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RESUMO 
 

 

A presente dissertação propõe, baseada no currículo de Matemática do Estado de 

São Paulo, atividades complementares ao material fornecido pela Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo – SEE-SP procurando abordar aspectos 

menos discutidos pelo currículo sobre as secções cônicas. As atividades foram 

elaboradas seguindo a orientação do material destinado aos professores para o 

uso de tecnologia digital e softwares de matemática dinâmica. Tais atividades 

foram apresentadas a professores da rede pública estadual, em curso de 

formação fornecido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo no 

primeiro semestre de 2011, no qual o pesquisador foi responsável pelas aulas 

sobre secções cônicas. Durante o curso de formação dos professores, foram 

registradas em gravações de áudio, as manifestações espontâneas dos 

educadores. Tais manifestações foram analisadas a fim de responder as 

seguintes questões: Que atividades poderiam ser recomendadas para o trabalho 

do professor com base no currículo atual do Estado de São Paulo? Quais 

aspectos seriam levados em conta pelos professores da rede pública do Estado 

de São Paulo diante do desafio de criar atividades complementares à proposta 

pedagógica do caderno do professor? Os registros das manifestações dos 

professores mostram a importância da formação continuada, o interesse por 

determinadas abordagens e possíveis obstáculos na implantação em sala de aula 

destas atividades. 

 

Palavras-chave: Secções Cônicas, Geogebra, Atividades. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

 

The present dissertation proposes, based on the Mathematics curriculum of São 

Paulo State Educational Secretary (SEE-SP), complementary activities to the 

material supplied by the SEE-SP, seeking to approach less discussed aspects of 

the curriculum on the conic sections.The activities were elaborated according to 

the instruction to the material designated to the teachers for the use of digital 

technologies and software of dynamic geometry. Such activities were presented to 

the state public network teachers, in a formation course offeredby the conic 

section classes. During the course for the teachers’ formation audio records were 

taken of the spontaneous manifestations of the educators.Such manifestations 

were analyzed in order to answer the following questions: what activities could be 

recommended for the teacher work based on the São Paulo State curriculum? 

Which aspects should be taken in consideration by the public network teachers of 

São Paulo Statefacing the challenge of creating complementary activities to the 

pedagogical proposal in the teacher’sguide book? The records of the teachers’ 

manifestations show the importance of continuing formations, the interest for 

certain approaches and possible obstacles for the implementation of such 

activities in the classroom. 

 

Key-words: Conic sections, Geogebra, Activities. 
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JUSTIFICATIVA 
 

 

Leciono Matemática na rede pública do Estado de São Paulo desde 1999, 

principalmente nas séries do ensino médio, e no decorrer desses anos de 

docência, pude observar diversas ações da Secretaria da Educação do Estado de 

São Paulo, que implantou diferentes projetos com intuito, segundo a própria SEE-

SP, de melhorar a qualidade do ensino nas escolas paulistas, e entre essas 

muitas ações, está o programa São Paulo Faz Escola. Tal programa unifica o 

conteúdo ministrado nas escolas de toda rede com o propósito de minimizar a 

diferença de conteúdos ensinados entre uma escola e outra, que não seguiam 

antes uma linha norteadora para seu planejamento anual, e também melhorar a 

qualidade de ensino. Para tal, a SEE-SP distribui desde 2008, ano em que o 

programa São Paulo Faz Escola foi implantado, um material elaborado por 

especialistas, tanto para os professores quanto para os alunos, são eles o 

Cadernos do Professor e o Caderno do Aluno. Tais cadernos são apresentados 

em quatro volumes no ano, um por bimestre, para todas as disciplinas. O material 

foi elaborado com seqüências didáticas e sugestões de trabalho, nas quais o 

professor pode se basear para que desenvolva o conteúdo previsto. Foi durante o 

uso do Caderno do Professor que o interesse pela pesquisa despertou, pois o 

caderno se propõe a auxiliar o professor em sala e sugere que o educador 

desenvolva atividades próximas as proposta pelo caderno. Assim sendo, ingressei 

no Mestrado Acadêmico em Educação Matemática, com o objetivo geral de 

estudar tais complementações ao Caderno e quais aspectos poderiam ser 

levados em conta em tal complementação proposta pelo professor. 

Freqüentemente, se da pouca importância a Geometria Analítica, 

principalmente as secções cônicas nos currículos escolares (Lindiquist & Shulte, 

1994). Por esse motivo escolhemos as secções cônicas como objeto matemático 
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de estudo, envolvendo atividades desenvolvidas com auxilio de um software de 

matemática dinâmica, seguindo a sugestão do Caderno do Professor para uso de 

tecnologias digitais nas aulas. 

“Após esse contato inicial, a utilização de o recurso a 

softwares que facilitem a construção gráfica das curvas e 

das regiões do plano é, sem duvida, conveniente e 

relevante.” (Caderno do Professor. SEE-SP) 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A presente dissertação tem como objetivo investigar a forma de utilizar 

tecnologias e atividades diversificadas a aquelas proposta pelo Caderno do 

Professor sobre o tema cônicas com base nos materiais da Secretaria de 

Educação do Estado de São Paulo. Para tal, elaborei uma sequência de 

atividades, que foram propostas para os professores da rede pública do Estado 

de São Paulo por meio de curso de formação continuada, no qual foram 

apresentadas aos professores as atividades sobre as secções cônicas fazendo 

uso de dobraduras e ferramentas tecnológicas digitais, em específico o uso do 

software Geogebra em uma oficina com o seguinte tema: Oficinas Didáticas de 

Educação Matemática e Tecnologias: Lugares Geométricos. Essas oficinas foram 

ministradas no primeiro semestre de 2011 na Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC-SP, sob a supervisão do Prof. Dr. Gerson Pastre de Oliveira 

professor do programa de pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Será apresentada uma visão por parte dos participantes sobre a 

viabilidade dessas atividades, bem como seu potencial de utilização na rede 

pública como forma de ir além do material fornecido pela Secretaria. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

Apresentando a proposta do trabalho 
 

 

Neste capítulo, abordaremos aspectos gerais de nosso trabalho que se 

dedica a investigar a viabilidade de atividades diversificadas, fazendo uso de 

tecnologias digitais e dobraduras, envolvendo as secções cônicas, pelos 

professores da rede pública. Com base nos materiais da Secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo, criamos oito atividades que buscaram abordar, 

principalmente, aspectos não explorados ou aos quais foi dada uma menor ênfase 

sobre secções cônicas. Um desses aspectos propostos é a abordagem das 

secções cônicas enquanto lugar geométrico.  

Desde 2008 o governo do estado de São Paulo e a secretaria de Educação 

do Estado de São Paulo implantaram o programa São Paulo Faz Escola, em um 

esforço para melhorar o ensino público nas escolas paulistas. Um dos itens mais 

discutido deste programa são os “caderninhos” – foi assim que ficaram 

conhecidos entre os professores da rede. – Um dos objetivos destes cadernos é 

unificar os conteúdos ministrados nas escolas de toda rede pública. Tais cadernos 

são apresentados em quatro volumes no ano, um por bimestre, para todas as 

disciplinas. O material foi elaborado com sequências didáticas e sugestões de 

trabalho, nas quais o professor pode se basear para que desenvolva o conteúdo 

previsto. 

Seguindo a orientação do material distribuído pela SEE-SP de 

complementar as atividades do Caderno, vislumbrei a possibilidade de aumentar 

o interesse dos alunos do ensino médio pela matemática, em especial pelas 
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secções cônicas. Transcrevo a seguir um trecho do Caderno do Professor onde é 

feita a sugestão de que se complemente o material do programa São Paulo Faz 

Escola, neste caso, tratando diretamente da parábola, mas são encontradas notas 

direcionadas ao professor em todo o Caderno, sobre todos os conteúdos. 

“Em função do tempo disponível, exercícios de identificação do 

foco e da diretriz de diversas parábolas, expressas por meio de 

equações do tipo y = ax2 + bx + c, podem ser propostos. Para 

achar o foco, é fundamental antes achar o vértice; a partir daí, 

determina-se a equação da diretriz.” (Caderno do Professor. SEE-
SP) 

 

Consideramos importante a reflexão, por parte do professor, sobre o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos para que seja possível nortear as ações do 

professor (MACENA, 2007). Podendo assim elaborar atividades de possível valor 

para aprendizagem dos alunos. Portanto nos esforçaremos para responder as 

seguintes perguntas: Que atividades poderiam ser recomendadas para o trabalho 

do professor com base no currículo atual do Estado de São Paulo? Quais 

aspectos seriam levados em conta pelos professores da rede pública do Estado 

de São Paulo diante do desafio de criar atividades complementares à proposta 

pedagógica do caderno do professor?  

Para responder a essas perguntas nosso trabalho procura, por meio da 

participação do pesquisador, como formador, na formação continuada dos 

professores de escolas públicas do Estado de São Paulo, subsídios no material 

colhido nas oficinas, em que os professores manifestem espontaneamente os 

aspectos julguem importantes para que os alunos tenham caminhos de 

descobertas, de forma não mecânica e principalmente de uma forma não 

fragmentada. No estudo das cônicas, iremos propor que o tema não se esgote em 

si mesmo, mas estabeleça relação com o que o cerca. Entendemos que os temas 

da matemática estão interligados, e sua compreensão reside na possibilidade de 

os alunos fazerem ligações entre eles. Por isso, a fragmentação do conteúdo não 

é uma forma de fazer o aluno desenvolver uma visão mais conceitual e 

significativa da matéria. 

Para desenvolver ações próximas ao cotidiano dos alunos, a fim de tornar 

mais significativa sua aprendizagem, acreditamos que a participação do professor 
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na utilização reflexiva dos cadernos distribuídos pela SEE-SP se faz necessária. 

É preciso dar voz ao professor (Tardif & Lessard, 2009), sendo esta voz um dos 

aspectos da profissionalização da docência. Apresentamos nas oficinas, 

diferentes possibilidades de construção de materiais que possivelmente ajude o 

professor em sala de aula, privilegiando a interação e completando as possíveis 

lacunas com a perspectiva dos atores: os professores. É preciso que seja 

utilizado o poder dos atores de base. São atores na escola, alunos, funcionários, 

professores e todos que contribuam de alguma forma no processo de 

aprendizagem, direta ou indiretamente.  

Se o professor participar do desenvolvimento de materiais e instrumentos 

de seu próprio trabalho, não ficará “trancado” em sua sala de aula. Sua prática 

não ficaria restrita as suas experiências pessoais e eventualmente seria evitada 

uma possível rejeição aos cadernos como um produto externo ao universo do 

professor em sua prática.   

Consideramos importante essa questão relativa a possíveis desvios nas 

reformas de ensino e sua efetiva realização. Certas propostas não chegam a se 

firmar no universo prático das realizações por serem concebidas como vindas de 

fora dessas práticas, constituindo-se em uma visão abstrata e até utópica do 

trabalho docente (Tardif & Lessard 2009). Só o trabalho interativo permite 

compreender as características cognitivas particulares da docência, e não o 

inverso. Faz parte dessa importante questão uma crítica as visões normativas e 

moralizantes da docência que se interessam pelo que os professores deveriam ou 

não fazer, e deixam de lado o que eles realmente são e fazem. 

Nossa pesquisa analisa o material colhido nas oficinas e baseando-se nas 

diferentes reações dos professores diante de alternativas de atividades, aquelas 

propostas pelo Caderno do Professor sobre as secções cônicas. Essas atividades 

envolvem um uso reflexivo do software Geogebra. Sabemos que as Tecnologias 

de Informação e Comunicação – TICs, principalmente a televisão e o computador, 

provocam novas mediações entre a compreensão do aluno o professor e o 

conteúdo veiculado (Kenski 2009). Há uma grande necessidade de compreender 

e incorporar as TICs pedagogicamente, respeitando suas especificidades, tanto 

do ensino quanto da própria tecnologia, para garantir que seu uso faça diferença. 
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O uso das TICs podem causar rupturas que podem ser benéficas no ensino 

que eventualmente transcendam os espaços físicos em que ocorre a educação 

(Kenski 2009). Por isso tomamos os devidos cuidados para elaborar atividades 

que respeitem tais prerrogativas, começando com a escolha do software. 

A escolha do uso do referido software baseou-se principalmente em duas 

razões: trata-se de um software gratuito, leve e de fácil instalação, que oferece a 

alternativa de uso on-line1 como applet2 possibilitando que tarefas sejam 

realizadas até mesmo em uma LAN house3. Além disso, é um software fácil de 

usar, com instruções rápidas, é possível realizar pequenos trabalhos que 

familiarizam os alunos com suas ferramentas básicas.  

Ter escolhido usar o computador, implica um obstáculo inicial muito 

relevante. Desde 2008 foi implantado um programa do Governo do Estado de São 

Paulo, desenvolvido pelas Secretarias de Estado da Educação e de Gestão 

Pública, sob a coordenação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

(FDE) o Acessa Escola que na prática transforma o laboratório de informática em 

uma LAN house para uso da comunidade. Cada cidadão da comunidade tem 

direito a trinta minutos diários de acesso em qualquer horário do dia. Os alunos 

também tem direito a trinta minutos diários, com a condição de que seja fora do 

horário de aula.  

Tal programa cria, no mínimo, um desconforto nos professores. Como o 

laboratório está aberto para comunidade em período de aula ele corre o risco de 

encontrar a sala cheia de usuário, acessando os mais diversos sities 

(relacionamentos, entretenimento, etc.) e assim ter seus planos de aula 

frustrados. Mesmo que sala não esteja ocupada, trinta minutos são um tempo na 

maioria das vezes insuficiente.  

 

____________ 
1 O uso on-line significa que o computador está conectado com outros computadores, acessando a rede 

mundial de computadores (Internet). 
2 Applet é um programa executável diretamente da internet através de um navegador qualquer, portanto não 

exige instalação para sua utilização, o que é ideal para o uso em computadores com limitações para 
instalação de programas executáveis. 

3 O termo LAN foi extraído das letras iniciais de "Local Área Network", que quer dizer "rede local", 
assinalando assim uma loja ou local de entretenimento caracterizado por ter diversos computadores 
conectados em rede de modo a permitir a interação de dezenas de usuários com acesso a internet. 
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Sendo a aula planejada para durar trinta minutos, o professor precisa 

certificar-se que nenhum professor usou a sala de informática com aqueles alunos 

no mesmo dia. Mesmo que nenhum professor o tenha feito, ainda existe a 

possibilidade de o aluno ter acessado aos seus trinta minutos de direito, fora do 

horário de aula. Abre-se então, nesse último caso, a possibilidade do aluno usar o 

login4 e a senha do professor. Se houver mais que um aluno nesta situação, para 

que os dois, ou mais alunos possam usar o login e senha do professor eles terão 

que apertar “enter”5 exatamente no mesmo instante. Caso isso não aconteça, os 

alunos que conseguiram “logar”6 devem se desconectar e o processo deve 

recomeçar até que todos consigam clicar juntos. 

Ouvimos o relato de um professor que tentou, com uma classe inteira, 

acessar pelo login e senha do professor, pois os alunos não estavam 

cadastrados. Evidentemente não obteve sucesso, pois quando conseguiram 

logar, clicando em enter todos simultaneamente sua aula já estava por terminar. 

A seguir transcrevo o dialogo entre dois professores sobre a sala de 

informática de suas escolas durante a oficina sobre cônicas. 

Prof1: Quinta-feira usei com os alunos da 8ª F o Geogebra, para 

apresentar a eles, eu mesmo manuseando. Em um momento eu disse: “Vamos 

fazer um quadrado?”... 

 

Interrompendo o Prof1, o Prof2 diz: 

Prof2: Na sua escola você pode usar a sala de informática? Na nossa a 

gente não pode usar, tem o Acessa (Acessa Escola) e nós não temos acesso! 

