente, o ensino da geometria parte da exigência aos alunos

em deduzir quer formal, quer informalmente, de uma forma rigorosa as entidades

geométricas estudadas, quando, muitas vezes, os alunos não conseguem sequer visuali-

zar um simples plano no espaço tridimensional, ou seja, ainda se encontram no primeiro

ńıvel.

Os programas que foram apresentados no ińıcio da década de 70, nesta segunda

fase do movimento da Matemática Moderna, vigoraram desde esta época até aos anos

90, concretamente até 1991.

Por volta dos anos 80, registaram-se várias cŕıticas aos programas, gerados

aquando do movimento da Matemática Moderna pelo facto destes estarem carrega-
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dos de estruturas abstratas fortes e de dif́ıcil compreensão pelos alunos. Existia uma

preocupação elevada com o rigor da linguagem e com o formalismo e os resultados aca-

baram por não ser os desejados no que concerne ao racioćınio e ao domı́nio do cálculo

por parte dos alunos. Surgiram vozes que reclamaram o regresso à matemática na sua

essência deixando de lado a excessiva preocupação com a terminologia. O exagero da

necessidade de dar nomes às “coisas” não refletiu a aquisição dos conhecimentos dessas

mesmas“ coisas”.

A necessidade de uma reforma no ensino da Matemática foi sendo manifestada

em diversos documentos publicados na época, culminando com a ideia máxima de que

o objetivo principal no ensino da Matemática, é o aluno ser levado a desenvolver o seu

poder matemático. Foram emanadas, nessa década, as novas directrizes para o ensino

da Matemática, assentando em quatro pilares:

“(i) a natureza das competências matemáticas que merecem especial
atenção no processo de ensino-aprendizagem;
(ii) O impacto das novas tecnologias computacionais na matemática e na
sociedade em geral;
(iii) A emergência de novos domı́nios na Matemática;
(iv) o aprofundamento da investigação sobre o processo de aprendizagem”
(Ponte et al., 1997, pp.53-54).

Pólya (1945) é amplamente destacado nesta corrente pelas suas ideias sobre o

processo de resolução de problemas, já que se pretende que os alunos experimentem o

processo criativo dos matemáticos valorizando-se a ideia dos alunos experimentarem o

papel de investigador. O uso da calculadora e do computador começam a ser apontados

como meios apraźıveis de transmissão de conhecimentos matemáticos em detrimento

do uso de instrumentos de cálculo de tempos passados, como por exemplo a tábua de

logaritmos (Bento Caraça, 1942 Gazeta da Matemática, no 11). Cada época tem que

se adaptar aos instrumentos que surgem e por conseguinte deixar para trás aqueles que

deixam de satisfazer as necessidades do momento. E por sua vez, a forma de tratar

os conteúdos também deve ser adaptada às tecnologias existentes, com vista a melhor

conjugar o processo ensino-aprendizagem desses mesmos conteúdos (Ponte et al., 1997).

A publicação em 1989 das Normas para o curŕıculo do NCTM (Nacional Council
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of Teachers of Mathematics) desempenhou, para além de uma mudança a muitos ńıveis,

uma tentativa de resgatar a geometria para a ação escolar, já que foram definidas

propostas espećıficas para alteração dos programas neste âmbito. Nestas normas, foram

apresentadas as seguintes ideias a serem inclúıdas:

“compreensão dos objectos geométricos e suas relações, e utilização da
geometria na resolução de problemas; -integração da geometria em todos
os temas e em todos os anos de escolaridade; - abordagem da geometria
por intermédio das coordenadas e das transformações geométricas; - de-
senvolvimento de curtas sequências de teoremas (retomando portanto as
ideias de Freudenthal sobre a organização local da matemática); - argu-
mentos dedutivos expressos oralmente ou por frases ou parágrafos escritos;
- explorações em computador de figuras bi e tridimensionais; Geometria no
espaço; - Aplicações ao mundo real e modelação” (Veloso, 1998, pp.28-29).

Neste documento, é igualmente sugerido que se diminua o ênfase na geometria de Eu-

clides como um sistema de axiomas total e que se deixe de tratar a geometria anaĺıtica

como um tema desvinculado do corpo dos outros temas.

No decorrer da década de 80, os ajustes e remodelações feitos nos programas

nunca tiveram como objetivo a geometria. Um facto importante em 1988, foi a pu-

blicação, através da Associação de Professores de Matemática, de um texto da autoria

de dois professores vindos de Boston, onde tinham feito um mestrado em Educação

Matemática, O geoplano na sala de aula (Serrazina & Matos, 1988), dando o mote

para novas orientações do modo como ensinar geometria. Este terá sido o momento de

viragem para a entrada de materiais manipuláveis para a sala de aula.

As manifestações sentidas nos finais dos anos 80 vieram trazer maior relevo à

geometria na reforma do programa que se seguiu em 1993. Porém, apesar de men-

cionadas as necessidades de compreender o espaço segundo as linhas de Freudenthal,

o programa em si ignorou a sua metodologia, deambulando na geometria como uma

conjetura hipotético-dedutiva com base na geometria anaĺıtica (Veloso, 1998). Esta re-

forma acabou por retornar os erros que decorreram de um ensino da geometria por um

conjunto de teoremas e deduções em lugar de uma geometria mais ligada à realidade.

De algum modo ignorou as orientações da NCTM para o ensino renovado da geometria.

Dois anos depois foram feitos ajustes no programa tendo este sido substitúıdo a partir
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do ano letivo de 1997-1998.

Os programas do Ensino Secundário foram de novo reestruturados em 2001 e

2002 e posteriormente o do Ensino Básico em 2007. Contudo, o ensino da geometria

está longe do desejável, continua a não ter uma base estrutural forte na componente da

visualização, componente esta que aumenta o poder geométrico do aluno. A geometria

é realidade e a realidade tem que ser sentida e compreendida como parte do meio onde

vivemos.

A experiência de ensino de 13 anos da autora permite afirmar que o tópico

geometria, lecionado no Ensino Secundário, oferece grandes dificuldades aos alunos.

É comum no 10o ano iniciar o périplo das maiores dificuldades, quando os lugares

geométricos se resumem a um conjunto de expressões, como por exemplo, a circun-

ferência, a mediatriz, o ćırculo, o plano mediador, a esfera e a superf́ıcie esférica. A dada

altura constata-se que os alunos já nem pensam no conceito mas sim nas expressões

algébricas que os traduzem, identificando cada lugar geométrico algebricamente, sem

qualquer conexão com a sua representação geométrica no plano ou no espaço. Conse-

quentemente, quando são interpelados para resolverem problemas de cariz geométrico

resolvem-nos de uma forma anaĺıtica não evidenciando uma compreensão efetiva do

problema, nem tão pouco avaliando criticamente os resultados obtidos. A t́ıtulo de

exemplo, quando se propõe um problema onde se pretende determinar a interseção

de uma reta e de um plano no espaço tridimensional, os alunos não conseguem vis-

lumbrar a posição relativa entre a reta e o plano. Outro exemplo, no tópico Secções

do cubo, lecionado no 10o ano, verifica-se que os alunos não conseguem compreender

que um plano pode seccionar um cubo em três, quatro, cinco ou seis faces, obtendo-se

como secção, respetivamente, um triângulo, um quadrilátero, um pentágono ou um

hexágono. Constata-se que os alunos representam as secções através do processo que

aprenderam, com determinadas regras, mas têm uma dificuldade imensa na concre-

tização visual de cada caso. Estas dificuldades só conseguem ser superadas quando

se recorre a materiais manipuláveis ou à projeção com imagens 3D, que possibilite a

observação das secções. Dum modo geral é dif́ıcil a aprendizagem deste conhecimento,

embora determinem corretamente as secções, mas fazem-no pela via mecanizada e não
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pelo seu real entendimento geométrico.