Não tem acesso ao Acessa! (Risos)  

Prof1: Na nossa acontece o seguinte: No horário de aula é para o uso do 

professor, existe o mesmo mecanismo, os alunos da tarde usam de manhã, só 

____________ 
4 Login vem de log in (registro de entrada); é um codinome acompanhado de senha previamente cadastrado 

para identificar o usuário de um determinado sistema. Quando login e senha conferem, é permitido o 
acesso ao sistema.  

5 Enter significa entrar, é submeter o login e senha a um teste de verificação afim de acessar o sistema.  
6 Logar forma aportuguesada para logged (registrado), habilitado a acessar o sistema. Logar significa ter 

acesso aceito ao sistema.  
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que se você marcar horário o aluno não pode subir. Se você marcou lá (no 

laboratório) aluno visitante não pode entrar naquela aula, a aula é sua.  

Prof2: Na minha (escola) não é assim. 

Prof1: Foi colocado isso para a comunidade usar, ficou meio maluco! Ai 

entra qualquer um... (faz um gesto com as mãos) “eu sou da comunidade eu 

quero usar”. Cadê a segurança disso? Entra qualquer um na escola, maluco esse 

negócio que eles fizeram. Os caras são loucos! 

Prof2: Sem noção! 

 

Este diálogo revela a preocupação dos professores com a segurança nas 

escolas, já tão expostas à violência, mas o mais interessante é revelar que para 

que o professor possa usar a sala de informática com seus alunos o programa 

Acessa Escola precisa ser suspenso, pelo menos durante a dita aula. Partindo de 

uma decisão isolada da direção estabelecendo “novas regras”, em contrapartida 

temos também a obediência de outra diretora que acaba por vedar o acesso dos 

professores ao laboratório de informática. 

Os atores da escola foram totalmente excluídos da elaboração do 

programa Acessa Escola. Essa exclusão pode por em risco o sucesso do próprio 

programa. Apesar dessas dificuldades operacionais, pensamos ser importante e 

conveniente que o professor insista em utilizar essas práticas, a fim de 

estabelecer caminhos onde não os há.  

As Oficinas Didáticas de Educação Matemática e Tecnologias: Lugares 

Geométricos, para professores da rede pública, aconteceram nos dois últimos 

sábados de abril de 2011 e nos dois primeiros sábados de maio de 2011, sob a 

coordenação do Prof. Dr. Gerson Pastre de Oliveira (PUC-SP). Inicialmente, havia 

22 professores participantes, dos quais somente 12 concluíram a oficina estando 

presentes nos quatro sábados. Esses professores eram 8 do sexo feminino e 4 do 

sexo masculino, com idade média de 40 anos, variando de 27 anos até 52 anos 

de idade. Seu tempo médio de docência é 11 anos, variando de 6 anos até 23 

anos de magistério. 
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Oito desses professores lecionam em escolas periféricas e 4 em regiões 

centrais de suas cidades (capital e grande São Paulo), dos quais somente dois 

nunca lecionaram para o terceiro ano do ensino médio, ano em que se aborda o 

assunto cônicas no caderno. Desses oito professores que já lecionaram ou 

lecionam no ensino médio, apenas um afirmou não ensinar cônicas para seus 

alunos. Outro respondeu que sim, mas somente o “básico”, e um terceiro 

respondeu de forma dúbia. 

O curso foi dividido em duas partes. Nos dois primeiros encontros as aulas 

eram ministradas pelo professor Gerson e o assunto abordado foi lugares 

geométricos. Nos dois últimos encontros, as aulas foram ministradas por mim, e o 

assunto abordado eram as secções cônicas. Nesses encontros usei um gravador 

de áudio para registrar as manifestações gerais dos professores. 

 

As Oficinas: 

A oportunidade de participar das oficinas como formador veio por meio de 

um convite do Prof. Dr. Gerson Pastre de Oliveira, ainda enquanto eu cumpria 

créditos na disciplina Estudos Complementares, disciplina lecionada por ele no 

programa de Mestrado em Educação Matemática da PUC-SP. O convite se deu 

após a apresentação de trabalhos no qual fiz uso do software Geogebra. Tive 

liberdade para escolher o tema, voltando a oportunidade para pesquisa, dos 

quatro encontros, nos dois primeiros atuei como monitor e dois últimos como 

formador sob a supervisão do Prof. Dr. Gerson Pastre de Oliveira e sem monitor. 

Os dois primeiros encontros tiveram como tema Lugares Geométricos e os dois 

últimos secções cônicas. 

Serão descrita a seguir como se deram os dois últimos encontros das 

oficinas supra-referidas, com o tema secções cônicas. No qual tomei a frente da 

oficina como formador. 

 

Terceiro encontro: 

Iniciei com uma breve introdução sobre o contexto histórico das secções 

cônicas e suas origens. Partindo da lenda do oráculo de Delfos (Delos) conta que 

por volta de 430 a.C uma terrível praga assolava o povo. Zeus, por intermédio do 
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oráculo de Delfos, condicionou o fim da praga a construção de um altar em 

homenagem a Apolo, este deveria ter o dobro do tamanho do altar já existente. 

Tal altar era de formato cúbico e como os gregos acreditavam existir somente os 

números racionais, para os gregos “os irracionais seriam uma ficção” (Machado 

1995) a tarefa que aparentemente era simples, tornou-se um problema que 

perdurou por cerca de 100 anos.  

Por volta de 330 a.C Menaecmus encontra a solução para o problema da 

duplicação do cubo. Hipócrates mostrara que a duplicação do cubo dependia de 

curvas com propriedades expressas por uma determinada proporção aumentada. 

Menaecmus descobriu as curvas com tais propriedades, na verdade uma família 

delas, com as secções de cones retos. Tais curvas receberam mais tarde os 

nomes de elipse, parábola e hipérbole. 

Apolônio de Perga (262-190a.C) foi o autor de uma obra de oito volumes 

sobre as cônicas, é dele o mérito de ter chamado tais curvas de parábola, elipse e 

hipérbole. Apolônio ao contrário de Menaecmus usou um único cone para obter 

todas as secções cônicas, simplesmente variando o ângulo de inclinação do plano 

secante, mostrando também que não há necessidade de se usar um cone reto, 

mas que qualquer cone oblíquo também fornece as secções cônicas. O cone 

usado por Apolônio é comumente chamado em muitos livros de cone de folha 

dupla ou simplesmente cone duplo. Decidimos adotar a noção de cone como 

sendo a “... figura do espaço gerada por duas retas, as geratrizes, passando por 

um ponto fixo, o vértice, e apoiando-se num círculo, a base”, (Guedj 1999) por ser 

exatamente o mesmo que Apolônio de Perga utilizava em seus estudos. 

Também nos referimos ao surgimento da Geometria Analítica e a 

contribuição de Rene Descartes (1596-1650) com a obra La géométrie. (A 

geometria) Essa obra pode ser caracterizada como a tradução de operações 

algébricas em linguagem geométrica, e não ao contrário como comumente é 

encontrada. (Boyer 2010)   

Após a introdução histórica sobre as secções cônicas nos dedicamos a 

definí-las algebricamente. Para tal, usamos apresentações em slides. – que serão 

apresentados mais adiante – nestes slides são deduzidas passo-a-passo as 
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generalizações da parábola, elipse e hipérbole, dando a oportunidade de mostrar 

quanto são próximas algebricamente as hipérboles e elipse. 

Ainda nesse dia foram apresentadas quatro animações criadas 

especialmente para as oficinas que serviriam de base para futuros exercícios. 

Tais animações foram denominadas tiro de meta, rasante, órbita e pato na lagoa, 

sendo respectivamente sobre parábola, parábola, elipse e hipérbole. 

Passamos a partir de então a discutir sobre a primeira atividade, composta 

por dobraduras em papel vegetal – aprofundaremos a discussão de tal atividade 

mais adiante – essa atividade foi proposta no fim do segundo encontro para que 

os professores tivessem tempo suficiente para desenvolvê-la com tranquilidade 

em suas casas, pois, apesar de simples essa atividade requer tempo. 

Terminamos o terceiro encontro realizando exercícios propostos. 

 

Quarto encontro: 

O quarto encontro foi dedicado principalmente, a esclarecer dúvidas e 

registrar as impressões dos professores sobre as atividades do encontro passado 

e a realização das atividades restantes, nenhum novo conceito foi introduzido 

nesse encontro. Depois de realizadas as atividades demos por encerrada a 

oficina. Mesmo depois do termino dos encontros presencias ainda foi mantido 

contato e envio de esclarecimentos pelo ambiente virtual de aprendizagem 

Moodle7. 

 

____________ 
7 Moodle é um sistema de administração de atividades educacionais destinado à criação de comunidades on-

line, em ambientes virtuais voltados para a aprendizagem. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

Apresentando as atividades das oficinas 
 

 

Apresentaremos a seguir as atividades desenvolvidas no terceiro e quarto 

encontro. 

Foram desenvolvidas atividades que buscam colocar em foco aspectos 

sobre secções cônicas não abordadas pelo caderno da SEE, para que as 

atividades pudessem ser resolvidas pelos professores seguimos a sugestão do 

professor coordenador das oficinas, e preparamos uma aula sobre as secções 

cônicas apresentada na forma de slides usando o programa Power Point. Nos 

slides constavam o contexto histórico das secções e também as deduções das 

fórmulas da parábola, elipse e hipérbole. 

Apresentaremos a seguir dois desses slides, o primeiro com a introdução 

ao contexto histórico da Geometria Analítica e o segundo mostra a parte da 

dedução da fórmula da parábola. 

A série completa dos slides apresentados no terceiro encontro estão 

dispostos nos anexos.  
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Figura 1: Slide sobre contexto histórico da Geometria Analítica. 

Cônicas: história
Embora a moderna Geometria Analítica não tenha

grandes semelhanças com a obra La géométrie, de Rene
Descartes (1596-1650), podemos dizer que Descartes foi
seu introdutor. A grande engenhosidade de seu trabalho foi
traduzir um problema geométrico numa equação algébrica.

Segundo alguns historiadores, o conhecimento sobre
as secções cônicas tem seu marco inicial com Menaecmus,
que viveu por volta de 350 a.C. Porém, é inegável que As

cônicas, tratado sobre as curvas escrito por Apolônio de
Perga (262 a 190 a.C.), teve o mérito de reunir todas as
informações anteriores.

 

 

Figura 2: Slide da definição de parábola enquanto lugar geométrico. 

Cônicas : parábola

Considerando, num plano α, uma
reta d e um ponto F, de tal forma que F
não pertença à d, podemos definir:
O lugar geométrico dos pontos do plano
α, eqüidistantes da reta d (diretriz) e do
ponto F (foco), é chamado de parábola.

 

 

O slide da figura 1 tem como objetivo centrar o professor na questão 

histórica, da Geometria Analítica, assim com a visão das secções cônicas como 

lugar geométrico. Trouxemos à discussão a lenda do altar do templo a Apolo e 

implicações do uso da secções cônicas como por exemplo a utilização das elipses 

para descrever as órbitas dos planetas em torno do Sol usadas por Kepler.  

A figura 2 traz o slide inicial da dedução da generalização para a parábola, 

caracterizando o conceito de Geometria Analítica, ligando as operações 
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algébricas a linguagem geométrica como caracterizado por Rene Descarte na 

obra La Géométrie.  

Atentamo-nos também a questão do dinamismo das atividades, explorando 

o maior número possível de possibilidades que o software pode oferecer, 

justificando nossa escolha em usar o computador e o referido software.  Para 

tanto criamos quatro animações usando o Geogebra envolvendo parábolas, elipse 

e hipérbole. 

 

Figura 3: Animação baseada em uma parábola 
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A figura 3 é um exemplo das animações criadas para a oficina. 

Acreditamos que seja importante explorar os recursos de movimento disponíveis 

para que, o computador não seja usado como reprodutor do que pode ser 

mostrado na sala de aula com uma lousa comum. Nos anexos encontram-se 

imagens das demais animações. 

Após a apresentação dos slides e das animações, deixamos que os 

professores resolvessem as atividades propostas. Essas atividades foram 

desenvolvidas para uma possível aplicação em situação real com os alunos, mas 

no caso das oficinas foram colocadas também algumas questões direcionadas 

exclusivamente para os professores. O objetivo dessas questões é fazer com que 

o professor reflita sobre sua prática. Todas as atividades são encontradas nos 

anexos. 

A primeira atividade realizada pelos professores foram as dobraduras em 

papel vegetal, ao final do segundo encontro cada professor recebeu três folhas de 

papel vegetal, na primeira folha havia um ponto “P” e um segmento de reta “a”, na 

segunda havia um circunferência e um ponto “P” interno a essa circunferência, na 

ultima folha também havia uma circunferência, mas o ponto “P” externo a essa 

circunferência. 

 

Figura 4: Inicio da dobradura que resulta em uma parábola. 
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Figura 5: início da dobradura que resulta em uma elipse. 

 

 

Figura 6: Início da dobradura que resulta em uma hipérbole. 

 

 

As folhas de papel vegetal foram entregues aos professores ao final do 

segundo encontro, para eles pudessem desenvolver a atividade em casa, já que a 

mesma demanda tempo, as instruções foram passadas aos professores que não 

se sentiram seguros para realizá-las, por isso pediram para que fosse inserido um 
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vídeo no ambiente virtual Moodle com instruções mais detalhadas. O de papel 

vegetal foi escolhido por sua transparência e por ficar visivelmente vincado 

quando dobrado. 

 

Figura 7: imagem retirada do vídeo supra-referido. Disponível em 

http://www.youtube.com/watch?v=fAMSEr3Koyc  desde junho de 2011 

 

 

A seguir veremos a realização destas dobraduras. Iniciaremos pela folha 

de papel vegetal contendo um segmento de reta e um ponto “P”.   

Dobramos o papel vegetal fazendo com que a extremidade do segmento 

de reta “a” coincida com o ponto “P”. 

 

Figura 8: Ponto P coincidente com a extremidade do segmento. 
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Vincamos o papel vegetal criando uma marca visivelmente clara. 

 

Figura 9: Primeiro vinco. 

 

 

A seguir deslocamos o ponto “P” por sobre o segmento de reta “a” para 

uma posição diferente da posição inicial. Vincando novamente o papel. O mesmo 

procedimento de se repetir até que o ponto “P” chegue a outra extremidade do 

segmento. 

 

Figura 10: Ponto P deslizando sobre o segmento, definindo novos vincos. 
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Finalizado o processo teremos uma parábola definida por determinado 

número de suas tangentes. Devemos observar que quanto mais próxima uma 

dobra da outra, maior é a definição da parábola. 

 

Figura 11: Parábola definida por determinado número de tangentes resultantes da dobra do 

papel. 

 

 

Usando a folha de papel vegetal que contém a circunferência e o seu ponto 

interno o procedimento é mesmo. Dobra-se o papel vegetal para que o ponto “P” 

coincida com a circunferência. 

 

Figura 12: Primeiro vinco para obtenção da elipse. 
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Vincamos claramente o papel vegetal. De maneira análoga a dobradura 

anterior, deslocamos o ponto “P” sobre a circunferência. Em cada novo ponto 

marcando um novo vinco. 

 

Figura 13: O ponto desliza sobre a circunferência, criando novos vincos. 

 

 

O processo é repetido por diversas vezes até que o ponto percorra a 

circunferência toda. Quando maior o número de dobras melhor será a definição 

da elipse. 

 

Figura 14: Elipse definida por um número determinado de tangentes. 
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Usando a folha de papel vegetal com circunferência e ponto “P” externo a 

tal circunferência vamos proceder de forma análoga as outras duas folhas de 

papel vegetal. 