Existe, ainda, um outro obstáculo na aprendizagem da geometria espacial, como

afirma Pais (2001), que ocorre quando esta é feita através do recurso a uma perspe-

tiva. Segundo este autor, esta leitura não é um processo evidente, na medida em que,

podem existir faces de um dado poliedro, contendo ângulos retos que não aparecem

na representação. Outros estudos (Baldy & Duval, 1987) confirmam essa mesma rea-

lidade, dado que a representação de um objeto tridimensional através de um desenho

numa folha bidimensional pode ser um obstáculo de natureza didática, tendo em conta

que nem sempre é linear o entendimentos dos traços representados com os elementos

que representam. No entanto, Pais (2006) afirma que o desenho é um instrumento

fundamental na aprendizagem da geometria, pois este representa uma dimensão de

configuração geométrica, dinamizando o ensino da geometria. De facto,

“Uma formalização inicial dos conceitos passa por um v́ınculo entre o uso
de objetos materiais, desenhos, linguagem pertinente, prevendo a formação
de imagens mentais associadas ao conhecimento geométrico. As relações
entre esses elementos constituem uma parte das atividades previstas para
a fase inicial da escolaridade fundamental (Ralha, 1992). A intuição tem
algo em comum com as imagens mentais: ambas apresentam disponibili-
dade imediata de utilização e são subjetivas. Os objetos, os desenhos e a
linguagem são recursos integrados para a construção do conhecimento, en-
quanto a construção do conhecimento teórico da geometria caracteriza-se
por conceitos, definições, teoremas e proposições” (Pais, 2006, p.102).

O ensino da geometria “tem como ideia central o desenvolvimento do sentido

espacial dos alunos ” (Ponte et al., 2007, p.7) e, como tal, os alunos devem aprender “as

formas e estruturas geométricas e o modo de analisar as suas caracteŕısticas e relações”

(NCTM, 2008, p.44).

Em suma, o processo de ensino e aprendizagem da geometria tem fases funda-

mentais: a fase da descoberta, onde deve predominar o aspeto experimental, e a fase da

consolidação do corpo cient́ıfico da Matemática, onde dimensões como o seu carácter

dedutivo e a sua estrutura axiomática assumem o protagonismo (Veloso, 1998).
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2.2 O ensino das cónicas

Uma leitura mais atenta dos programas de Matemática do 3o ciclo do Ensino Básico

e Secundário dá conta que o tópico Cónicas representa um peso pouco significativo

no cômputo geral do programa, sendo a sua abordagem pouco profunda (Ponte et al.,

2007), (Silva et al., 2001a), (Silva et al., 2002a), (Silva et al., 2002c), (Mendes &

Delgado, 2008).

No 3o ciclo é dada particular relevância à circunferência, estudando-se as suas

propriedades geométricas apresentando, depois, uma continuidade no 10o ano, sob o

ponto de vista algébrico. Relativamente à elipse, esta aparece como um tópico facul-

tativo no 10o ano e a hipérbole é abordada, no 3o ciclo, sob a forma de uma função

de proporcionalidade inversa, concretamente no 9o ano de escolaridade. Contudo, o

sentido que lhe é atribúıdo, no que concerne às carateŕısticas geométricas, resume-se a

identificar o ramo de uma hipérbole cujos pontos verificam a condição anaĺıtica x.y = k,

com k 6= 0 e nada mais do que isso.

No 11o ano de escolaridade, quando é abordado o tópico Funções Racionais,

poucos são os alunos que ainda conseguem associar o gráfico de uma função deste tipo

à hipérbole. Ainda, neste ano letivo, a hipérbole volta então a ser mencionada, mas

sob a forma de uma função racional, sem que alguma caracteŕıstica geométrica seja

evidenciada.

A parábola é lecionada no 3o ciclo, no 9o ano de escolaridade, sob a perspectiva

de uma função do tipo y = ax2, com a 6= 0. No 10o ano de escolaridade, a parábola é

retomada, mais uma vez, associada a uma função, desta vez como y = ax2 + bx + c,

com a 6= 0 e b, c ∈ R e o estudo é maioritariamente anaĺıtico, não sendo sequer referido

que a parábola é uma cónica.

De acordo com uma análise dos manuais atuais dos 9o, 10o e 11o anos de es-

colaridade, verifica-se que estes fazem uma breve alusão ao conceito de cónica apenas

numa perspetiva histórica, contudo essa abordagem é feita como um complemento de

conhecimento para alunos mais interessados.

A componente de geometria, no 10o ano, é tão extensa quanto importante, e
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por isso, consideramos, tendo em conta os 13 anos de experiência docente, que seria

necessário dispender mais tempo na geometria e, por exemplo, suprimir o tema Es-

tat́ıstica, que pensamos, pouco acrescenta, ao conhecimento dos alunos, neste ano de

escolaridade.

De facto e de acordo com a consulta integral do programa (Silva et al., 2001a)

podemos constatar que os tópicos lecionados no tema Estat́ıstica, são:

- Generalidades;

- Organização e interpretação de carateres estat́ısticos (qualitativos e

quantitativos);

- Referência a distribuições bidimensionais (abordagem gráfica e intuitiva).

estando previstas 15 aulas de 90 minutos, o que perfaz um total de 1350 minutos.

Tendo em conta, mais uma vez, a experiência profissional da autora, parece ser

um desperd́ıcio de tempo, já que estes tópicos são abordados quase, na sua totalidade,

nos 2o e 3o ciclos do Ensino Básico e voltar a lecioná-los no 10o ano não constitui um

acréscimo de conhecimento para os alunos.

Estamos convictos que esta pequena alteração ao programa do 10o ano levaria

os alunos a desenvolver uma construção mais consolidada e prof́ıcua no âmbito da

geometria.

2.3 Prática de Ensino Supervisionada

2.3.1 A escola

A prática de ensino supervisionada (Estágio) decorreu na Escola S/3 S. Pedro, loca-

lizada no centro da cidade de Vila Real, frequentada por alunos do 7o ao 12o ano, de

todos os estratos socioeconómicos e acolhe alunos do centro e da periferia da cidade.

Esta escola dispõe de infraestruturas adequadas ao desenvolvimento da prática de en-

sino no que concerne ao espaço, bem como nos diversos materiais necessários à prática

docente.
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2.3.2 As turmas

O Estágio foi desenvolvido em duas turmas, uma do 3o ciclo e outra do Ensino Se-

cundário: turma C do 9.o ano de escolaridade e turma F do 10.o ano de escolaridade,

respetivamente.