 

Figura 15: Primeira dobra para obtenção da hipérbole. 

 

 

Fazemos o ponto “P” coincidir com circunferência. Vincando firmemente. 

Vincamos o papel para cada novo ponto de coincidência entre a circunferência e 

o ponto “P”. 

 

Figura 16: Novos vincos definidos pelo deslizamento do ponto “P” pela circunferência. 
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Repetimos o processo por diversas vezes até que o ponto “P” completasse 

uma volta na circunferência. temos uma hipérbole descrita por diversas tangentes 

a ela. Observa-se novamente que quanto mais próximas um vinco do outro 

melhor definida fica nossa figura. 

 

Figura 17: Hipérbole formada por diversas tangentes proveniente das diferentes dobras. 

 

 
Na atividade 1 esforçamo-nos para reforçar a definição de parábola como 

lugar geométrico. Vejamos seu desenvolvimento. 

 
Figura 18: Primeiras construções da atividade 1. 
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Até este ponto da atividade nossa intenção é reforçar a idéia de foco, 

diretriz e vértice da parábola e principalmente parâmetro da parábola, que é 

definido pela distância entre o foco e a reta diretriz, cujo vértice é ponto médio 

entre a reta diretriz e o foco da parábola determinado assim o p/2. 

 
Figura 19: Primeira circunferência, seu centro pertence a um ponto qualquer da reta diretriz. 

 

 

Na criação da primeira circunferência a única exigência é de que seu 

centro C pertença a qualquer ponto da reta diretriz, pois a partir deste ponto 

precisamos encontrar um ponto equidistante do foco da parábola, reforçando 

assim sua definição de lugar geométrico. A segunda circunferência precisa ter o 

mesmo raio da primeira circunferência e seu centro é coincidente com o foco para 

que encontremos pontos equidistantes entre foco e reta diretriz. 

 
Figura 20: Segunda circunferência, seu centro é coincidente com o foco e seu raio é igual ao raio 

da primeira circunferência. 

 



 36

Por último, com o auxílio de uma reta perpendicular a reta diretriz, 

passando pelo ponto “C” centro da primeira circunferência e um segmento que 

liga as intersecções das duas circunferências, determinamos um ponto 

pertencente a parábola na intersecção do segmento com a reta perpendicular a 

diretriz. 

 

Figura 21: Determinação do ponto da parábola pela intersecção da reta perpendicular a diretriz e 

o segmento EF. 

 

 

Curiosamente todos professores julgaram ter terminado a atividade 

encontrando as intersecções das duas circunferências, considerando-as 

erroneamente ser aqueles dois pontos como pertencentes a parábola. O que 

houve foi uma desatenção, para as condições de medida da distância entre um 

ponto e uma reta, que sempre são medidos perpendicularmente. Devo confessar 

que, durante a elaboração da atividade, eu mesmo quase cai no mesmo engodo, 

mas percebi que a posição dos pontos não eram compatíveis com uma parábola 

em comparação com o vértice. Após intervenção os professores compreenderam 

e corrigiram seu engano. Após o término da construção, os professores 

“brincaram” com a construção ativando a opção rastro, para o ponto pertencente à 

parábola encontrado por eles, e deslocaram a primeira circunferência sobre a reta 

diretriz, definindo diversos pontos da parábola. 
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Figura 22: Acionando o rastro do ponto encontrado e variando a posição da primeira 

circunferência sobre a diretriz, obtemos a parábola. 

 

 

Tal construção apresenta um dinamismo, possibilitando o movimento da 

circunferência para determinação de novos pontos, porém tal dinamismo é 

limitado pelo raio da circunferência, o afastamento da primeira circunferência não 

pode ultrapassar a distância máxima entre os centros das circunferências. Essa 

distância nunca pode ser maior que o diâmetro das mesmas. Nesse caso não 

haveria intersecção entre as duas circunferências e o ponto da parábola não 

poderia ser determinado. 

 

Figura 23: A distância entre os centros das circunferências é maior que seu diâmetro, não existe 

intersecção entre as circunferências. 
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Terminada a construção os professores responderam as seguintes 

questões: 

a) Qual é o raio mínimo das circunferências usadas para definir os pontos 

da parábola? 

b) Qual o raio máximo das circunferências usadas para definir os pontos da 

parábola? 

c) Quantos pontos da parábola duas circunferências podem definir? 

d) Podemos afirmar que a intersecção das circunferências são pontos da 

parábola? Explique. 

e) Usando o mesmo ponto da reta diretriz e o foco, crie duas 

circunferências de raios diferentes da anterior. Serão definidos novos 

pontos da parábola? 

 

Na questão “a” nossa intenção é de mostrar ao aluno que um dos pontos 

da parábola já esta definido, o seu vértice. O vértice da parábola determina a 

metade do parâmetro, o parâmetro é a distância entre o foco e a reta diretriz 

sobre o eixo de simetria da parábola. O vértice de uma parábola é o ponto médio 

dessa distância. Definindo o ponto equidistante diretriz/foco mais próximo aos 

mesmos. Por isso o raio mínimo das circunferências não pode ser inferior a meio 

parâmetro. 

A questão seguinte foi elaborada para colocar o aluno em uma posição de 

conjectura, “e se a circunferência tivesse um raio muito maior? Até que valor 

posso elevá-lo?” A intenção é que o aluno perceba que não existe raio máximo 

para as circunferências, observa-se que na construção a única restrição a 

circunferência de raio muito elevado seria visual. 

As questões “c” e “d” são para a reafirmação do conceito de distância entre 

reta e ponto, distância esta que deve ser sempre medida perpendicular a reta, 

nesse caso a reta diretriz. 

Para a última questão da atividade 1 a intenção é reforçar a definição de 

lugar geométrico da parábola, usados os mesmos pontos a distância diretriz/foco 
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obviamente a distância é a mesma, o raio da circunferência não influencia em tal 

distância.  

 

Atividade 2 

Essa atividade tem um caráter algébrico, foi elaborada para que se use a 

equação da parábola. Descreveremos seu desenvolvimento. 

Há a opção de construir a animação do tiro de meta ou do avião, sendo 

que a diferença básica entre elas é o tipo de parábola a ser usado, no caso do tiro 

de meta sua concavidade dever voltada para baixo, para a animação do vôo 

rasante a concavidade da parábola é voltada para cima. 

 

Figura 24: Definição da parábola adequada para construção da animação. 

 

 

Após escolher a animação a ser feita e determinar a parábola apropriada, 

inserimos a figura desejada e um seletor. Atrelando a abscissa da figura ao 

seletor, assim suas coordenadas de “x” serão iguais ao valor definido pelo seletor. 
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Figura 25: Inserida a figura e o seletor. 

 

 

Determinamos o valor “h” que é definido pela substituição do valor “x” na 

equação da referida parábola pelo valor “a” do seletor, encontramos assim a 

ordenada para dado “x” igual ao seletor “a”. De posse do valor “h” (ordenada para 

“x” = “a”). Inserimos tal valor como ordenada da figura. 

 

Figura 26: A figura percorre a parábola. 
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Terminada a tarefa de construção da animação as seguintes perguntas 

foram respondidas: 

a) Quais foram os conhecimentos matemáticos mobilizados para realização 

da tarefa? 

b) É possível realizá-la sem o conhecimento de parábolas? 

c) Qual ação ou postura de seu aluno poderia dar indícios que ele 

realmente aprendeu sobre parábolas? 

 

A primeira questão foi elaborada para que o aluno pense sobre os 

procedimentos utilizados para solução e seja capaz de descrevê-los. 

A elaboração da segunda questão tenta trazer a reflexão do aluno sobre os 

aspectos dos conhecimentos sobre parábolas utilizados, sua concavidade e sua 

equação. 

 

Atividade 3 

Essa atividade foi elaborada explorando o dinamismo que o software 

Geogebra pode oferecer em suas construções. Vejamos o desenvolvimento 

dessa atividade: 

Partimos de um ponto “P” e um segmento “a” assim como no papel vegetal. 

 
Figura 27: Dados o ponto P e o segmento a. 
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Determinamos o ponto “P´” que representa a posição dois do ponto “P” 

após dobrarmos o papel, fazendo-o coincidir com a extremidade do segmento “a”. 

Traçando o segmento que liga o ponto “P” ao ponto “P´”. 

 

Figura 28: Segmento PP’. 

 

 

Usando a ferramenta mediatriz traçamos a reta mediatriz dos pontos “P” e 

“P´” representando assim o vinco feito no papel vegetal. Habilitando a ferramenta 

rastro para a reta mediatriz dos pontos “P” e “P´” 

 

Figura 29: Traçada a mediatriz PP’ e habilitando seu rastro. 
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Deslizando o ponto “P´” sobre o segmento “a” o rastro da mediatriz dos 

pontos “P” e “P´” registra os diversos “vincos” na folha vegetal obtendo o desenho 

da parábola definida pelas tangentes de diversos pontos pertencentes a parábola. 

 
Figura 30: Parábola definida por uma seqüência de retas tangentes. 

 

 

Uma alternativa dessa atividade seria encontrar o ponto de tangencia para 

cada um desses vincos, tarefa que exige pouco do aluno quando a idéia de 

parábola esta bem fundamentada. Para tal, devemos nos lembrar que o ponto 

que pertencente a parábola é equidistante do foco da parábola (ponto “P”) e sua 

reta diretriz (segmento “a”), a distância entre o ponto da parábola e a reta diretriz 

é sempre medida perpendicularmente. 

 
Figura 31: Ponto C, intersecção da reta tangente com perpendicular ao segmento a passando por P’. 
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Temos na figura 31 a criação da reta perpendicular ao segmento “a” 

(diretriz da parábola) passando pelo ponto “P´”. Sua intersecção com a reta que 

representa o vinco define o ponto “C” pertencente à parábola. Desabilitando o 

rastro da reta que representa o vinco na dobradura e habilitando o rastro do ponto 

“C” de intersecção entre a reta perpendicular ao segmento “a” passando por “P´” 

com a reta que representa o vinco da dobradura obtemos a parábola. 

 

Figura 32: Parábola definida por seus pontos. 

 

 

Deslizando o ponto “P´” sobre o segmento “a” rastro do ponto “C” 

representa os infinitos pontos da parábola. Tal construção apresenta muitas 

vantagens em relação à construção da atividade 1, trata-se de uma construção 

dinâmica. Podemos substituir o segmento “a” por uma reta qualquer e encontrar 

infinitos pontos da parábola. Outra vantagem é a possibilidade de mover o ponto 

“P” para mais próximo ou para mais longe da reta diretriz e verificar o efeito na 

parábola. 
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Figura 33: Diminuição do parâmetro com aproximação do ponto P do segmento a. 

 

 

Temos o ponto “P” aproximado da reta diretriz e podemos ver facilmente a 

influência do parâmetro na abertura da parábola. 

 

Figura 34: Distanciamento do ponto P da reta diretriz aumentando o parâmetro. 

 

 

Temos o ponto “P” (foco da parábola) afastado da reta diretriz, a influência 

de um parâmetro maior e a abertura da concavidade da parábola. Tal efeito 

poderia ser verificado também por meio da dobradura, mas obviamente seria 

muito mais demorado e cansativo. 

 



 46

Atividade 4 

Nossa atividade 4, foi inspirada na tentativa de um aluno do ensino médio 

durante uma aula sobre elipse em que os alunos deveriam encontrar determinado 

ponto pertencente a elipse, reparei esse aluno procurando tal ponto por tentativa 

erro com uma construção no Geogebra. Sua tentativa não foi bem sucedida, visto 

que havia alguns erros na construção, mas mesmo que tais erros não existissem 

ainda seria um trabalho difícil. Adaptamos sua idéia, corrigindo alguns erros e a 

apresentei como tarefa. Seu objetivo é reforçar a idéia de elipse enquanto lugar 

geométrico e suas definições. 

Nesta construção é muito importante a visualização da janela algébrica, 

pois a soma da distância do ponto “P” ao ponto “F1” com a distância do ponto “P” 

ao ponto “F2” deve ser igual ao comprimento do segmento “a”. Nesta construção 

tal soma é igual a “h”. 

 

Figura 35: Construção dos pontos da elipse por tentativa e erro. 

 

 

A idéia inicial do aluno era mover o ponto “P” até que a soma “h” fosse 

igual ao tamanho do segmento “a” quando conseguisse tal feito anotaria as 

coordenadas do ponto “P”. Como citamos anteriormente havia erros em sua 

construção, mas mesmo que ainda não houvesse a tarefa é um tanto trabalhosa. 
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As perguntas que seguem essa atividade reforçam a idéia dos elementos 

básicos da elipse. A primeira delas tenta fazer o aluno reconhecer o conceito de 

eixo maior, ou seja 2a.  

A segunda questão foi elaborada para chamar a atenção para o significado 

do ponto “P”. Sendo o ponto “P” um possível ponto da parábola, dependendo, é 

claro, da soma h coincidir com o valor do comprimento de 2a. 

Na terceira pergunta tenta despertar a atenção dos alunos para a questão 

da praticidade da construção, apesar de teoricamente ser possível encontrar 

infinitos pontos pertencentes a elipse deslizando o ponto “P” pelo plano 

cartesiano, tal tarefa chega ser estafante e enfadonha. Porém a construção 

correta da atividade guarda exatamente as definições de elipse enquanto lugar 

geométrico. 

 

Atividade 5. 

Depois de trabalhar a noção de elipse como lugar geométrico, esta 

atividade tenta fazer a ligação com a definição algébrica da elipse. Por isso 

reproduziremos a animação da órbita da Terra em torno do Sol. 

 

Figura 36: Dada uma elipse qualquer. 
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Partindo de uma elipse qualquer, inserimos duas figuras e um seletor “a”, 

em uma das figuras (Sol) devemos mudar a posição para que fique igual a 

qualquer um dos focos. Na figura da Terra, usaremos como abscissa o seletor “a”. 

 
Figura 37: Sol no foco A e abscissa da Terra igual ao seletor. 

 

 

Usamos a equação da elipse para calcular a ordenada da Terra, então 

substituímos o valor “x” (abscissa) na equação da elipse, isolando o valor “y” 

(ordenada), chamamos este resultado de “h”, definido o valor “h”, substituímos a 

ordenada da figura que representa a Terra pelo valor “h”. 

 
Figura 38: O número “h” é igual a ordenada para “x” igual ao seletor a definida pela equação da 

elipse. 
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As questões que acompanham essa atividade são: 

a) Quais foram os conhecimentos matemáticos mobilizados para realização 

da tarefa? 

b) É possível realizá-la sem o conhecimento de elipse? 

c) Qual ação ou postura de seu aluno poderia dar indícios que ele 

realmente aprendeu sobre elipse?  

 

Com estas questões esperamos que os alunos reflitam sobre como foi 

resolvida a atividade e quais os conhecimentos mobilizados. 

 

Atividade 6 

Nessa atividade será reproduzida a dobradura usando o Geogebra. 

Partiremos das mesmas condições da dobradura em papel vegetal, uma 

circunferência e um ponto interno a essa circunferência. 

 

Figura 39: Dada uma circunferência e um ponto P interno a essa circunferência. 
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Usaremos o ponto “P´” para designar a coincidência do ponto “P” como a 

circunferência. Criando o segmento que liga o ponto “P” ao ponto “P´”. Usando a 

ferramenta mediatriz criamos a reta mediatriz entre “P” e “P`”. 

 
Figura 40: A mediatriz entre os pontos “P” e “P´”. 

 

 

A mediatriz entre os pontos “P” e “P`” é para construção representa o vinco 

formado no papel, portanto vamos “registrá-lo” na tela habilitando o rastro para tal 

reta. Movendo o ponto “P`” sobre a circunferência teremos a elipse. 