A turma do 9o ano era constitúıda por vinte alunos, treze rapazes e sete raparigas,

com uma média de idades de catorze anos, tendo todos frequentado a Escola S/3 S.

Pedro no ano letivo anterior. Desta turma faziam parte dois alunos com necessidades

educativas especiais: um com dislexia e outro com Śındrome de Down. Este último fre-

quentava apenas as aulas à sexta-feira, e era sempre acompanhado por uma professora

do Ensino Especial.

A turma apresentava um forte compromisso com o trabalho na sala de aula,

salientando-se apenas um número residual de alunos com pouca motivação ou em-

penho. Era uma turma bastante simpática e com elevado potencial de aprendizagem,

respondendo sempre de forma bastante positiva às solicitações para trabalhar, de modo

autónomo ou em grupo, e para ouvir o professor.

No que respeita à turma do 10.o ano de escolaridade, era constitúıda inicial-

mente por quinze alunos, todos do sexo masculino apresentando uma média de idades

de quinze anos, contudo, dois destes ingressaram, posteriormente, no ensino profis-

sional, e um outro mudou de turma, ficando somente com doze elementos. Destes

doze, dois alunos apresentavam retenções em anos anteriores, um deles retenções no

2o e no 3o ciclos, e outro, no Ensino Secundário. Somente um aluno não frequentou

a Escola S/3 S. Pedro no ano anterior. No cômputo geral, era uma turma agradável

porém heterogénea no aproveitamento, sendo evidentes as dificuldades na disciplina de

Matemática por parte de alguns alunos. A orientadora pedagógica era a Diretora de

Turma e várias vezes foi necessária a sua intervenção no sentido da mudança de hábitos

de trabalho, assiduidade e empenho no percurso escolar. Era uma turma mais dif́ıcil

no que diz respeito à motivação talvez por ser constitúıda apenas por rapazes, o que

por vezes se traduz num amadurecimento mais tardio, mas também, devido ao facto de

alguns elementos terem diversos problemas familiares, e ainda, um desprendimento no

acompanhamento do percurso escolar por parte de alguns encarregados de educação.
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2.3.3 Prática de ensino supervisionada

A prática de ensino supervisionada decorreu na escola supracitada e com uma turma

do Ensino Básico e outra do Ensino Secundário. A orientadora pedagógica que acom-

panhou todo o processo foi a professora Helena Monteiro, docente efetiva nesta escola

e com uma longa experiência. O orientador cient́ıfico foi o Professor Doutor José Lúıs

Cardoso, que prestou toda a colaboração requerida, e que muito contribuiu no processo

ensino e aprendizagem deste estágio. Ao longo do ano letivo foram cumpridas quarenta

e seis regências na escola, distribúıdas quer na turma do 9o ano quer na turma do 10o

ano.

A experiência vivida neste ano de estágio será sempre uma mais-valia na carreira

docente, e levou seguramente a uma reflexão e à tentativa de melhor ser conjeturada

uma realidade no ensino que evolui, e por conseguinte, se altera.

A prática de ensino supervisionada desenvolveu-se em paralelo com aulas na

universidade, no âmbito de seminários, e ainda com serviço numa escola no Porto, a

tempo integral. Foi um ano profundamente dif́ıcil em termos de loǵıstica temporal,

porém, de um profundo enriquecimento a ńıvel pessoal, profissional e de aquisição de

conhecimentos. O estágio foi realizado com uma colega, a Oĺıvia Teixeira Pinto, tendo

o trabalho sido sempre debatido e estruturado em conjunto, com vista a desenvolver

de forma coerente todo o processo de ensino e aprendizagem dos alunos envolvidos.

As turmas que integraram o estágio foram turmas muito interessantes em termos

de análise, pois de algum modo representaram uma pequena amostra da realidade de

Vila Real. Evidenciaram uma atitude simpática, tendo sido muito bom o balanço do

trabalho realizado com estas turmas.

No decorrer do Estágio Pedagógico no 9o ano, foram lecionadas no âmbito das

cónicas, a circunferência, a proporcionalidade inversa e a função quadrática. Relati-

vamente ao 10o ano, assumiu-se a responsabilidade de algumas aulas sobre a circun-

ferência versus esfera, e ainda sobre a parábola como função quadrática. Na prepa-

raração das aulas, quer no 3o ciclo quer no Ensino Secundário, introduziu-se a com-

ponente visual sempre que posśıvel, por forma a que os alunos pudessem observar

carateŕısticas geométricas dos conteúdos. De facto, o ensino da Matemática realizado
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sem mostrar a origem e finalidade dos conceitos leva a uma construção feita no vazio.

Mais, se os saberes matemáticos não forem desde logo sustentados firmemente em in-

tuições, resultarão sempre inoperantes, não falam ao esṕırito e por conseguinte não o

iluminam (Sebastião e Silva, 1975d).

No 9o ano, no decorrer da lecionação do tópico da função quadrática, apresentou-

se uma aplicação, em Geogebra, onde os alunos puderam ver diretamente a influência

do parâmetro a na função f(x) = ax2, com a 6= 0, tal como se pode observar na figura

(2.1).

Figura 2.1: Influência do parâmetro a em funções do tipo f(x) = ax2 com a 6= 0

Na verdade, observar geometricamente o que ocorre é mais eficaz na compre-

ensão de qualquer tópico. Após esta aula, registaram-se inúmeras situações na iden-

tificação de vários gráficos, onde se verificou que os alunos relembravam facilmente

quais os valores posśıveis a considerar para o parâmetro a. Tal como estudado por

diversos autores, a geometria só pode ser compreendida de forma eficaz com recurso

à visualização dos elementos geométricos. Mesmo que existam alunos com uma boa

capacidade de visualização e de abstração, uma imagem e a experimentação de aspetos

visuais faz sempre a diferença (Freudenthal, 1991),(Castelnuovo, 1947).

Também no 9o ano, após os tópicos: Proporcionalidade inversa como função e

a função y = ax2 com a 6= 0, foi igualmente apresentada, uma aplicação em Geogebra,
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no âmbito de uma tarefa onde se visualizavam as três funções com que mais tinham

trabalhado nesse ano: proporcionalidade direta, como função (reta), conteúdo do 7o ano

de escolaridade; proporcionalidade inversa como função (hipérbole) e função quadrática

(parábola). (figura(2.2))

Figura 2.2: Comparação das funções de proporcionalidade inversa, direta e quadrática

É sabido que a circunferência, bem como as suas propriedades, é um tópico de

grande importância no programa no 9o ano. Nesse sentido, durante o Estágio na turma

do 9o ano, foram propostas algumas tarefas menos rotineiras, das quais destacamos a

seguinte:

Tarefa: Investigar propriedades em circunferências

Tema: Geometria

Tópico: Circunferência: Lugares geométricos.

Objetivos espećıficos: Indentificar eixos de simetria de uma circunferência.