 
Figura 41: Elipse definida por determinado número de tangentes. 
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Ao movimentar o ponto “P`” sobre a circunferência são marcadas diferentes 

tangentes a essa elipse. Existe também a possibilidade de encontrarmos o ponto 

de tangência sem muitas modificações nessa construção. 
 

Figura 42: Elipse definida por seus pontos. 

 

 
Para encontrar o ponto de tangência foi necessário traçar a reta que passa 

pelo centro da circunferência e o ponto “P`”. A intersecção entre a tal e a reta que 

representa o vinco da dobradura fornece o ponto desejado. Desabilitamos o rastro 

da reta vinco e habilitamos o rastro de tal ponto. Essa construção apresenta um 

dinamismo importante, sem muito esforço podemos entender as diferentes 

excentricidades de uma elipse. 
 

Figura 43: Aproximação do ponto P do centro da circunferência. 
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O centro da circunferência usada na construção representa um dos focos 

da elipse enquanto o ponto “P” representa o outro foco da elipse. Quanto mais 

próximos os dois focos menor é a excentricidade da elipse. 

 

Figura 44: Afastamento do ponto do centro da circunferência. 

 

 

No caso de afastamento do ponto “P” do centro da circunferência que 

representa o segundo foco dessa elipse temos um aumento na excentricidade da 

elipse.  

 

Atividade 7 

Essa atividade é análoga a atividade 4, a única diferença é sua adaptação 

a hipérbole. 
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Figura 45: A construção permite a obtenção de pontos da hipérbole pelo método da tentativa e 

erro. 

 

 

Neste caso se faz necessária a exibição da janela algébrica, pois a 

diferença entre o segmento PF2 e PF1 em modulo valor “h” deve ser igual ao 

segmento A1A2. Todas as implicações da atividade 4 valem também para esta 

atividade, principalmente o desconforto e a dificuldade para se encontrar o ponto 

desejado. 

Esta construção é muito semelhante à construção da atividade 4 sobre 

elipse, as duas curvas, elipse e hipérbole não são parecidas somente na forma 

algébrica, sua construção também assemelham-se bastante apesar de 

graficamente serem bem diferentes. A oitava e última atividade reforça essa idéia 

de semelhanças entre elipse e hipérbole. 

 

Atividade 8 

Essa atividade consiste em reproduzir, usando o Geogebra, a dobradura 

que nos leva obter a hipérbole, partindo das mesmas condições vigentes na 

dobradura uma circunferência e um ponto P externo a essa circunferência. 
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Figura 46: Dada uma circunferência e um ponto P externo a essa circunferência. 

 

 

Inserimos um ponto “P´” sobre a circunferência representando a 

sobreposição do ponto “P” sobre a circunferência. Traçamos ao segmento liga “P” 

a “P´”, então podemos construir usando a ferramenta mediatriz a mediatriz entre 

os pontos “P” e “P`”. 

 

Figura 47: Mediatriz entre os Pontos “P” e “P´”. 
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A mediatriz entre os pontos “P” e “P´” é equivalente os vincos na 

dobradura, por isso devemos “marcá-los” na tela, para tal basta acionar a opção 

habilitar rastro. 

 
Figura 48: Hipérbole descrita por tangentes. 

 

 

Ao mover o ponto “P´”por sobre a circunferência temos a hipérbole definida 

por um sequência de suas tangentes. Também podemos encontrar o ponto de 

tangência sem muitas modificações na construção. 

 
Figura 49: Hipérbole definida por seus ponto. 
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Para definir o ponto pertencente a hipérbole precisamos traçar uma reta 

que passa pelo centro da circunferência e pelo ponto “P`”. O ponto de tangência é 

definido pela sua intersecção entre essa nova reta e a reta que representa o 

vinco. Essa construção nos permite também, varia a distância entre o ponto “P” e 

o centro da circunferência. Vale lembrar que o centro da circunferência e o ponto 

“P” representam os focos da hipérbole, afastá-lo ou aproximá-los significa alterar 

a distância focal. 

 

Figura 50: Excentricidade aumenta pela aproximação de seus focos. 

 

 

Distanciando os dois pontos teremos a excentricidade diminuída. 

Esta construção tem como única diferença em relação a construção do 

elipse o fato do ponto “P” ser externo a circunferência. Mostrando mais uma vez 

que as duas curvas, elipse e hipérbole são muito próximas no que se refere a sua 

construção. 
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Figura 51: Excentricidade diminuída pelo aumento da distância focal. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

Possíveis aplicações para as secções cônicas 
 

 

Nesse capítulo apresento algumas situações de aplicações para as 

secções cônicas com objetivo de trazer para o cotidiano do aluno o uso das 

cônicas no seu dia-a-dia, fim de aumentar o seu interesse pelo assunto e 

possivelmente criar um vínculo com o conteúdo discutido. 

A aparente desmotivação dos alunos citada pelos professores participantes 

da oficina pode ser produto de uma falta de cotidianização8 dos assuntos tratados 

em questão, fazendo que o conhecimento sobre tal conteúdo fique fragmentado e 

sem relação com o mundo que o cerca, em relação as secções cônicas uma 

apresentação do contexto histórico e a cotidianização da parábola, elipse e 

hipérbole são de fácil acesso, um exemplo de tal afirmação é o uso de antenas 

parabólicas, o professor pode estimular uma discussão sobre a relação entre 

parábola e antena parabólica, comum em grande parte das residências hoje. 

Questioná-los se o receptor poderia estar em outra posição e por quê. Encerradas 

as discussões o professor pode finalizar tal cotidianização explicando as 

propriedades envolvidas em tal situação, no caso da antena parabólica, o receptor 

é colocado no foco da parábola para que o sinal emitido pelo satélite seja melhor 

aproveitado. Abrindo espaço para o estudo das propriedades da parábola. 

 

 

 

____________ 
8 Tornar cotidiano. 
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Figura 52: Raios paralelos refletidos ao foco. 

 

 

A figura 52 mostra raios paralelos ao eixo de simetria da parábola sendo 

refletidos ao seu foco, onde se encontra o receptor da antena, potencializando a 

recepção do sinal enviado pelo satélite. Em um sítio de compartilhamento de 

vídeos é possível encontrar diversos vídeos em que os usuários fazem uso dessa 

propriedade, revestindo pequenas antenas parabólicas com espelhos e usando-

as para diversos fins, como por exemplo, acender uma fogueira usando a luz do 

Sol concentrada pela antena em seu foco, e até mesmo cozinhar alimentos. Outra 

aplicação para parábola pode ser encontrada nos faróis e lanternas dos carros, 

usando a mesma propriedade, mas em sentido contrário. A lâmpada é colocada 

no foco da parábola e a luz emitida pela lâmpada é refletida paralelamente ao seu 

eixo de simetria, potencializando a emissão de luz dos faróis ou lanternas. Muitas 

outras aplicações podem ser citadas, como descrever o lançamento de um 

projétil, (animação tiro de meta) ou o movimento de um falcão sobre sua presa no 

solo (animação rasante). 

Uma aplicação para as elipses foi descrita por Johannes Kepler (1571-

1630) para definir as orbitas dos planetas em torno do Sol, tal aplicação pode 

parecer um tanto distante para a maioria dos alunos, mas existem muitas outras 

como, por exemplo, o espelho usado nas cadeiras de dentistas. A lâmpada nunca 

é direcionada diretamente ao paciente, é possível perceber um espelho com 

forma de um arco elíptico para direcionar a luz ao ponto desejado. A lâmpada é 

colocada no foco mais próximo e a luz é direcionada pelo espelho com forma de 

um arco elíptico para o outro foco. 
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Figura 53: Reprodução do espelho da cadeira de dentista. 

 

 

Usando esta propriedade de reflexão da luz nas elipses pode-se direcionar 

a luz para um ponto exato possibilitando colocar uma barreira na frente da 

lâmpada para que a luz não atinja diretamente os olhos do paciente e nem do 

dentista. Outra aplicação para elipse é usada na construção das “galerias de 

murmúrios”, estas galerias são construções em forma de elipsóides9, tais 

construções podem ser encontradas em prédios públicos na Europa e nos 

Estados Unidos. Quando se coloca duas pessoas na galeria dos murmúrios, cada 

uma posicionada em um dos focos do elipsóide, elas podem ouvir-se 

mutuamente, mesmo que o volume da voz seja baixo, ainda que a sala seja 

grande ou que haja outros ruídos. Essas construções fazem uso da propriedade 

refletiva das elipses, nesse caso o som emitido por um dos focos atinge a parede 

da sala elipsóide que é refletido em direção ao outro foco da elipse.   

Aparelhos óticos como telescópios refletores10 são um excelente exemplo 

de aplicação de hipérboles, nesses telescópios são usados dois espelhos, um 

primário, que é parabólico e o secundário que é hiperbólico, os dois espelhos são 

disposto de maneira que o foco do espelho parabólico coincida com um dos focos 

do espelho hiperbólico. A luz que chega do espaço em raios paralelos ao eixo de 

simetria do espelho parabólico atinge o espelho primário (parabólico) e é refletida 

em direção ao foco; foco esse coincidente com o foco do espelho secundário 

(hiperbólico), então pela propriedade de refletiva da hipérbole estes raios são 
____________ 
9 Elipsóide é um solido de revolução que se obtém rotacionando uma elipse em torno de seu eixo, ou seja, da 

reta definida pelos seus focos.  
10 Telescópios refletores são telescópios que fazem uso de espelhos no lugar de lentes como nos telescópios 

refratores, tornando-os menores e mais eficientes já que os espelhos evitam a refração da luz.  
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refletidos em direção ao outro foco da hipérbole, onde a imagem pode ser 

observada ou registrada. O telescópio espacial Hubble, que nos possibilitou fazer 

grandes descobertas sobre o universo, é equipado com telescópio refletor. Seria 

praticamente impossível colocar em órbita um telescópio refrator11 de mesma 

capacidade do Hubble, devido a seu tamanho e peso, nem mesmo o maior 

foguete já construído seria capaz de tal façanha. Outra aplicação para as 

hipérboles é um sistema de navegação hiperbólico, onde as linhas de definição da 

posição de um navio são definas por hipérboles traças usando circunferências em 

escala, com centro nos focos em que os raios de tais circunferências aumentam 

gradativamente em uma proporção constante. As hipérboles ainda são de 

fundamental importância para as telecomunicações nas transmissões de ondas 

via rádio. 

 

Figura 54: Esquema de telescópio refletor. 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
11 Telescópios refratores são telescópios que fazem uso de lentes bicôncavas, como os primeiros telescópios 

fabricados.  
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Figura 55: Definição de hipérbole por circunferências, usada em sistema de navegação 

hiperbólico. 

 

 

Chamamos atenção para que a pura contextualização das aplicações das 

secções cônicas não são suficiente para um possível despertar do interesse dos 

alunos, visto que o contexto usado pode não fazer parte do universo do aluno, por 

isso optamos por usar o termo cotidianizar, que também é relativo, se um aluno 

nunca foi a uma consulta ao dentista, provavelmente não fará o menor sentido 

para ele conhecer como funciona os instrumentos usados pelo profissional. Cabe 

ao professor buscar exemplos de cotidianização próximos aos seus alunos e a 

sua realidade. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

Análise das oficinas com base nos relatos dos 

professores 
 

 

Na análise das oficinas procuramos levar em consideração os relatos dos 

professores, entretanto percebemos certo retraimento desses professores em 

expressar-se, que aos poucos foi diminuindo; apesar dessa inibição dos 

professores algumas falas puderam ser interpretadas no intuito de compreender 

suas impressões sobre o material desenvolvido. O material de gravação das falas 

dos professores tem aproximadamente cinco horas e meia de duração e foi 

colhido nos dois últimos encontros com previa autorização dos participantes. 

Houve professores desistentes no decorrer da oficina. Dos 22 professores 

que iniciaram, somente 12 concluíram a oficina, sendo que o maior número de 

desistências se deu entre a primeira e a segunda semana. Os professores que 

desistiram logo na primeira semana foram principalmente aqueles que 

apresentavam maior insegurança e pouca intimidade com o computador. Optando 

pela inserção do computador nas aulas, então a formação do professor deveria 

chegar a contemplar a conexão dos conhecimentos sobre as teorias 

educacionais, partindo do domínio do computador enquanto ferramenta. Muitos 

professores ainda não se sentem seguros diante dos alunos que na maioria das 

vezes são “íntimos” do computador. Houve poucas desistências do segundo para 

o terceiro, e do terceiro para o quarto encontro. Somente um professor desistiu 

entre o segundo e o terceiro encontro e mais um entre o terceiro e o quarto 
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encontro. Desses professores é impreciso associar qualquer motivo para 

desistência. 

Durante a apresentação dos slides foi evidente a diferença de interação em 

determinados trechos. Enquanto estávamos nos concentrando na parte histórica a 

participação dos professores foi muito maior do que quando nos concentrávamos 

na parte algébrica da dedução das fórmulas. Houve muitas manifestações diante 

da informação sobre a diferença entre cone e semicone. Mais adiante quando 

discutimos que, tratadas algebricamente, a hipérbole é mais próxima da elipse do 

que da parábola houve manifestações de dúvidas. 

Outra ocasião de manifestações dos professores foi durante a 

apresentação das animações criadas no Geogebra, utilizando a parábola elipse e 

a hipérbole, todos se mostraram interessados sobre o grau de dificuldade e em 

como construí-las. 

Uma das primeiras manifestações que chamou nossa atenção, ocorreu 

durante a dedução da generalização da elipse, discutíamos a importância de se 

deduzir tais generalizações, pois mesmo que o aluno não tenha subsídios 

suficientes para compreender por completo tal generalização, ele sempre pode 

aproveitar e compreender trechos que facilitaria seu desenvolvimento. Nesse 

momento um professor manifesta-se de maneira descrita abaixo: 

 

Prof3: – Ah! Mas aí você esta falando de aluno que quer aprender! 

A fala do professor soou como desabafo, e muitos outros professores 

corroboraram essa fala. Tal expressão traz à tona um problema, vivenciado pelo 

visto, em muitas escolas, (incluindo aquela em que eu leciono), da falta de 

motivação de alguns alunos. Tal questão tem influência direta no 

ensino/aprendizagem, e o computador poderia representar um fator motivacional, 

visto o interesse de boa parte dos alunos por tecnologias digitais, reforçando a 

justificativa para o seu uso, a presença do computador pode induzir uma 

reorganização no ensino alterando o processo educacional e a comunicação entre 

os participantes, professor e aluno, se bem utilizada pode levar ao melhor 

conhecimento e aprofundamento do conteúdo estudado. (KENSKI 2009) 

Explorando outras possibilidades de utilização, enriquecendo os recursos e as 
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alternativas fazendo do computador um instrumento tão natural quanto a lousa, 

explorando sua amplitude de utilização. (MACHADO 1995)   

Voltando o foco da analise das manifestações dos professores durante a 

oficina, a fim de colher dados para responder o questionamento feito no capítulo 

1, sobre quais aspectos os professores levam em conta quando criam as 

atividades complementares ao Caderno do Professor, uma das primeiras 

manifestações referentes a tal questão surgiu na primeira atividade. Levantada a 

questão da possível aplicação da atividade 1 como complemento ao material 

fornecido pela SEE-SP tivemos as seguintes manifestações: 

Prof4 – Com o aluno? (Em tom de deboche.) 

Prof3 – Depois que eu aprender vai. 

Prof5 – Se eu aprender bem eu acho que eu ensino bem. 

Prof2 – Precisa fazer um manual para o aluno. Primeira coisa: faça um 

ponto A, segunda coisa: faça... 