Traçar cordas paralelas numa circunferência. Traçar retas tangentes a uma circun-

ferência. Estabelecer relações entre cordas, arcos e tangentes numa circunferência.

Material utilizado: Pedaços de papel vegetal, compasso, régua, esquadro e

lápis.

Descrição da Tarefa: a tarefa teve a duração de 90 minutos, sendo que destes,

5 minutos foram de apresentação da tarefa, 45 minutos de trabalho autónomo, 30

minutos de discussão de resultados e 10 minutos para a śıntese final. Foi realizada a

pares e desenrolou-se de acordo com os seguintes passos:

Passo 1 – Desenhar no pedaço de papel vegetal, distribuido previamente, uma

circunferência com um raio qualquer. Representar um eixo de simetria que passa pelo
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centro da circunferência e refletir sobre o número de eixos de simetria existentes numa

circunferência (figura (2.3)):

Figura 2.3: Eixo de simetria de uma Circunferência

Passo 2 – Traçar duas cordas paralelas, que não passem pelo centro da circun-

ferência (figura (2.4)):

Figura 2.4: Representação de duas cordas paralelas

Passo 3 – Dobrar o papel pelo eixo de simetria e estabelecer relações entre as

cordas e arcos em cada uma das semicircunferências (figura (2.5)):

Passo 4 – Traçar uma reta tangente à circunferência num dado ponto - T (figura

(2.6)):

Passo 5 – Dobrar o papel sobre o eixo de simetria e observar que a reta tangente

é imagem de si mesma - ângulo de 90o entre a reta tangente nesse ponto e o raio da

circunferência (figura (2.7)):

Reflexão sobre a tarefa

No final da realização da tarefa, os alunos enunciaram as propriedades que

descobriram: uma circunferência tem um número infinito de eixos de simetria; a reta
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Figura 2.5: 1a dobragem do papel pelo eixo de simetria

Figura 2.6: Reta tangente à circunferência

Figura 2.7: Ângulo reto entre a tangente e o raio em T
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tangente num ponto da circunferência é perpendicular ao raio considerado desde esse

ponto.

O balanço foi francamente positivo, visto que os objetivos formulados para esta

tarefa foram alcançados, levando-nos a concluir a necessidade da experimentação e da

visualização dos tópicos geométricos.
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Caṕıtulo 3

Proposta de intervenção

3.1 Proposta de intervenção no ensino das cónicas

A proposta a apresentar tem como base os aspetos mencionados nos caṕıtulos anteri-

ores. Primeiro, o facto das cónicas serem curvas com propriedades únicas e extraor-

dinárias, e por esse motivo, entidades geométricas que devem ser identificadas pelos

estudantes até finalizarem o Ensino Secundário, como já o fazem, por exemplo, com

a circunferência. Em segundo, o facto do ensino da geometria requerer, por parte dos

agentes de ensino, métodos com eficácia visual para a sua melhor compreensão.

A proposta para o 3o ciclo incidirá numa abordagem mais ampla e aprofundada,

embora de uma forma simples, da parábola, aquando do estudo de lugares geométricos

como a circunferência, mediatriz entre outros. Basicamente, pretende-se que os alunos

construam primeiramente este lugar geométrico com recurso a tarefas distintas, de

modo a deduzirem a propriedade que caracteriza a parábola, no contexto apresentado.

Além disso em geometria, o reconhecimento de que operações equivalentes às

algébricas, ocorrem igualmente nas formas, tamanhos e relações das figuras, ajudam

a desenvolver um vocabulário próprio e também um dos principais objetivos desta

proposta.

As propostas pretendem igualmente, incluir todas as competências transversais

no ensino e aprendizagem da Matemática, pela grande importância que estas repre-

sentam no processo: Comunicação Matemática, Racioćınio Matemático e Resolução

de Problemas. De acordo com as orientações estabelecidas pelo programa do Ensino

Básico, particulamente para o 3o ciclo, impõem-se as seguintes etapas a percorrer:
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“Comunicação matemática

• Interpretação

• Representação

• Expressão

• Discussão

Racioćınio matemático

• Formulação, teste e demonstração de conjeturas

• Indução e dedução

• Argumentação

Resolução de problemas

• Compreensão do problema

• Conceção, aplicação e justificação de estratégias

” (Ponte et al., 2007, p.68).

3.1.1 Proposta para o 3o ciclo - Ensino das caracteŕısticas

geométricas em parábolas

• Ideias gerais: A aprendizagem da geometria deve incluir, em todos os ciclos de

ensino, recursos diversificados, portanto deve ser privilegiado o uso de materiais

manipuláveis na aprendizagem de diversos conceitos, com particular incidência

nos ciclos do Ensino Básico (Hiele, 1986), (Freudenthal, 1991). Na geometria

é ainda essencial o uso de instrumentos de desenho como a régua, esquadro,

compasso, transferidor e também software de Geometria Dinâmica, para que o

aluno possa explorar situações em que os procedimentos de rotina não sejam um

objetivo prioritário de aprendizagem (Ponte et al., 2007).

No 3o ciclo o ensino da geometria deve auxiliar o sentido espacial e ainda desen-

volver a capacidade de observar as propriedades dos elementos devendo sempre

dar preponderância à componente visual (Ponte et al., 2007).

• Objetivos gerais de aprendizagem:

O processo ensino e aprendizagem deve permitir aos alunos adquirir as seguintes

competências:
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– “desenvolver a visualização e o racioćınio geométrico sendo ca-
pazes de os utilizar;

– compreender e ser capazes de reconhecer propriedades e relações
de figuras geométricas no plano e no espaço;

– ser capazes de resolver problemas, comunicar e raciocinar matema-
ticamente em contextos geométricos ” (Ponte et al., 2007, p.51).

• Indicações metodológicas:

Neste tópico, os alunos ampliam o estudo de figuras no plano, nomeadamente da

parábola. Os alunos devem ter a possibilidade de explorar conceitos e proprie-

dades geométricas no plano, numa lógica de resolução de problemas futuros em

contextos de funções do tipo y=ax2 com a 6= 0 (Ponte et al., 2007).

• Conceitos espećıficos:

No estudo do tema cónicas é proposto que se estude as particularidades da

parábola, no que respeita às distâncias que cada ponto da curva apresenta em

relação a uma reta fixa (diretriz) e a um ponto fixo (foco).

• Tópicos:

Lugares geométricos.

• Objetivos espećıficos:

– Identificar e construir circunferência, ćırculo, bissetriz, mediatriz e parábola.

– Identificar superf́ıcie esférica e plano mediador.

• Indicações metodológicas - Tarefas e recursos: As tarefas matemáticas são pon-

tos de partida para o desenvolvimento da atividade matemática do aluno. A

tarefa configura o objetivo desejado da aprendizagem enquanto a atividade é o

mecanismo desenvolvido pelo aluno em cada desafio que lhe é colocado. As ta-

refas podem ser problemas, relatórios, exerćıcios entre outras produções e devem

procurar despertar a curiosidade do aluno e fazer um apelo à sua intuição e co-

nhecimentos prévios. As tarefas podem ser abertas ou fechadas, tendo em conta

o objetivo a que se propõem. A t́ıtulo de exemplo, um simples exerćıcio como a
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resolução de uma equação algébrica é uma tarefa fechada enquanto as tarefas de

investigação apresentam um circuito aberto, podendo desenvolver-se para além

do término de um simples exerćıcio. As tarefas são propostas pelo professor mas

depois o aluno assume o comando do desenrolar da mesma, podendo apresen-

tar um carácter exploratório ou de investigação. Uma tarefa exploratória não

requer dos alunos profundos conhecimentos prévios e apresentam um grau de di-

ficuldade baixo ao invés das tarefas de investigação, que podem inclusivamente

prolongar-se por algum tempo, requerendo dos alunos conhecimentos prévios que

lhes permitam inferir o caminho a seguir. Resumindo, as tarefas que o professor

propõe significam a maior ou menor oportunidade que este oferece aos alunos,

com vista à sua aprendizagem, e como tal, a escolha adequada é um dos mais

importantes passos do trabalho do mesmo (Ponte et al., 1997).

O recurso a tarefas exploratórias e de investigação de âmbito geométrico, deve

ter em conta que os alunos necessitam de ter tempo para as realizar para que

possam desenvolver competências quer ao ńıvel das conjeturas quer de dedução

geométrica (Freudenthal, 1991). As tarefas e recursos devem por isso, iniciar de

modo bastante simples, com recurso a esquadro, régua, lápis e papel, culminando

sempre que posśıvel em software de Geometria Dinâmica. Tanto os recursos

computacionais como os modelos geométricos concretos permitem desenvolver a

intuição geométrica, a capacidade de visualização e uma relação mais próxima

com a Matemática (Ponte et al., 2007).

Sugestão de Tarefas

A apresentação das tarefas seguintes têm por base objetivos muito concretos.

- A Tarefa 1 consiste no contacto com a parábola de um modo tradicional,

com o recurso a materiais que os alunos têm habitualmente numa aula de

Matemática. É uma tarefa que é posśıvel apresentar em qualquer aula,

independentemente do meio onde possa ser desenvolvida.

- A Tarefa 2 requer o uso do programa Geogebra e tem como objetivo estimu-
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lar o uso das tecnologias no ensino da geometria, e por conseguinte, facultar

a componente da visualização aos alunos, enquanto aprendem os conceitos

geométricos.

- A Tarefa 3, para além de poder ser desenvolvida numa aula de Matemática,

de acordo com a estratégia do professor, pode igualmente ser implementada

numa aula de Educação Tecnológica, visando assim a transdisciplinaridade.

De facto, é muito importante que os alunos percepcionem a escola como

um todo, na sua complementaridade de conhecimento, para que possam

estabelecer relações de conhecimento interdisciplinas.
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Tarefa 1

Tarefa: A parábola com régua, esquadro e fio

Tema: Geometria

Conteúdos: Lugares geométricos - Parábola

Objetivos: Construir uma parábola com régua, esquadro e fio. Estabelecer a

relação entre a distância de um ponto da parábola ao foco e a distância desse ponto à

diretriz.

Material utilizado: Caderno, fio, régua, esquadro e lápis.

Descrição da Tarefa: Trabalho a pares; Duração da tarefa: 70 minutos (apre-

sentação: 5 min; trabalho autónomo: 35 minutos; apresentação e discussão dos resul-

tados: 10 minutos; śıntese final: 20 minutos).

1. Trace uma reta d e um ponto F que não pertença à reta.

2. Trace um reta perpendicular a d que passe pelo ponto F .

3. Fixe uma extremidade do fio em F (foco) e a outra extremidade no vértice do

esquadro onde confluem o cateto maior e a hipotenusa.

4. Coloque a régua em d (diretriz) e o esquadro apoiado na régua com o cateto

menor.

5. Estique o fio ao longo do cateto maior e represente os pontos à medida que vai

deslocando o esquadro.

6. Após representar esses pontos, selecione alguns deles e com aux́ılio da régua

proceda à medida da distância de cada um desses pontos ao foco e à diretriz (a

medida à diretriz deve ser a mais curta, por isso deve traçar a reta perpendicular

que passa no ponto). Registe todas as medidas.

7. O que conclui acerca de cada par de distâncias calculadas para cada ponto na

aĺınea anterior?
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8. Apresente uma definição para a condição que identifica o lugar geométrico da

curva encontrada.

Nota: Deve debater com os colegas primeiro e depois registar por escrito.

9. Resumo da tarefa:

é o conjunto dos do plano de um

fixo, denominado e de uma denominada que

não contém esse .

- FIM -

Algumas observações à Tarefa 1

Na questão 8, as palavras que os alunos devem usar para completar os espaços

em branco são, respetivamente: parábola; pontos; equidistantes; ponto; foco; reta;

diretriz e ponto.

Sugere-se que, após esta tarefa, ocorra uma sistematização de conhecimentos

dos alunos, em conjunto com o professor, de forma a esclarecer eventuais dúvidas. O

professor deve igualmente fazer uma referência histórica das cónicas e explicar, por

exemplo, que outras curvas resultam da interseção de um plano com um cone. Era

interessante fazer também a projeção de imagens tridimensionais para que os alunos

possam visualizar a interseção de um plano com uma superf́ıcie cónica.
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Tarefa 2

Tarefa: A parábola com o Geogebra

Tema: Geometria

Conteúdos: Lugares geométricos - Parábola

Objetivos: Construir uma parábola com recurso ao programa de geometria

dinâmica Geogebra. Estabelecer a relação entre a distância de um ponto da parábola

ao foco e a distância desse ponto à diretriz.

Material utilizado: Computador com o Geogebra.

Descrição da Tarefa: Trabalho a pares. Duração da tarefa: 70 minutos

(apresentação: 5 min; trabalho autónomo: 35 minutos; apresentação e discussão dos

resultados: 10 minutos; śıntese final: 20 minutos).

1. Defina um ponto F (foco), uma reta a (diretriz) e um ponto móvel M nessa reta

como sugerido na figura (3.1),

Figura 3.1: Definição do Foco, da diretriz e de um ponto móvel na diretriz

2. Defina o segmento de reta [MF], figura (3.2),

3. Defina a mediatriz do segmento de reta [MF], figura (3.3)

4. Defina a reta b, perpendicular à diretriz, que contém o ponto M, figura (3.4),

5. Defina o ponto de interseção da reta anterior com a mediatriz do segmento de

reta [FM], figura (3.5),
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Figura 3.2: Definição do segmento de reta [MF]

Figura 3.3: Definição da mediatriz do segmento de reta [MF]

Figura 3.4: Definição da reta b perpendicular à diretriz e que contém o ponto M

Figura 3.5: Definição do ponto de interseção da reta anterior com a mediatriz do segmento
de reta [FM]
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Figura 3.6: Ocultar a reta b

6. Oculte a reta b, figura (3.6),

7. Defina os segmentos de reta [AM] e [AF], figura (3.7),

Figura 3.7: Definição dos segmentos de reta [AM] e [AF]

8. Calcule as medidas dos comprimentos de [AM] e [AF], figura (3.8),

Figura 3.8: Definição das medidas dos segmentos de reta [AM] e [AF]

9. Selecione o comando Locus ; - Selecione o ponto A e em seguida o ponto M (

ponto móvel da diretriz) (por esta ordem) obtendo, assim, o lugar geométrico
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dos pontos do plano que se encontram à mesma distância de um ponto ( Foco)

e de uma reta (diretriz). A esse lugar geométrico dá-se-lhe o nome de Parábola,

figura (3.9),

Figura 3.9: A parábola obtida com o aux́ılio da ferramenta Locus

- FIM -
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Tarefa 3

Tarefa: A parábola com Origami

Tema: Geometria

Conteúdos: Lugares geométricos - Parábola

Objetivos: Construir uma parábola com recurso a uma folha de papel, lápis

e régua. Estabelecer a relação entre a distância de um ponto da parábola ao foco e a

distância desse ponto à diretriz.