 

Podemos perceber na fala dos professores acima uma visão cartesiana da 

aprendizagem dos alunos, elos de construção linear, ordenados e hierarquizados, 

o professor aprende e ensina aos seus alunos, carregam implicitamente a idéia de 

“pré-requisitos”, os alunos necessitam de uma série de conceitos dos quais sem 

eles não se aprende nada. A idéia de construção do conhecimento, já ha muito 

tempo em discussão é posta de lado. Tratando o conhecimento como um bem 

que se possa tomar posse. (MACHADO 1995) Excluindo assim a idéia de 

conhecimento como uma rede, deixando de lado toda uma gama de 

possibilidades docentes que envolvem as atividades didáticas, a avaliação e o 

planejamento. (MACHADO 1995) Não são levados em conta a interação nas 

atividades a capacidade de conjecturar fica limitada principalmente quando 

submetidos a um roteiro sem planejamento, elaborado puramente para que se 

chegue a um “produto” final, a resposta certa. A fala do professor que propõe um 

roteiro, aparentemente é carregada da idéia de “posse” “existe um jeito certo de 

se fazer, e é assim...” não há aspecto de abstração mediadora indispensável da 

condição de possibilidade de conhecimento (MACHADO 1995). Lévy (2010), 

levanta que a capacidade de imaginar permite antecipar as consequências de 
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nossos atos, essa faculdade humana nos permite tirar partido de nossas 

experiências anteriores. A mera reprodução de passos de um roteiro sem 

planejamento pode impedir que tal processo de mediação da construção do 

conhecimento por abstração se efetue. Saiani (2002), propõe, embasado no 

pensamento junguiano uma educação individual sem prescindir a educação 

coletiva, o roteiro proposto vai de encontro com esse pensamento, massificando a 

aprendizagem. Tardif & Lessard (2009) são enfáticos em afirmar que o trabalho 

docente é um trabalho de interação caracterizando seu principal objeto de 

trabalho. Portanto, criar um roteiro simplesmente para que se chegue a resposta 

sem nenhuma discussão impossibilita qualquer interação no trabalho docente. 

No caso do Professor 4, quando é usado o tom debochado, é impreciso 

definir se ele considera os alunos incapazes de desenvolver a atividade, se ele 

próprio não compreendeu a atividade ou ele não vê a possibilidade de usar os 

computadores da escola pela dificuldade de acesso anteriormente discutida. 

Houve também manifestações de questionamentos sobre a possibilidade 

de aplicação das atividades, porém tais manifestações foram principalmente 

sobre a acessibilidade à sala de informática hoje transformadas em LAN houses 

para uso da comunidade, as manifestações de descontentamento com o 

programa Acessa Escola foram unânimes. Tais manifestações ficaram muito 

próximas do dialogo entre os professores um e dois transcrita no capítulo 1. 

Aparentemente o Programa Acessa Escola, na prática, está em desacordo com o 

propósito e a função da sala de informática a inclusão digital pretendida por ele 

acaba dificultando e até mesmo impedindo o uso dos computadores para a 

construção do conhecimento. 

Apesar do descontentamento em relação ao uso da sala de informática, de 

modo geral os participantes da oficina mostraram-se dispostos a complementar o 

material fornecido pela SEE-SP com as atividades propostas na oficina. Houve 

ainda mais adiante, durante a realização da atividade 2 (reprodução da animação 

envolvendo parábola) a manifestação espontânea de um professor que reafirma a 

possibilidade e a disposição dos professores em inserir novas atividades em suas 

aulas. 
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Prof6 – Ah! Então eu posso usar isso aí para ensinar até equação do 

segundo grau. Gente eu preciso aprender isso aí direitinho para ensinar 

para os alunos! 

 

A fala desse professor mostra a mobilização de seus conhecimentos 

matemáticos, adaptando-o a outras séries, Machado (1995) chama atenção para 

o fato de toda ação docente tem consistência na articulação simbólica do discurso 

pedagógico, a princípio sua fala pode ser muito parecida com a dos professores 3 

e 5, no que se refere ao “ter que aprender para depois ensinar”, mas no caso do 

Professor 6 o “aprender a fazer” é para adaptar, e não para reproduzi-lo 

cartesianamente.   

Neste caso a inserção da atividade proposta na oficina extravasa seu 

objetivo com a perspectiva de adaptação das atividades para outras séries. 

Outra manifestação comum foi sobre a postura de alguns alunos, veja o 

depoimento de um professor. 

 

Prof2 – Eu tenho aluno que não é civilizado não, eles falam que o 

caderninho é para aumentar a fogueira. 

O contexto sócio-cultural é colocado é trazido à tona, mesmo não sendo 

objeto de estudo de nosso trabalho é inegável sua relevância, e assim que o 

professor dois terminou sua fala outros professores deram exemplos parecidos. 

Evidenciando a falta de comprometimento dos alunos em simplesmente não levar 

os cadernos para a aula, com justificativas como “eu venho direto do serviço”. E 

muitas outras. 

A seguir temos a manifestação de um professor sobre o nome das secções 

cônicas, sejamos: 

PROF3 – Ah! Isso eu já sabia. 

FORMADOR – O que? Sobre a lenda? (lenda da duplicação do altar em 

homenagem a Apolo) 

PROF3 – Não, não, sobre os nomes... (elipse, hipérbole e parábola) Isso 

eu já sabia. 
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O professor referia-se sobre a origem dos nomes, elipse quer dizer falta, 

hipérbole excesso, e parábola exato. Curiosamente os nomes referentes às 

secções cônicas são conhecidos pelos professores, embora a lenda, a parte 

histórica não era do conhecimento de praticamente todos os professores.  

Foram muitas as manifestações de dúvida dos professores quando 

discutida a definição de cone durante a oficina.   

FORMADOR – Mais uma observação, cone é isso aqui (apontando para a 

imagem do slide 5) aquele que nós vemos na rua, é um semi-cone. 

PROF13 – Isso para mim é muito interessante, nossas falhas atrapalham 

mais do que ajudam muitas vezes. 

 

Apesar desta questão do cone ou semi-cone aparentemente não ser de 

grande relevância, foram feitas observações por parte dos professores 

participantes da oficina. A Manifestação do professor acima citado, apesar de ser 

um pouco confusa mostra a preocupação com os próprios “erros” em sala de aula 

e o efeito que isso possa causar (obstáculos). 

Outras manifestações em relação ao cone surgiram como podemos 

observar a seguir. 

PROF8 – Marcelo! Eu conheço o cone como um funil! 

PROF8 – A parte de baixo e a parte de cima? Esse é cone? 

 

A fala deste professor mostra que é trazido o conceito de cone dado no 

ensino fundamental, e por algum motivo, talvez alguma deficiência na formação, o 

conceito de cone não é aprofundado para se adequar ao ensino médio. 

PROF3 – ... porque se você pôr um semi-cone para rodar o movimento 

dele não é regular. 

 

A manifestação deste professor parece remeter a ideia de sólidos de 

revolução. Tal conceito também foi discutido e causou surpresa a alguns 

professores. 
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FORMADOR – O cone é um sólido de revolução, mas não da rotação do 

triângulo e sim de um segmento preso pelo centro. 

PROF5 – Vixe! E a gente só faz isso, eu faço isso pelo triângulo. 

 

O professor mostra-se preocupado com a própria prática, a manifestação 

soou como a fala de alguém que confessa algo, mas ao que parece, não há erro 

de conceito, e sim simplesmente uma falta de aprofundamento da ideia de cone 

para o ensino médio. A partir desta informação sobre o cone houve manifestações 

que mostraram a conjectura de alguns professores sobre a ideia de cone como 

sólido de revolução a partir de uma reta girando entorno de um ponto. 

PROF8 – A meu ver, seria duas retas opostas pelo vértice fazendo essa 

rotação é isso? 

FORMADOR – Não, é só um segmento, preso pelo centro, se você 

rotacionar você tem um cone, veja... (demonstra usando uma caneta). 

PROF10 – Vivendo e aprendendo. 

 

A fala do Professor 10 mostra a disponibilidade e abertura à discussão por 

parte dos professores e também certa surpresa diante da informação. Ao que 

parece essa informação passará a configurar a ideia de cone em suas aulas. 

Apesar da discussão ter se alongado em torno deste tema e mesmo com a 

confirmação de satisfação dos professores participantes no encontro seguinte o 

Professor 9 procurou-me antes do inicio da oficina do quarto dia para esclarecer 

dúvidas sobre este assunto (sólidos de revolução). Tal atitude mostrou um 

comprometimento verdadeiro do professor, visto que as oficinas tinham um 

intervalo de uma semana de uma para outra. Infelizmente suas falas não puderam 

ser registradas, pois a oficina ainda não havia se iniciado e o gravador estava 

desligado. O professor fez as perguntas de forma discreta, aparentemente como 

se não quisesse que os demais colegas ouvissem por isso o assunto não foi à 

discussão com o grupo. 

Também tivemos registros de participações dos professores quando 

abordamos as parábolas: 
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PROF3 – Marcelo! Eu vi não sei em que livro, há muito tempo atrás, que 

quando a parábola estivesse no eixo x não era parábola. Eu não sei que 

livro, mas faz muito tempo isso. Só era parábola com a concavidade para 

cima ou para baixo se fosse entre o eixo não seria. 

 

A pergunta do professor evidencia uma clara confusão entre parábola e 

equação quadrática. Que logo em seguida foi corrigida pelo próprio colega de 

oficina. 

PROF9 – Ela não é função... 

Temos a interação entre os participantes ajudando-se mutuamente. 

Durante a discussão sobre elipse um professor expressou uma dúvida de 

conceito sobre elipse: 

PROF10 – Qualquer ponto P (ponto da elipse) vai dar a mesma distância 

de A1 e A2. 

FORMADOR – Não, a distância do ponto P até F1 mais a distância do 

ponto P até F2 que é igual a distância entre A1 a A2. Certo? Tudo bem? 

 

A dúvida do professor deixa claro que existe falha no conceito de elipse, 

possivelmente seja esse o motivo do não tratamento das secções cônicas pelos 

professores em grande parte das escolas, como apontado por Lindquist (1994).  

Antes de abordado as hipérboles, propus um “desafio” de improviso, pedi 

para os professores agruparem em dois grupos distintos as três secções cônicas, 

naturalmente duas deveriam pertencer ao mesmo grupo. Minha intenção era 

verificar qual grau de conhecimento sobre hipérbole os professores possuíam, se 

eles fariam uma classificação pela aparência ou algebricamente. 

Muitos professores ficaram calados neste momento, é impreciso afirma o 

motivo, mas aqueles que tentaram, pareciam não usar um critério bem definido. 

Nenhum deles usou o critério algébrico agrupando hipérbole e elipse juntas e 

parábola no outro grupo. Alguns deles usaram o critério visual para fazer os 

conjuntos. 
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Durante as apresentações das animações tivemos várias manifestações de 

entusiasmo, com muitas perguntas interação entre os professores descobertas do 

uso do software.  

PROF4 – como faz para pôr uma imagem? 

PROF3 – Tem um inserir ali... 

PROF4 – Ah! Pra isso que serve? Não sabia que era para isso. 

PROF3 – Eu descobri isso por acaso, um erro por acaso. 

 

Além da interação entre os professores, o Professor 3 mostrou que mesmo 

fora da oficina ele explora o programa. 

Grande parte dos professores mostrou-se interessados em aprender a 

construir as animações: 

PROF13 – Você esta variando o ponto, como você amarrou a imagem ao 

ponto?  

 

Sua fala mostra que o professor fez conjecturas para descobrir como a 

animação teria sido criada. Após a construção das animações foi possível ver que 

alguns professores mobilizaram a técnica de inserção de imagens do software 

para aplicá-los em outras atividades, no quarto encontro pude observar que um 

dos professores reconstruiu uma das atividades do segundo encontro sobre 

circuncentro, onde a tarefa consistia em encontrar a localização de um poço que 

deveria ser colocado exatamente a mesma distância de três casas dispostas de 

forma não colinear. O professor em questão buscou imagens de casas e as 

inseriu nos vértices do triângulo e também inseriu a imagem de um poço no 

circuncentro. 

Durante a realização da primeira atividade, onde os professores 

participantes da oficina deviam construir uma parábola a partir de duas 

circunferências, uma delas com centro igual ao foco da parábola e a outra com 

centro sobre a reta diretriz. Surgiram muitas manifestações de dúvida sobre 

alguns conceitos básicos como foco, vértice e reta diretriz. 
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FORMADOR – Na primeira atividade, vamos encontrar pontos da parábola 

usando o Geogebra. Usaremos uma reta qualquer para ser nossa diretriz. 

FORMADOR – Use a ferramenta ponto para fazer o foco. 

PROF4 – Em qualquer lugar? 

FORMADOR – Sim, o foco pode ser em qualquer lugar. Só não pode ser 

sobre a reta diretriz. Vamos voltar aqui. (mostra o slide 7 e 8) 

PROF2 – Ainda não entendi o vértice. 

PROF5 – Marcelo vem cá, olha só: O ponto F foco (fala enquanto constrói) 

em qualquer lugar... O vértice... (coloca o vértice aleatoriamente). 

 

A definição do vértice não era de fundamental importância para a 

realização da atividade, mas as tentativas de definição do vértice pelos 

professores trouxeram informações preciosas sobre os conhecimentos dos 

professores sobre os elementos básicos da parábola. 

Também foi comum a pergunta sobre qual posição a reta diretriz deveria 

ter, possivelmente os professores ainda estavam presos a ideia de função 

quadrática onde a parábola tem sua posição “limitada” para manter a 

característica de função. 

PROF13 – Ela tem que ser vertical ou pode horizontal? (referindo-se a reta 

diretriz). 

 

A repetição da frase “não entendi” pelos professores demonstra que foi 

estabelecido um ambiente positivo dentro da oficina, pois os professores 

manifestavam claramente quando não entendiam, esse fato é de extrema 

importância, de nada valeria uma atividade de formação de professores em que o 

professor não manifesta suas dificuldades. 

Os professores apresentaram dúvidas em relação a medida da distância do 

ponto a reta, não fazendo-o perpendicularmente a reta diretriz, isso mostra que 

conceitos como distância de ponto a reta não são bem desenvolvidos e 

comprometem o tratamento algébrico das secções cônicas dependente destes 

conceitos.  
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Ainda durante a atividade 1, que envolvia circunferências para determinar 

pontos da parábola, muitos dos professores tiveram dificuldade em responder a 

seguinte pergunta: Qual é o raio mínimo das circunferências usadas para definir 

os pontos da parábola? 

Como os pontos dependem da intersecção das duas circunferências, 

sendo uma delas de centro no foco e a outra de centro sobre a reta diretriz, o raio 

mínimo das circunferências deve ser igual p/2 (meio parâmetro).  

Na atividade 2 (animação tiro de meta) o objetivo era abordar 

algebricamente uma parábola dada, para tanto, exploramos os recursos do 

software adicionando movimento ao exercício. Após definida a parábola, no caso 

em questão, com a concavidade voltada para baixo para que pudéssemos 

reproduzir a trajetória de uma bola sendo lançada, usamos um seletor para variar 

a coordenada “x” e a partir disto usar a equação da parábola para definir o valor 

“y” correspondente para cada “x” definido pelo seletor. 

Nesta atividade as falas dos professores também manifestaram dúvidas de 

conceito algébrico e muita insegurança em expressar sua opinião:  

FORMADOR – ... Esse seletor vai definir a coordenada “x” da sua imagem. 

Clicando com o botão direito do mouse na imagem, indo nas propriedades 

da imagem. Na opção posição vocês têm as coordenadas cartesianas da 

imagem, remova sua coordenada “x” e substitua por “a”, nosso seletor. 

Agora sua figura está atrelada ao seletor “a”. Pode dar “OK”. Agora você 

pode variar seu seletor e a sua imagem vai se deslocar no plano cartesiano 

para direita e para esquerda conforme o seletor. Pensando na equação da 

parábola o que poderíamos fazer com este valor de “x”? (levando em conta 

que o objetivo é fazer com que a figura se desloque por sobre a parábola) 

Onde ele entra? 

PROF3 – No “y”. 

FORMADOR – Não. 

PROF3 – Não seria o 36? (constante da equação) 

 



 75

Outros professores também tiveram dúvidas ou permaneceram em silêncio, 

temos uma dúvida de ordem algébrica, os professores tiveram dificuldade em 

perceber que dada a equação da parábola, e uma determinada abscissa 

podemos calcular a ordenada referente a esta parábola. Outro fator relevante 

para a realização da tarefa foi a dificuldade dos professores com o manejo do 

software, já que muitos comandos ainda não haviam sido explorados. Essas 

dificuldades podem ter acanhado os professores, diminuindo sua participação. 

Com a atividade pronta os professores perceberam uma limitação com 

software: 

PROF10 – Parece que sai da parábola. 

 

O professor se referia a posição da bola sobre a parábola na descendente, 

o software reconhece a figura com um ponto do plano cartesiano localizado no 

canto inferior esquerdo da figura. Por isso a impressão de que a figura não esta 

sobre a parábola. 

FORMADOR – Já vou explicar o que é... O Geogebra tem algumas 

limitações, uma delas é o seguinte: o Geogebra reconhece uma figura 

qualquer sempre localizando o canto inferior esquerdo. Este cantinho 

esquerdo nunca sai de cima da parábola. Para o Geogebra a bola é só o 

canto esquerdo inferior. Seria ideal se pudéssemos colocar o centro da 

figura sobre a parábola. 

 

Os professores mostraram-se entusiasmados com a possibilidade de 

movimento da animação, e expressões do tipo “que bonitinho”, “que bacana” 

foram expressões comuns. 

No encontro seguinte os professores admitiram não ter feito nem postado 

as atividades restantes. Alegaram ter dúvidas que os impediram. 

Passamos a atividade seguinte, a reprodução da dobradura em papel 

vegetal no software. Os professores já estavam mais habituados com a dinâmica 

da oficina e mais familiarizados com o software, um número menor de professores 

teve dificuldades, e as dificuldades apresentadas eram menos “intensas”. 
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Terminada a construção, passamos a possíveis conjecturas, e 

comparações com a construção em papel vegetal. 

FORMADOR – ... Você pode variar a distância do ponto “P” (foco da 

parábola) a reta (diretriz). No papel teríamos que começar tudo de novo... 

no Geogebra você consegue perceber facilmente que quando se o ponto 

“P” para mais próximo da reta o efeito na parábola. 

PROF9 – Aí mostra o efeito do coeficiente “a” da equação do segundo 

grau. 

FORMADOR – Isso! Exatamente. 

 

A manifestação do professor pode ser analisada como um avanço, ele 

passou a relacionar o efeito da diminuição do parâmetro da parábola com sua 

representação algébrica, e seu “afunilamento”. 

Também foram feitas comparações da construção digital com a dobradura, 

destacaram principalmente a dificuldade de se dobrar o papel e a habilidade 

motora exigida, e tempo que a atividade toma, tornando quase impossível 

desenvolvê-la em uma sala de aula numerosa como as que nós, professores, 

enfrentamos. O efeito visual também foi destacando: 

PROF10 – Esta construção fica mais visível. (comparando com a 

dobradura) 

 

Os professores encontraram vantagens práticas para o uso do computador 

no desenvolvimento da atividade, mas afirmaram que não abririam mão da 

atividade com o papel vegetal, mesmo se saber justificar o motivo. 

Nas demais atividades o comportamento dos professores foi muito 

parecido, mostraram-se em dúvida com conceitos de elipse e hipérbole. Ao final 

da oficina já estavam bem mais confiantes no manejo do software. As atividades 

de reprodução das dobraduras aparentemente foram as que mais agradaram os 

colegas professores. 

Dada por encerrada a oficina, muitos professores combinaram manter 

contato por email para trocar experiências e atividades, recentemente enviei aos 
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participantes uma atividade fazendo uso do software Geogebra, sobre 

trigonometria a pedido de um professor participante. Obtive a resposta de quatro 

professores, agradecendo e afirmando que tal atividade seria de grande utilidade. 

É necessária uma análise mais profunda para verificar qual o impacto da 

formação oferecida na ação docente do professor, mas ao que parece alguns 

desses professores têm, pelo menos, tentado adaptar-se para vencer as 

dificuldades, aqui levantadas para implantar atividades diversificas em suas aulas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Nesse estudo, apresentamos atividades baseadas no Currículo de 

Matemática do Estado de São Paulo, considerando a orientação do material 

fornecido aos professores de que se complementem as atividades ali contidas. 

Propusemos usos de diferentes recursos, incluindo tecnologias digitais. Tomamos 

o assunto secções cônicas como objeto de estudo, pelo fato de ser um conteúdo 

do currículo pouquíssimo explorado pelos professores em suas aulas, apesar da 

sua grande relevância e potencial de aplicações práticas em diversas áreas do 

conhecimento como a física, engenharia, navegação e outras. 

Criamos oito atividades sobre secções cônicas que abordaram o tema 

dando ênfase ao aspecto de lugar geométrico, pois o material distribuído pela 

SEE-SP, a nosso ver, parece fazer uma abordagem das secções cônicas de um 

ponto de vista mais algébrico. Abordamos assim a construção das cônicas por 

meio de dobraduras feitas em papel vegetal, oferecendo uma alternativa dinâmica 

para construção de secções cônicas, além do uso de tecnologias digitais. Todas 

as atividades eram acompanhadas de perguntas reflexivas do desenvolvimento 

da atividade. Estas atividades foram apresentas a professores da rede estadual 

de ensino em um curso de formação oferecido pela PUC-SP no primeiro semestre 

do ano e 2011, onde o pesquisador trabalhou como formador a convite de um dos 

professores do programa de pós-graduação no Mestrado Acadêmico em 

Educação Matemática da mesma universidade. Os encontros em que o 

pesquisador atuou como formador foram gravados em áudio e encontram-se 

transcritos integralmente nos anexos. As análises das falas gravadas 

espontaneamente dos doze professores que concluíram o curso de formação 

formaram a principal fonte para responder a questão de pesquisa. 
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As análises das falas dos professores levaram em conta os conhecimentos 

matemáticos mobilizados pelos professores e a sua finalidade na realização das 

tarefas propostas e expressas em suas falas. 

A partir das análises pudemos observar o número alto de desistência de 

participantes logo na primeira semana. Aparentemente nos dois primeiros 

encontros desistiram principalmente aqueles professores que apresentavam 

maior dificuldade com o manejo do software, mas essa afirmação não pode ser 

verificada, o que poderia ser feito em uma possível continuidade dos estudos.  

A participação dos professores mostrou-se mais intensa em determinados 

trechos da oficina. Por exemplo, durante o contexto histórico a participação foi 

maior que quando a discussão ateve-se ao tratamento algébrico das secções 

cônicas. Concluímos que possivelmente nem todos os professores foram 

apresentados ao contexto histórico das secções cônicas, já a questão algébrica é 

apresentada em todo livro de didático, e como vimos mesmo que os professores 

apresente dificuldade com o tratamento algébrico das cônicas ele não é 

necessariamente uma novidade. Talvez, por isso, não tenha chamado tanta 

atenção dos professores participantes da oficina. 

O que chama a atenção é que a participação dos professores criou um 

ambiente de dialogo muito importante e produtivo. Suas manifestações são de 

relevância também para colocar em foco suas manifestações espontâneas. Ou 

seja, é fundamental ouvir a fala do professor, suas manifestações de dificuldades 

como exemplificadas em nossas análises. O que pudemos concluir é que essa 

pesquisa mostrou que muitos aspectos envolvendo as secções cônicas ainda 

carecem de um tratamento mais cuidadoso. A simples recomendação para que 

sejam desenvolvidas atividades complementares não é suficiente. Durante a 

oficina muitos professore tiveram duvidas em relação a como desenvolver as 

dobraduras. Caso não tivessem assessoria para desenvolver as atividades em 

outras oportunidades, concluímos que haveria necessidade de desenvolver um 

material para auxiliá-los. Como o resultado desse movimento, criamos o vídeo 

que mostra como fazer as dobraduras das cônicas12. As dúvidas dos professores 

eram expressas de maneira espontânea, o que se verifica na frequência da frase 

____________ 
12 Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=fAMSEr3koyc no dia 30/10/2011. 
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“não entendi”. Concluímos que os conceitos e as propriedade das secções 

cônicas não estavam claros como deveriam aos professores.   

A definição da noção do cone, mesmo sem ser de fundamental 

importância, também foi recebida com certa surpresa por alguns professores, no 

que se refere às noções de cone, cone duplo ou semi-cone. No ensino 

fundamental o semi-cone é tratado como cone. Pudemos assim concluir que a 

noção de cone dos professores não sofreu o devido aprofundamento para o seu 

estudo no ensino médio. Concluímos durante as manifestações dos professores 

que sua noção de cone estava limitada a rotação de um triângulo. As concepções 

dos professores podem significar um obstáculo ao ensino de matemática, criados 

por conceitos insuficientes ou fragmentados dos professores.  

No estudo das parábolas, houve também uma manifestação importante, 

onde um professor participante faz uma pergunta sobre a distinção entre parábola 

e função quadrática. Concluímos que há uma fragmentação da idéia de parábola, 

vista somente como a forma gráfica de funções quadráticas. Muitos professores 

demonstraram dúvidas em relação a conceitos básicos de parábolas, como a 

definição de foco, parâmetro, eixo de simetria e reta diretriz. Os professores 

apresentaram dúvidas sobre os conceitos referentes tanto da perspectiva 

algébrica quanto da perspectiva de lugar geométrico também sobre a elipse e a 

hipérbole. 

Mesmo apresentado dúvidas sobre o conteúdo, muitos professores 

realizaram suas tarefas e conseguiram articular suas ideias e verbalizá-las, 

fazendo conjecturas e vendo a possibilidade até mesmo de adaptação de 

exercício a outras series. 

Os professores participantes da oficina praticamente em sua totalidade 

apreciaram a possibilidade de inserção das atividades propostas no curso de 

formação em suas aulas. Concluímos que o professor está disposto e 

compreende a importância de complementar as atividades existentes nos 

materiais fornecidos pela SEE-SP. Por outro lado relataram unanimemente que o 

acesso a sala de informática é quase impossível em algumas escolas. Um dos 

grandes fatores que dificulta o acesso a sala de informática é o Programa Acessa 

Escola, que na prática transforma o laboratório de informática em uma LAN house 
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aberta a comunidade. Concluímos que os computadores das salas de 

informáticas das escolas deveriam ter um destino educacional, pedagógico e não 

puramente recreativo, pois são inúmeras as possibilidades de construção de 

conhecimento deixadas de configurar a prática do professor simplesmente porque 

ele não pode instalar um software nos computadores do laboratório de 

informática. Perdendo assim um recurso adicional, tanto educacional quanto 

motivacional. Parece que o mais adequado seria que cada aluno dispusesse dos 

seus notebooks fornecidos pela escola, de modo que as atividades pudessem ser 

feitas no espaço das aulas de matemática, intercalando com dobraduras e outras 

atividades. 

Analisando uma amostras das manifestações dos professores podemos 

responder a pergunta de pesquisa de nosso trabalho: Quais aspectos seriam 

levados em conta pelos professores da rede pública do Estado de São Paulo 

diante do desafio de criar atividades complementares à proposta pedagógica do 

caderno do professor? Para responder a esta questão selecionamos algumas 

manifestação dos professores analisadas no capítulo anterior. É evidente que, se 

analisadas uma a uma, cada professor tem critérios diferentes e dá importância 

maior ou menor para cada aspecto levado em conta para criar atividade 

complementares ao Caderno do Professor. Portanto consideramos por bem dividir 

os aspectos levados em conta pelos professores ao criar suas atividades em duas 

categorias: aspectos desejáveis e aspectos indesejáveis. Os professores que 

consideram os aspectos desejáveis são aqueles que privilegiaram a construção 

do conhecimento, a interação, e permitem a conjectura. Os professores que 

consideram os aspectos indesejáveis são aqueles que optaram pela 

mecanização, pela roteirização e falta de interatividade. 

Durante a oficina ouvimos falas de diferentes professores manifestando 

aspectos indesejáveis e aspectos desejáveis. Felizmente os professores que  

manifestaram aspectos desejáveis são a maioria, procuram inovar, melhorar e 

eventualmente sair da sua zona de conforto e encaram desafios.  

Encerraremos nossas considerações finais propondo que, a partir das 

sugestões o Currículo de Matemática do Estado de São Paulo ao propor que se 

façam atividades diversificas para o ensino de matemática, que seja então dada 
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formação aos professores como a realizada na oficina em questão nesta 

pesquisa. Nela, aparentemente os professores foram capazes de superar suas 

dificuldade e deficiências sobre um determinado assunto. É fundamental que se 

crie um ambiente de troca, de interação entre professores e entre professores e 

formadores/pesquisadores. É fundamental que o professor tenha um espaço 

reservado onde ele possa expressar suas dúvidas. Não podemos esperar que o 

professor crie em sala um ambiente de discussão, de produção de conhecimento, 

se ele próprio não tem voz. 

Considero relevante esta pesquisa por criar um ambiente de diálogo e de 

manifestações espontânea do professor, de suas dificuldades e dúvidas 

exemplificadas em nossas análises. Onde podemos verificar que o conteúdo 

secções cônicas não pode ser simplesmente ditado ao professor, se faz 

necessária formação para que o professor possa aproveitar o material distribuído 

pela SEE. A pesquisa mostra que um tema antigo como secções cônicas, que 

tem uma história milenar é considerado um assunto complexo pelos professores, 

a pura sugestão de atividades não é suficiente para que tais atividades cheguem 

aos alunos em sala de aula, pois é perceptível a dificuldade do  próprio professor 

sobre o conteúdo que muitas vezes é simplesmente “pulado”. Pelo ponto de vista 

desenvolvido neste trabalho, percebe-se que a formação do professor deve ser o 

mais próxima possível do professor, permitindo que ele se expresse 

espontaneamente. Chamando a atenção para o conhecimento do professor, 

sendo positiva a iniciativa da SEE em criar um currículo único para o Estado, mas 

sem um acompanhamento massivo de formação de professores, como o 

oferecido nas oficinas.    
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Anexo II 
 

As animações. 

 

Animação 1a 

 

 

Animação 1b 
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Animação 1c 

 

 

Animação 2a 
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Animação 2b 

 

 

Animação 2c 
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Animação 3a 

 

 

Animação 3b 
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Animação 3c 

 

 

Animação 4a 
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Animação 4b 

 

 

Animação 4c 
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Anexo III 
 

As atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Atividade 1 

Construa, usando o Geogebra, a reta diretriz. Defina o foco e o vértice de uma 

parábola. Em seguida, usando circunferências (uma com centro na diretriz e outra 

com centro no foco da parábola) encontre pontos pertencentes a tal parábola. 

a) Qual é raio mínimo das circunferências usadas para definir os pontos da 

parábola? 

b) Qual o raio máximo das circunferências usadas para definir os pontos da 

parábola? 

c) Quantos pontos da parábola duas circunferências podem definir? 

d) Podemos afirmar que a intersecção das circunferências são pontos da 

parábola? Explique. 

e) Usando o mesmo ponto da reta diretriz e o foco, crie duas circunferências de 

raios diferentes da anterior. Serão definidos novos pontos da parábola? 