Material utilizado: Folha de papel, lápis e régua

Descrição da Tarefa: Trabalho individual. Duração da tarefa: 70 minutos

(apresentação: 5 min; trabalho autónomo: 35 minutos; apresentação e discussão dos

resultados: 10 minutos; śıntese final: 20 minutos).

1. Represente no papel uma reta d e marque, um ponto F , não pertencente a d.

2. Assinale um qualquer ponto D sobre a reta, e dobre o papel de forma a fazer

coincidir os pontos D e F .

3. Traçe sobre o papel a reta que coincide com a dobra.

4. Repita esta operação, para diferentes escolhas do ponto D, num número razoável

de vezes (questione o professor acerca no número de pontos a considerar).

5. Observe que as dobras começam a ser tangentes a uma curva.

6. Após identificar a curva e a representar no papel, na medida do rigor posśıvel,

proceda ao cálculo das medidas das distâncias de quatro pontos da curva ao ponto

F , que representou iniciamente, e à reta d (distância mais curta).

7. O que conclui acerca do par de distâncias que determinou para cada ponto?

8. Resumo da tarefa: é o conjunto dos do plano

de um fixo, denominado e de uma denomi-

nada que não contém esse .

- FIM -
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Algumas observações à Tarefa 3

Na última questão, as palavras que os alunos devem usar para completar os

espaços em branco são, respetivamente: parábola; pontos; equidistantes; ponto; foco;

reta; diretriz; ponto.

Nesta tarefa pretende-se que o resultado das dobras apresente uma configuração

aproximada da figura (3.10):

Figura 3.10: Configuração esperada das dobras
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3.1.2 Proposta para o Ensino Secundário - Ensino das carac-

teŕısticas geométricas e anaĺıticas em elipses e hipérboles

A proposta para a integração da elipse é feita para o 10o ano de escolaridade no âmbito

do programa de Matemática A. A hipérbole pretende-se para o 11o ano no programa

de Matemática A.

Ensino das caracteŕısticas geométricas e anaĺıticas das elipses

• Ideias gerais:

O Tema Geometria, no Ensino Secundário, deve procurar apresentar uma conexão

coerente com o programa do Ensino Básico. Nesta fase deve já procurar fazer-se

um equilibrio entre a geometria por via intuitiva e a geometria anaĺıtica (Veloso,

1998). Pretende-se conjugar a resolução de problemas, quer por via direta, quer

por via de ferramentas algébricas, dando assim lugar à geometria dedutiva (Silva

et al., 2001a), (Loureiro et al., 1997).

• Objetivos gerais de aprendizagem:

No âmbito da geometria anaĺıtica dar-se-á uma grande importância ao método

cartesiano para estudar geometria no plano e no espaço. Alguns problemas de

geometria podem ser excelentes oportunidades para praticar o racioćınio dedu-

tivo, como o que se pretende, em concreto, que ocorra no estudo da elipse (Silva

et al., 2001a). Pretende-se que os alunos neste tópico sejam capazes de:

– desenvolver a visualização e o racioćınio geométrico sendo capazes de os

utilizar;

– compreender e ser capazes de reconhecer propriedades e relações de figuras

geométricas no plano e no espaço;

– ser capazes de resolver problemas, comunicar e raciocinar matematicamente

em contextos geométricos (Ponte et al., 2007).

• Conceitos espećıficos: No estudo da elipse pretende-se que os alunos observem a

particularidade da elipse, no que respeita à soma das distâncias que cada ponto
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apresenta em relação a dois pontos fixos (focos), e ainda, que relacionem de uma

forma clara, e por via dedutiva, as distâncias dos semieixos com a expressão da

equação reduzida.

A conceção geométrica de um elipsóide deve ser entendida pelos alunos como o

prolongamento natural da elipse a uma nova dimensão, o espaço tridimensional.

• Indicações metodológicas: Tarefas e recursos

A elipse e o elipsóide devem ser abordados como lugares geométricos a partir

da circunferência e da superf́ıcie esférica. A equação reduzida da elipse deve ser

deduzida, preferencialmente pelos alunos com recursos a tarefas espećıficas tendo

como base a equação da circunferência. Não deve ser dada grande relevância à

resolução de muitos exerćıcios envolvendo as suas equações, devendo ser previli-

giado o recurso à visualização em software dinâmico (Freudenthal, 1991).

O recurso a tarefas exploratórias e de investigação de âmbito geométrico devem

privilegiar a descoberta de novos lugares geométricos pela visualição e por pro-

cesso dedutivo. As tarefas e recursos devem por isso, dar sugestões de caminhos a

seguir de modo a que os alunos desenvolvam capacidades dedutivas com o aux́ılio

da visualização de novas entidades geométricas (Silva et al., 2001a).

Sugestão de tarefas

A apresentação das tarefas seguintes têm por base objetivos muito concretos.

- A Tarefa 1 consiste na descoberta, de um modo tradicional, das particula-

ridades de um novo lugar geométrico (elipse), com o recurso a materiais de

fácil acesso a qualquer aluno para transportar para uma aula de Matemática.

É uma tarefa que é posśıvel apresentar em qualquer aula, independentemente

do meio onde possa ser desenvolvida.

- A Tarefa 2 consiste em estabelecer uma relação entre a equação algébrica

da circunferência já estudada pelos alunos e poder explorar a equação da

elipse tendo por base um racioćınio hipotético-dedutivo.
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Tarefa 1

Tarefa: Uma elipse em cartão grosso

Tema: Geometria

Conteúdos: Lugares geométricos - Elipse

Objetivos: Construir uma elipse em cartão grosso com lápis, pioneses e um fio.

Descobrir a relação dos pontos da elipse com dois pontos fixos do plano (focos).

Material utilizado: Folha de papel, lápis e régua

Descrição da Tarefa: Trabalho de pares. Duração da tarefa: 70 minutos

(apresentação: 5 min; trabalho autónomo: 35 minutos; apresentação e discussão

dos resultados: 10 minutos; śıntese final: 20 minutos)

1. Fixe os dois pioneses a 12 cm de distância e prenda-lhes o fio com 16 cm de

comprimento.

2. Estique o fio ao máximo com o lápis e marque um ponto, denomine-se por

P .

3. Desloque o lápis, com muito cuidado, a partir de P , sempre com o fio esti-

cado, e vá representando, no cartão, todos os pontos até voltar a encontrar

o primeiro ponto.

4. Descreva a forma da figura que encontrou, comparando-a com a forma da

circunferência.

5. Que particularidades apresentam, cada ponto, neste conceito geométrico?

6. Apresente uma definição para a condição que identifica o lugar geométrico

da curva encontrada.

Nota: Deve debater com os colegas primeiro e depois registar por escrito.

7. Resumo da tarefa:

é o conjunto dos do plano tais que a

das a pontos é .
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- FIM -

Algumas observações à Tarefa 1

Na última questão, as palavras que os alunos devem usar para completar os

espaços em branco são, respetivamente: elipse; pontos; soma; distâncias; dois;

fixos e constante.
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Tarefa 2

Tarefa: A elipse como deformação da circunferência

Tema: Álgebra e Geometria

Conteúdos: Lugares geométricos - Elipse

Objetivos: Estabelecer a relação entre a equação algébrica da circunferência e

a da elipse por dedução.

Material utilizado: Caderno diário, lápis e borracha

Descrição da Tarefa: Trabalho de pares. Duração da tarefa: 70 minutos

(apresentação: 5 min; trabalho autónomo: 35 minutos; apresentação e discussão

dos resultados: 10 minutos; śıntese final: 20 minutos).

Na figura (3.11) encontra-se representada uma circunferência, com centro na ori-

gem, cujas ordenadas dos pontos que a definem, têm metade do valor da ordenada

do ponto da circunferência que tem a mesma abcissa.

Figura 3.11: Elipse como deformação da circunferência

Seja x2 + y2 = 42 a equação da circunferência representada na figura (3.11).

Identifique, com a ajuda das sugestões seguintes, a equação que define a elipse

da figura.

1. Represente por x
′

as abcissas dos pontos da elipse e por y
′

as ordenadas dos

pontos da elipse;
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2. Substitua, na equação da circunferência, as variáveis sugeridas anterior-

mente com a devida adequação, isto é, de modo a que a equação da cir-

cunferência não se altere;

3. Divida todos os termos da equação por 16;

4. Identifique a equação da elipse.

- FIM -

Proposta de resolução da Tarefa 2:

Nesta tarefa pretende-se que os alunos façam uma mudança de variável x = x
′

e

y = 2y
′

até obter:

(x
′

)2

42
+

(y
′

)2

22
= 1

onde 4 e 2 correspondem, às medidas dos comprimentos dos semieixos da elipse.

Assim, vem então que:

Equação da circunferência: x2 + y2 = 42

Equação da elipse: x2

42
+ y2

22
= 1

No final desta tarefa o professor deve generalizar a equação reduzida ou equação

canónica da elipse, com centro na origem do referencial e sendo a e b as medidas

dos comprimentos dos seus semieixos:

(x)2

a2
+

(y)2

b2
= 1 (3.1)

com centro em (c1, c2) e simétrica em relação aos eixos coordenados.

Para além deste estudo o professor pode ainda procurar aceder a um software

de Geometria Dinâmica e sugerir aos alunos a inserção de uma equação de uma

elipse e de seguida a equação de um elipsóide. Deve ser relembrada a relação da

circunferência e da superf́ıcie esférica lecionada anteriormente. Os alunos podem,
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em primeira instância, visualizar o conceito geométrico do elipsóide, para depois

poderem deduzir a sua equação de modo análogo ao da superf́ıcie esférica, con-

siderando que a equação da superf́ıcie esférica é um prolongamento da equação

da circunferência no plano ao espaço tridimensional. É importante que os alunos

reconheçam o elipsóide como entidade geométrica podendo assim estabelecer co-

nexões com a vida quotidiana de elementos similares. Assim, sugerir por exemplo,

a escrita de duas equações como que apresentamos de seguida e analisar, respe-

tivamente, as imagens obtidas no software que serão análogas às figuras (3.12) e

(3.13):

– Exemplo de uma equação de uma elipse:
x2

2
+

y2

4
= 1

Figura 3.12: Exemplo de uma elipse

– Exemplo de uma equação de um elipsóide:
x2

2
+

y2

4
+

z2

16
= 1

Figura 3.13: Exemplo de um elipsóide
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Ensino das asśıntotas em hipérboles

A proposta para a inclusão da hipérbole no programa de Matemática tem como base

apoiar o ensino das funções racionais no 11o ano de escolaridade. Ainda que seja uma

proposta sustentada igualmente na componente geométrica, a sua inclusão irá incidir

essencialmente sobre as asśıntotas que apresenta. Atualmente, a hipérbole é referida

apenas como o nome que designa um gráfico de uma função, contudo pretende-se que

lhe seja atribúıda uma importância superior. Como os alunos trabalham bastante a

função racional e iniciam neste ano o estudo intuitivo de limite associado às asśıntotas

dos gráficos, era importante que os alunos interiorizassem que todas as hipérboles têm

sempre associadas asśıntotas (Silva et al., 2002a).

• Conceitos espećıficos

– Classe de funções f(x) = a +
b

cx+ d
;

– Conceito intuitivo de limite

– Conceito de +∞ e de −∞;

– Asśıntotas de uma hipérbole.

• Tópicos e objetivos espećıficos

– Conceito intuitivo de limite, a ser formalizado mais tarde, deve ser utilizado

de forma intuitiva (incluindo o de limite lateral esquerdo e direito);

– Conceito de +∞ e de −∞ abordados de forma experimental. Compreender

que não são números reais.

– Asśıntotas de uma hipérbole.

• Indicações metodológicas Neste tópico é realizado o estudo intuitivo das propri-

edades das funções e dos seus gráficos, tanto a partir de um gráfico particular

como usando calculadora gráfica, para a classe de funções

f(x) = a+
b

cx+ d

Este estudo enfatiza a análise dos efeitos das mudanças dos parâmetros nos

gráficos das funções de uma mesma classe (Silva et al., 2002a).
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Sugestão de Tarefa:

No decorrer da lecionação da função racional, podem ser apresentadas tarefas no sen-

tido de serem identificadas asśıntotas de várias hipérboles. Pretende-se essencialmente

que os alunos associem às hipérboles o conceito de asśıntotas e consequentemente as

identifiquem mais facilmente nas funções racionais.

A apresentação da tarefa seguinte tem por base objetivos muito concretos.