 

Atividade 2 

Usando o Geogebra, a partir de uma parábola qualquer reproduza a modelagem 

do rasante ou do trio de meta. 

a) Quais foram os conhecimentos mobilizados para tal tarefa?  

b) É possível realizá-la sem conhecimento de parábolas? 
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c) Qual ação ou postura de seu aluno que poderia dar indícios que ele realmente 

aprendeu sobre parábolas? 

 

Atividade 3 

Usando o Geogebra, reproduza a dobradura que resulta na parábola. 

 

Atividade 4 

Siga o roteiro abaixo: 

a) Usando o Geogebra, crie o segmento a partir de um segmento definido por dois 

pontos; 

b) Defina o ponto médio do segmento a; 

c) Use o ponto médio do seguimento a como centro de uma circunferência com 

raio menor que a metade do comprimento total do segmento a; 

d) A intersecção do segmento a com centro de uma circunferência define os focos 

F1 e F2 da elipse. A partir desta construção, encontre um ponto P que 

represente a soma da distância entre PF1 e PF2. 

Responda: 

a) Como poderíamos chamar o segmento a? 

b) O que o ponto P representa? 

c) É possível encontrar quantos pontos que satisfazem o problema? De que 

maneira? 

 

Atividade 5 

Usando o Geogebra, construa a modelagem da órbita terrestre em torno do Sol. 

a) Quais foram os conhecimentos mobilizados para tal tarefa? 

b) É possível realizá-la sem conhecimentos de elipse? 

c) Qual ação ou postura de seu aluno que poderiam dar indícios que ele 

realmente aprendeu sobre elipse? 
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d) Qual ação ou postura demonstrada por seu aluno evidenciaria, neste caso, um 

pensamento matemático avançado? 

 

Atividade 6 

Usando o Geogebra, reproduza a dobradura que resulta na elipse. 

 

Atividade 7 

Usando o Geogebra, siga o roteiro abaixo: 

Crie o segmento a a partir de um segmento definido por dois pontos de 

extremidades F1 e F2; 

Defina o ponto médio do segmento a; 

Use o ponto médio do segmento a como centro de uma circunferência com raio 

menor que a metade do comprimento total do segmento a; 

A intersecção do segmento a como centro de uma circunferência define os 

vértices da hipérbole A1 e A2 – trace, então, o segmento com extremidades em A1 

e A2. 

a) Como poderíamos chamar o segmento a? 

b) O que o ponto P representa? 

c) É possível encontrar quantos pontos que satisfazem o problema? 

 

Atividades 8 

Usando o Geogebra, reproduza a dobradura que resulta na hipérbole? 

 

Parábolas 

Concavidade voltada para a direita: 

 

Concavidade voltada para esquerda: 
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Concavidade voltada para cima: 

 

Concavidade voltada para baixo: 

 

 

Elipses 

Eixo de simetria maior paralelo ao eixo x: 

 

Eixo de simetria maior paralelo ao eixo y: 

 

 

Hipérbole 

Eixo real paralelo ao eixo x: 

 

Eixo real paralelo ao eixo y: 
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Anexo IV 
 

Transcrições das gravações das oficinas terceiro encontro. 

 

Apresentação dos slides de 1 a 4. 

 

FORMADOR – Vocês conhecem a lenda do oráculo de Delfos envolvendo as 

cônicas? Conta esta lenda que uma grande praga assolava o povo, foram 

procurar o oráculo de Delfos para saber o que fazer para acabar com a praga, e lá 

disseram que eles teriam que dobrar o altar em homenagem a Apolo, que era um 

cubo. Foi aí que aconteceu o problema. Como se dobra um cubo? Se você dobrar 

a aresta, o cubo fica oito vezes maior. O que eles deveriam fazer? Não poderiam 

multiplicar a aresta do cubo por dois, eles deveriam multiplicar a aresta do cubo 

por raiz cúbica de dois para ter o dobro do cubo. Só que o problema é que os 

gregos não dominavam os números irracionais. Eles ficaram sem solução para o 

problema e não conseguiram dobrar o tamanho do altar, passou-se mais de cem 

anos até que Menaecmus usando as secções cônicas conseguiu solucionar o 

problema. Sem Geometria Analítica, tudo por lugar geométrico. Depois disso, 

mais cem anos à frente Apolônio de Perga aperfeiçoou este estudo sobre cônicas, 

inclusive os nomes, hipérbole, elipse e parábola foram dados por ele. Hipérbole 

quer dizer excesso, elipse falta e parábola exato. 

PROF3 – Ah! Isso eu sabia. 

FORMADOR – O que? Sobre a lenda? 

PROF3 – Não, não, sobre os nomes... isso eu já sabia. 

 

Apresentação do slide 5. 

FORMADOR – mais uma observação, cone é isso aqui (aponta para a figura do 

slide 5) aquele que nós vemos na rua, é um semi-cone. 

PROF13 – Isso para mim é muito interessante, nossas falhas atrapalham mais do 

que ajudam muitas vezes. 

FORMADOR – Eu demorei muito tempo para descobrir isso também. 
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PROF8 – Marcelo! Eu conheço o cone como se fosse um funil! 

FORMADOR – É aquele que nós encontramos na rua, nas balizas, é um semi- 

cone. É esse aqui. (Aponta novamente a figura do slide 5). 

PROF8 – A parte de baixo e a parte de cima? Esse é cone? (ainda com dúvida) 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Aquele que tem na rua é o semi-cone, é a 

secção do cone pelo vértice. 

PROF8 – Ah! Tá, tá... 

PROF9 – Você não pode chamar de tronco também? 

PROF3 – Não, porque não é! 

FORMADOR – Eu não sei, tenho que procurar alguma coisa para te responder... 

PROF3 – Não é, porque se você por um semi-cone para rodar o movimento dele 

não é regular. 

FORMADOR – O cone também é um sólido de revolução, mas não da rotação do 

triângulo e sim de um segmento preso pelo centro.  

PROF5 – Vixe! E a gente só faz isso, eu só faço isso pelo triângulo. 

PROF8 – A meu ver, seria duas retas opostas pelo vértice fazendo essa rotação é 

isso? 

FORMADOR – Não, é só um segmento, preso pelo centro se você rotacionar 

você tem um cone veja... (demonstra usando uma caneta). 

PROF8 – Entendi. 

PROF10 – Vivendo e aprendendo. 

PROF8 – O Geogebra, se a gente habilitar o rastro não dá para ver isso? 

FORMADOR – Eu já tentei fazer, mas não consegui, eu não consegui fazer com 

que uma das extremidades do segmento descreva círculos. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Talvez dê para fazer no Geogebra 3D.  
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Apresentação do slide 6 a 8. 

POF3 – Marcelo! Eu vi não sei em que livro, há muito tempo atrás, que quando a 

parábola estivesse no eixo x não era parábola. Eu não sei que livro, mas faz muito 

tempo isso. Só era parábola com a concavidade para cima ou para baixo se fosse 

entre o eixo não seria. 

PROF9 – Ela não é função...  

FORMADOR – Não conheço o livro, mas o que parece é que é isso mesmo, ele 

estava tratando de função. Outra confusão comum é entre a parábola e a 

catenária, que é outra coisa, por exemplo, você pega uma corda segura pelas 

extremidades e deixa a gravidade formar uma “barriga”, aquilo não é uma 

parábola, e sim uma catenária. Que é usada muito por exemplo, em torre de 

energia, que aquela “barriga” do fio, que é necessária, devido às variações de 

temperatura o cabo estica ou encolhe. Aquelas são catenárias e não parábolas. 

(O professor responsável ausenta-se da sala.) 

PROF1 – Esse negócio de parábola tem uma questão que não consegui resolver 

ainda. Desde o ano passado. A questão de uma prova, não me lembro 

exatamente os dados, mas perguntava o tamanho da barra para fazer a parábola. 

Eu não soube responder e não sei ainda. 

FORMADOR – Comprimento da barra para fazer uma parábola? (Ainda sem 

entender o problema). 

PROF1 – Eu não lembro dos dados, x zero, x um, alguma coisa assim... 

FORMADOR – Ele queria envergar essa barra? 

PROF1 – Ele quer saber quanto de metal ele vai usar para fazer aquela parábola. 

PROF9 – No intervalo de x uma até o x dois, por exemplo, você quer saber o 

comprimento da parábola? 

PROF1 – Exato. 

PROF9 – Você entendeu Marcelo? 

FORMADOR – Acho que sim. Parece-me uma questão de cálculo, de integração. 

A primeira maneira para resolver isso, foi dessa maneira não sei se daria certo. 
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PROF1 – Na hora da prova não consegui resolver isso. (Professor responsável 

retorna a sala.) 

FORMADOR – O senhor ouviu essa questão? 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Não. (a questão é explicada novamente) 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Você já respondeu? 

FORMADOR – Não entendi muito bem, mas parece que dá pra resolver por 

cálculo. Integrando a partes. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Isso caiu em que? (dirigindo-se ao professor 

um) 

PROF1 – Numa prova ano passado, de uma faculdade. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Isso é uma aplicação de integral. 

PROF1 – De repente eu posso colocar a questão no fórum. (uso do Moodle) 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Coloca então, mesmo porque se pararmos 

agora para resolver, perderemos o foco. 

 

Retomamos as apresentações dos slides 8 a 15. 

PROF10 – Qualquer ponto P vai dar a mesma distância de A1 e A2. 

FORMADOR – Não, a distância do ponto P até F1 mais a distância do ponto P até 

F2 que é igual à distância entre A1 a A2. Certo? Tudo bem? 

PROF10 – (sinal de sim com a cabeça) 

FORMADOR – Vamos à dedução da fórmula? É importante fazer a dedução da 

generalização de elipses, todas as vezes que eu estou em sala de aula com meus 

alunos eu penso: “vou fazer a dedução dessa fórmula, eles vão ficar com cara de 

batatinha smile...”, mas eu sempre faço. Porque eu acho que eles deixam de 

entender porque nós deixamos de fazer. 

PROF3 – É verdade! 

FORMADOR – Se não fizermos eles nunca vão entender. Temos que começar 

desde lá de baixo, mostrar como se chega, mostrar que não caiu do céu... 

Bhaskara... sempre deduzir as fórmulas, as generalizações. Porque eles não 
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entendem hoje porque não fizemos ontem. Pode não compreender tudo, mas 

alguma coisinha eles sempre pegam. 

PROF3 – Ah! Mas aí você esta falando de aluno que quer aprender! 

FORMADOR – Por exemplo, ali (mostra o slide) se ele compreender que estamos 

usando a relação de Pitágoras é um começo. 

 

Retomamos a apresentação dos slides 15 a 27. 

FORMADOR – E agora a hipérbole. A hipérbole cria sempre uma pequena 

confusão. Vamos ver se acontece aqui também? Se você tiver que fazer dois 

grupos para dividir hipérbole, elipse e parábola. O que vocês colocariam no grupo 

“A” por exemplo? 

(Silêncio momentâneo do grupo.) 

PROF4 – “A” parábola... (inseguro) 

(Silêncio momentâneo do grupo.) 

FORMADOR – “A” parábola? Então no “B” elipse e hipérbole juntos? 

PROF3 – Não! Não! (insegura) 

PROF4 – No grupo “A”...  

(O grupo todo parece não entender bem a pergunta ou ficaram acanhados em 

responder.) 

FORMADOR – Vocês colocariam quem junto? 

PROF4 – Parábola, hipérbole e elipse... (separando em grupos imaginários com 

as mãos) 

Alguns concordaram com o prof4. 

FORMADOR – Parábola com hipérbole e a elipse sozinha? 

PROF3 – Ai meu Deus do céu! (expressando confusão) 

PROF10 – Estou com o raciocínio lógico... você procura o raciocínio...  

FORMADOR – Você precisa ter algum critério para separar os grupos, claro! 

PROF9 – Por ângulo de... de... 
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PROF3 – De inclinação. (completando a frase) 

PROF9 – De corte do cone. 

FORMADOR – Na hipérbole é paralelo ao eixo de simetria do cone. 

(Silêncio momentâneo do grupo.) 

FORMADOR – Meus alunos, quando eu pergunto vão direto, parábola junto com 

hipérbole e elipse separado. Ai eu mostro que não, que a hipérbole é muito 

próxima da elipse, e não da parábola. Ela é muito mais parecida... 

PROF3 – Com a elipse do que com a parábola (interrompendo). 

FORMADOR – ... algebricamente com a elipse do que com a parábola. 

(concluindo). Visualmente ela parece com a parábola. 

PROF3 – Visual. Mas algebricamente não. 

PROF3 – Precisamos saber até colocar a pergunta, do jeito que você estava 

falando era o visual. 

FORMADOR – Eu? Eu não? Eu só perguntei, o critério é seu. (risos) Sim o 

critério que os alunos escolhem é o visual, isso que é intrigante. 

PROF9 – Então a hipérbole, pode varrer todo cone... (mostrando com a mão os 

possíveis cortes sobre o cone para se obter uma hipérbole)... 

PROF3 – Sim. 

PROF9 – Até o centro? (coincidindo com o eixo de simetria do cone) 

FORMADOR – Não no centro (vértice do cone) não...  

PROF9 – No centro não, mas ele pode ir até perto do centro, aí ele tem que pular 

para o outro lado? Até no limite... 

FORMADOR – Exatamente, poderia usar isso para estudar limite. 

PROF9 – Aí ficaria um triângulo né? Se passasse no centro (vértice do cone)? 

FORMADOR – Não sei... não ficaria um triângulo. Preciso verificar isso, mas acho 

que não ficaria nem hipérbole nem elipse... preciso procurar. 
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(Retoma a apresentação dos slides 28 a 38.) 

(Apresentação da animação Tiro de meta.)  

PROF4 – Como faz para colocar uma imagem? 

PROF3 – Tem que inserir ali... 

FORMADOR – Tem uma ferramenta inserir imagem. Olha aqui “incluir imagem” 

(mostra usando o mouse). 

PROF4 – Ah! Pra isso que serve? Não sabia que era para isso. 

FORMADOR – Ai você pega uma imagem do seu arquivo. 

PROF3 – eu descobri isso ai por acaso, um erro por acaso. 

PROF13 – Você esta variando o ponto, como você amarrou a imagem ao ponto? 

PROF3 – Você ta querendo muito. 

FORMADOR – Vai chegar o momento logo-logo. É que eu vou pedir para vocês 

fazerem algo parecido... É bem fácil. Tem outra aqui (animação) a do rasante de 

um avião. Também é uma parábola, só com a concavidade para cima. Aqui 

também parece que o avião sai da parábola, mas não. É porque quando se 

coloca uma imagem no Geogebra, ele compreende a posição dessa figura como 

sendo o canto inferior esquerdo. O canto inferior esquerdo da figura fica sempre 

sobre a parábola. É uma limitação do programa, seria interessante se pudesse 

reconhecer uma imagem pelo seu centro. 

PROF3 – Não, mas já dá para ver bem o trajeto. 

FORMADOR – De parábola eu criei estas duas. Vou mostrar a animação da 

órbita terrestre, na apresentação nós vimos que Kepler descobriu que as órbitas 

dos planetas descrevem elipses e não circunferências em torno do Sol. A órbita 

da Terra é uma elipse com a excentricidade bem pequena. O Sol ocupa um dos 

focos e a Terra está girando em torno. Aqui eu fiz uma excentricidade gritante, a 

Terra congelaria nesses pontos mais afastados e derreteria nos pontos mais 

próximos do Sol, mas foi de propósito, só para mostrar uma aplicação de elipse. 

Nessa animação eu tive que enganar o Geogebra porque ele tem outra limitação, 

não conseguimos fazer uma volta completa em torno da elipse usando sua 



 125

equação. Parece que é outra limitação do programa. Então eu tive que enganar o 

Geogebra. 