A tarefa proposta pretende que o aluno compreenda que o lugar geométrico

hipérbole tem uma configuração geométrica distinta dos lugares geométricos já estuda-

dos, e no qual, é posśıvel identificar um par de asśıntotas. A compreensão deste conceito

auxiliará o aluno a reconhecer que a função racional estudada no 11o ano de escolari-

dade, apresentando esta a configuração geométrica de uma hipérbole, tem asśıntotas

no seu gráfico. Pretende-se igualmente que os alunos identifiquem mais facilmente,

quer pela expressão algébrica da função assim como por transformações geométricas

da função
1

x
, com x 6= 0 , quais são as asśıntotas.
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Tarefa

Tarefa: A hipérbole e as suas asśıntotas

Tema: Álgebra e Geometria

Conteúdos: Lugares geométricos - Hipérbole. Asśıntotas de uma função raci-

onal

Objetivos: Estabelecer a relação entre as asśıntotas de uma hipérbole e as

asśıntotas dos gráficos de uma função racional

Material utilizado: Folha de papel, compasso, lápis e calculadora gráfica

Descrição da Tarefa: Trabalho de pares. Duração da tarefa: 70 minutos

(apresentação: 5 min; trabalho autónomo: 35 minutos; apresentação e discussão dos

resultados: 10 minutos; śıntese final: 20 minutos)

1. Desenhe um ćırculo cujo raio não ultrapasse 3 cm.

2. Assinale o centro como C.

3. Marque um ponto F no exterior do ćırculo.

4. Use o bico do seu compasso para fazer um pequeno furo sobre o ponto F, que,

no entanto, possa ser suficientemente grande para que se veja através dele.

5. Dobre o papel de modo que o ponto F coincida com um ponto da circunferência

(procure ver a circunferência através de F). Vinque bem.

6. Desdobre.

7. Repita as operações anteriores, dobrando o papel várias vezes, após posicionar o

ponto F noutros pontos da circunferência.

8. Depois de algumas dobras os vincos no papel farão aparecer uma hipérbole.

9. Represente geometricamente, numa nova folha, a configuração que obteve na

aĺınea anterior.

10. Insira na calculadora gráfica em y1 a função
1

x
.
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11. Analise o gráfico da função e identifique as asśıntotas da função.

12. Tente agora representar geometricamente as asśıntotas da hipérbole no papel

onde desenhou a hipérbole.

13. Consegue relacionar o ponto de interseção das asśıntotas da hipérbole com o

ponto análogo na representação da função y1, na calculadora gráfica?

- FIM -

Algumas observações à Tarefa

O professor pode, após esta tarefa, apresentar diversas funções racionais, como

o exemplo da figura (3.14) em software de Geometria Dinâmica ou nas calculadoras

gráficas, com as asśıntotas deslocadas dos eixos coordenados para que os alunos as

identifiquem.

Figura 3.14: Asśıntotas em funções racionais

70



Conclusão

O texto desenvolvido é o reflexo de um ano de trabalho quer no Estágio pedagógico

realizado, quer no estudo do tema Cónicas com o objetivo de reavivar este conteúdo

no futuro, nos programas de Matemática.

A geometria é um dos temas em que os alunos apresentam mais dificuldade, e por

esse motivo impõe-se desde logo repensar as metodologias de ensino em tópicos desta

natureza. A necessidade de recorrer ao uso de materiais que permitam a visualização

dos tópicos estudados é um dos pontos de partida na busca de soluções para este

problema. Inclusivamente, o estudo desenvolvido ao longo deste trabalho corrobora

esta importância na visualização dos temas de geometria no processo de aprendizagem.

O recurso ao software de Geometria Dinâmica Geogebra permitiu compreender

de uma forma mais profunda a relação no espaço de todos os elementos associados às

cónicas. O entendimento, por exemplo, da conceção geométrica tridimensional que leva

à obtenção da elipse como lugar geométrico no plano, foi um passo muito importante

neste processo de aprendizagem. Na realidade, quando se vislumbra um plano que

secciona um cone, não é imediata a leitura geométrica de elementos como os focos, a

diretriz ou a excentricidade. Todas estas leituras foram feitas e compreendidas profun-

damente, o que leva a aferir de forma ineqúıvoca que o processo de formação cont́ınua

dos professores é imprescind́ıvel.

O estudo dos conteúdos deste trabalho permitiu um grande enriquecimento ci-

ent́ıfico e um maior compromisso com o ensino, e, por conseguinte, com todos os alunos

que irão beneficiar deste investimento. Saber mais para ensinar mais e melhor deve ser

uma premissa intŕınseca à carreira docente, tal como a reflexão constante sobre a sua

prática pedagógica.
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CONCLUSÃO

E nessa reflexão, quando se observa o desconforto dos alunos em determinados

tópicos é imperativa a mudança de metodologia de trabalho. E porquê? Porque é

para os alunos que trabalhamos e com quem temos o compromisso maior, não só de

ensinar, mas também na procura de tentar saber como ensinar face às fragilidades que

apresentam. E nesta linha de pensamento surge esta proposta de intervenção.

A apresentação desta proposta de ensino das cónicas para o Ensino Básico e

Ensino Secundário teve como base a análise dos programas, e ainda as particularidades

geométricas e algébricas, pasśıveis de ser adaptadas à presente realidade do programa.

Relativamente ao que estava previsto para esta proposta de intervenção, não

foi inserida a abordagem ao parabolóide nem ao hiperbolóide. O parabolóide, pelo

facto de ser necessário primeiro aferir como os alunos do 9o ano de escolaridade reagem

à aprendizagem do lugar geométrico parábola, para que depois se possa encontrar o

modo mais adequado de introduzir este tópico em contexto tridimensional. O hiper-

bolóide, pelo facto de se ter optado apenas pela abordagem das asśıntotas da hipérbole

como aux́ılio ao estudo das funções racionais. A abordagem puramente geométrica da

hipérbole ficará para um estudo futuro, tendo em conta que este lugar geométrico será

provavelmente o mais complexo.

A proposta apresenta assim, a inclusão do estudo das particularidades geométricas

da parábola no 9o ano de escolaridade como lugar geométrico; o estudo da equação

reduzida da elipse com base na equação da circunferência; o estudo das proprieda-

des geométricas da elipse e o seu alargamento à dimensão espacial com a observação

geométrica de um elipsóide, e por fim, a análise das asśıntotas de uma hipérbole.

Pretende-se que esta proposta seja implementada no futuro, no sentido de aferir

a resposta dos alunos a esta perspetiva de ensino com vista a ser melhorada, dando

continuidade a esta ideia de recuperar as cónicas para a matemática escolar.
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Amorim, D. (1943). Compêndio de Geometria. Coimbra: Coimbra Editora.

Andrade, C., Viegas, C., Pereira, P., & Pimenta, P. (2010a). Y - Matemática A -
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Porto: TPorto Editora.

Costa, B. & Rodrigues, E. (2011b). Novo Espaço - Parte 2 - Matemática A - 11◦ ano.
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Ralha, M. (1992). Didáctica da Matemática - Perspectivas Gerais sobre Educação
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Investigação Cient́ıfica.

Sebastião e Silva, J. (1976). Compêndio de Matemática (2o Volume). Lisboa: Gabinete
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Matemática B – 11◦ Ano ou 12◦ Ano. Lisboa: Ministério da Educação. Departamento
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Matemática A – 12◦ Ano. Lisboa: Ministério da Educação. Departamento do Ensino

Secundário.

Silva, J., Fonseca, M., Martins, A., Fonseca, C., & Lopes, I. (2002d). Programa de
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