PROF3 – Até que você enganou bem. 

FORMADO – Aqui eu usei duas imagens da Terra, uma fazendo o movimento só 

na parte superior da elipse e outra imagem para fazer o movimento na parte 

inferior da elipse. Eu dei um jeito de esconder uma quando a outra aparece e a 

impressão é que esta girando em torno do Sol. De novo, o Sol parece estar fora 

do foco, mas é mesmo problema, o que está sobre o foco é seu canto inferior 

esquerdo. Também fiz uma animação para hipérbole, que é mais difícil de 

encontrar exemplos táteis, imaginando um pato nadando em um lago, as ondas 

que se formam em torno dele descrevem varias hipérboles. (mostra a última 

animação). Aqui na animação da pra ver a outra parte da hipérbole, lógico que no 

lago não vai aparecer esta segunda “onda” (a outra parte da hipérbole) a não ser 

que outro pato idêntico, mesma massa, mesmo tamanho, venha nadando em 

sentido contrário a mesma velocidade, na animação tem o pato fantasma (risos). 

E agora vamos fazer as atividades. 

FORMADOR – Na primeira atividade, vamos encontrar pontos da parábola 

usando o Geogebra. Usaremos uma reta qualquer para ser sua diretriz. 

PROF3 – Uma reta qualquer. Já posso dar a função dela? 

FORMADOR – Pode, mas se você quiser usar a função reta aí do menu tudo 

bem, use a malha. Como quiser. 

 

(depois de alguns minutos) 

FORMADOR – E ai? Tudo ordem com a primeira atividade? Fizeram a reta 

diretriz? Defina o foco e vértice. E o vértice? Ele pode ser em qualquer lugar? Ele 

segue algumas condições. Pode pôr o foco onde quiser o vértice não. 

PROF4 – Não entendi. 

FORMADOR – Use a ferramenta ponto para fazer o foco. 

PROF4 – Em qualquer lugar? 

FORMADOR – Sim, o foco pode ser em qualquer lugar. Só não pode ser sobre a 

reta diretriz. Vamos voltar aqui, (mostra o slide 7 e 8) olha. 
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PROF3 – Ha tá! 

FORMADOR - E o vértice? Pode ser em qualquer lugar? 

PROF3 – O vértice não é o centro das três distâncias? 

FORMADOR – Não, não. 

PROF9 – Ele é equidistante.  

PROF4 – É o ponto médio. 

FORMADOR – É o ponto médio e está sobre o eixo de simetria. E o eixo de 

simetria tem mais uma característica. Que é o que? 

 

(Ninguém responde) 

PROF2 – Ainda não entendi o vértice. 

(verifica a construção do professor 2 percebe um erro e ajuda corrigir) 

FORMADOR – As condições do vértice quais são? Ele divide o parâmetro em 

duas partes iguais, (mostra no slide) que é a distância do ponto F até a diretriz. E 

ele está sobre o eixo de simetria da parábola. E o eixo de simetria também não é 

qualquer um ele é sempre perpendicular a reta diretriz passando pelo foco. 

PROF2 – Em que posição? (referindo-se a reta diretriz) 

FORMADOR - A posição tanto faz.  

PROF5 – Marcelo vem cá, olha só: O ponto F (foco) em qualquer lugar... o 

vértice... (coloca o vértice aleatoriamente). 

FORMADOR – Opa! O vértice não. Isso não é o vértice, o vértice está na 

dependência do que? 

PROF5 – Da parábola. 

FORMADOR – Não, do foco. 

PROF5 – Ah! O foco. (usa a ferramenta parábola do Geogebra e constrói uma 

parábola) 

FORMADOR – Não. Vocês vão construir uma parábola, não vale pegar a 

parábola do Geogebra, encontraremos pontos da parábola usando o Geogebra. 

Parece que está todo mundo enrolado nessa parte.  
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PROF3 – eu não estou entendendo o que você esta falando. 

 

(uso da lousa) 

FORMADOR – Vocês criaram a diretriz, não criaram? (desenha na lousa) Aí 

vocês colocaram o foco em algum lugar, independente da posição da diretriz. 

(desenha o foco na lousa). Agora tem que passar o eixo de simetria, que é 

perpendicular a reta diretriz passando pelo foco. Você pode ir nas ferramentas do 

Geogebra, pega lá, reta perpendicular. Clica na sua diretriz e clica no seu foco. 

(mostrando na lousa). Passado o eixo de simetria você pode definir onde vai ficar 

o seu vértice. Sobre o eixo de simetria. 

 

(alguns protestos de dúvidas, alguns decepcionados) 

FORMADOR – Acho melhor fazermos juntos. Vamos fazer juntos então. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Isso é extremamente comum, não tem 

problema. (referindo-se aos protestos de dúvidas) Prestem atenção vão tentando 

fazer junto e aproveitem para tirar as dúvidas. 

FORMADOR – Usando a ferramenta reta definida por dois pontos criamos a 

diretriz. 

PROF13 – Ela tem que ser vertical ou pode ser horizontal? (observando a 

diferença entre a construção do formador e a sua própria construção)  

Formador – Tanto faz. Vocês querem que eu mude? Vou mudar. Pronto. 

(mudando a própria construção dando uma inclinação na reta diretriz) Agora na 

ferramenta ponto, clico em qualquer lugar, nas propriedades... nome... ponto F. 

Certo? Agora eu quero definir o vértice da parábola. Só que o vértice é cheio de... 

PROF3 – De detalhes... (completando a frase) 

FORMADOR – ... de detalhes, ele está sobre o eixo de simetria, ele é ponto 

médio entre o foco e a reta diretriz... eu vou encontrar então o eixo de simetria, e 

o eixo de simetria passa pelo foco e é perpendicular a reta diretriz. Nas 

ferramentas... reta perpendicular... perpendicular a essa... (clicando na reta 

diretriz) passando aqui... (clicando no ponto F (foco)) Criado o eixo de simetria, 
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vou lá nas propriedades... mudo o estilo... vou deixar pontilhado... pronto, esse é 

o eixo de simetria. Aqui está o que chamamos de ponto D. 

PROF9 – Esse é o vértice. 

FORMADOR – Não. Esse ainda não é o vértice. É o ponto D. Onde o vértice fica? 

Vai ficar exatamente na metade do caminho aqui. (mostrando o segmento de D 

até F) 

PROF3 – No médio? 

FORMADOR – Isso! Ponto médio, usando essa ferramenta do Geogebra (ponto 

médio) clica nos dois (ponto F (foco) e ponto D) e ele já te dá o ponto médio. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Faz de novo. 

FORMADOR – Tá. 

FORMADOR – Muito rápido gente? 

PROF3 – Espera aí, espera aí. Eu crio um ponto... D? Aquele seu ponto D é o 

quê? 

FORMADOR – O ponto D é a intersecção da reta diretriz com o eixo de simetria. 

Porque você precisa criar esse ponde D? Porque o vértice é ponto médio. Se ele 

é ponto médio ele precisa ser a metade de alguém. De quem? Do espaço entre o 

foco e a reta diretriz. 

FORMADOR – Vamos lá, exibir protocolo... vamos lá do começo... veja. O que foi 

feito? Primeiro criamos a reta diretriz. Certo? Depois de feita a reta diretriz, foi 

criado o ponto F que é o foco. Depois do foco, traçamos uma reta perpendicular a 

reta diretriz passando pelo foco. Aí encontramos o ponto de intersecção entre a 

diretriz e a reta perpendicular que é o eixo de simetria. Essa intersecção é 

importante por quê? Porque senão eu não consigo definir o ponto médio. E por 

último o ponto médio entre o ponto D e o ponto F foco, esse ponto médio é o 

vértice. Agora já podemos construir os pontos da nossa parábola. Já tá tudo que 

precisamos aí. Agora precisamos lembrar que os pontos de uma parábola são 

equidistantes do foco e da reta diretriz. Certo? Como podemos encontrar os 

pontos equidistantes aqui? 
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(Vários professores respondem): Circunferências... 

FORMADOR – Isso! Vou usar uma circunferência de raio fixo, que ultrapasse o 

vértice, pronto... e agora? Onde é que eu posso colocar o centro da outra 

circunferência de raio igual? Qualquer lugar da reta, porque é equidistante da reta 

diretriz, então não precisa ser nenhum ponto específico. (feita mais uma 

circunferência com mesmo raio da primeira e centro “C” sobre a reta diretriz). 

Pronto... Já achamos o ponto da parábola? (são marcadas as intersecções entre 

as duas circunferências, como ponto “E” e “G”) Esse ponto E aqui? Podemos 

chamá-lo de ponto da parábola? Vamos medir a distância? Do foco até E nós 

temos o valor do raio, e de E até ao centro “C” da outra circunferência temos o 

mesmo valor. Esse ponto E é um ponto da parábola? 

PROF10 – Qual é a pergunta? 

FORMADOR – Esse ponto E, é um ponto da parábola? 

PROF4 – Não entendi a construção... 

FORMADOR – Vamos refazer a construção, vamos lá! Partindo deste ponto. (já 

estão construídas a reta diretriz, o foco o eixo de simetria e o vértice da parábola). 

PROF3 – Fazemos a primeira circunferência, por que o raio deve ultrapassar o 

vértice? 

PROF4 – É Por quê? 

FORMADOR – Boa pergunta, vocês irão descobrir isso logo. Vamos à 

construção, com centro em F, depois eu peguei um ponto C qualquer em cima da 

reta diretriz, porque se for na reta tudo bem, precisa ser equidistante da reta, não 

especifica um ponto preciso da reta. Temos as duas circunferências de mesmo 

raio, e na intersecção das duas circunferências temos o ponto E. esse ponto E 

está a mesma distância entre o ponto C e do ponto F; este aqui também, 

(mostrando o segundo ponto de intersecção entre as circunferências) eu quero 

saber se esse ponto E é pertencente a parábola? 

 

(os professores conversam entre si) 

PROF9 – É, esse é. (convicto) 

FORMADOR – Esse ponto E é um ponto da parábola? 
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PROF9 – Ele tem que ser equidistante de um ponto fixo F. 

FORMADOR – Que é o foco. 

PROF9 – E da reta diretriz. 

FORMADOR – Aí que tá a questão, se esse ponto E é pertencente à parábola, 

por esse motivo, esse aqui (mostra a segunda intersecção das circunferências 

ponto G) 

PROF3 – Também é. (completando a frase) 

PROF9 – Vamos ver, temos que medir antes. 

FORMADOR – O ponto G também pertence à parábola? Dá para encontrar dois 

pontos com uma construção só? 

PROF9 – O ponto G não é. Não tem a mesma distância... 

FORMADOR – A distância de G até o foco é igual ao raio... 

PROF9 – Mas de G até a reta... (completando a frase) 

FORMADOR – Isso, de G até a reta é muito menor, não precisa nem medir é 

visivelmente menor. G não pertence à parábola e nem E! 

PROF3 – Ele é o encontro de duas circunferências... 

FORMADOR – Sabe por que não é? Vocês se lembram, que durante a revisão 

das cônicas eu comentei que precisávamos conhecer a distância de um ponto à 

reta para entender a parábola? A distância de um ponto à reta é sempre calculada 

perpendicularmente. E aqui veja (mostrando o ponto E em relação a reta diretriz). 

PROF10 – Ela não... ela não... 

PROF3 – É perpendicular. (completando a frase) 

FORMADOR – Nós não medimos perpendicularmente essa distância. 

PROF9 – Ah! Tá. Entendi. 

FORMADOR – Para medir a distância desse ponto (ponto E) até a reta diretriz 

precisamos medir perpendicularmente. 

PROF10 – Então... É só usar a reta perpendicular a diretriz passando nesse ponto 

E. 
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FORMADOR – Perpendicular a diretriz passando pelo ponto C. O ponto da 

parábola está contido em algum lugar dessa reta aqui (mostrando a perpendicular 

à reta diretriz passando pelo ponto C. 

PROF3 – Ou seja: Eu tenho que fazer uma reta perpendicular a diretriz... 

FORMADOR – Passando pelo ponto C. (completando a frase). 

PROF4 – Eu ainda estou perdida com as circunferências, por que precisa passar 

do V professor. (dúvida relacionada ao raio da circunferência que precisa ser 

maior que meio parâmetro). 

FORMADOR – Se a circunferência não passa do ponto V não vai ter intersecção 

entre as duas circunferências. É a primeira pergunta da atividade. 

PROF4 – Foi aí que eu parei. 

FORMADOR – Este ponto sim pertence à parábola, vamos ver? (cria um 

segmento com extremidades em “E” e “G” ligando os dois pontos de intersecção 

das circunferências) Aqui sim, é ponto da parábola. (marcando a intersecção do 

segmento de extremidades E G a reta perpendicular a reta diretriz passando pelo 

ponto C) Esse ponto pertence à parábola não é o E e nem o G. 

PROF10 – Ela teria que ser perpendicular só à reta do foco né? 

FORMADOR – Quem? 

PROF10 – Essa aí. (aponta para reta perpendicular a reta diretriz passando pelo 

ponto C) 

FORMADOR – Essa aqui é perpendicular a reta diretriz. 

Prof10 – Perpendicular não. Paralela. (retificando) 

FORMADOR – É paralela ao eixo de simetria, porque o eixo de simetria também 

é perpendicular a reta diretriz. Todas as perpendiculares que forem criadas a 

diretriz serão paralelas ao eixo de simetria. O eixo de simetria não tem ligação 

com essa reta, ela é perpendicular a reta diretriz para se medir a distância do 

ponto a reta diretriz, lá do começo da Geometria Analítica, para se calcular a 

distância do ponto a uma reta é considerada sempre a menor distância, como se 

encontra a menor distância? Medindo perpendicularmente. 

PROF4 – Posso pedir um favor? Faz de novo? 
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FORMADOR – Claro! 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Não tem pressa pessoal. 

PROF4 – Eu quero entender na verdade, perfeito. 

PROF9 – Então para passar para o outro eixo nós temos que espelhar a distância 

de F para... (mostra-se confuso para expressar a pergunta)... o outro lado da reta 

diretriz. 

FORMADOR – Esta construção vai te fornecer um ponto da parábola, se você 

quiser um segundo ponto, tem que fazer com outra circunferência. 

PROF9 – Você precisa jogar o vértice para o outro lado. (referindo-se ao outro 

lado da reta diretriz) 

FORMADOR – Para encontrar outro ponto o que temos que fazer? (recomeça a 

construção) Aí no trajeto eu respondo sua pergunta. Cria-se a reta diretriz... esta 

aqui. E dado um foco. A partir do foco F, nós precisamos traçar o eixo de simetria, 

que é perpendicular a reta diretriz passando pelo foco. Encontramos o ponto D na 

intersecção da reta diretriz com o eixo de simetria, esse ponto D é necessário 

para que você possa encontrar o ponto médio entre o foco e a reta diretriz, que é 

o vértice V. E vértice nessa construção foi importante para que? Ele acabou não 

sendo usado diretamente né? 

PROF9 – Foi porque aí você vai amarrar todos os outros pontos em função dele. 

Desse lado direito da diretriz...  

FORMADOR – Na verdade eu usei o vértice aqui só para saber qual seria o raio 

mínimo da minha circunferência. Por isso que eu coloquei o vértice. Aí foi feita a 

primeira circunferência com centro em F, no foco. E a outra circunferência? Em 

um ponto qualquer na reta diretriz como centro.  

PROF13 – A outra circunferência... ela tendo um ponto comum com a primeira... 

não importa mais nada. 

FORMADOR – Ela precisa ter o mesmo raio da primeira. A diferença é a 

seguinte, se você colocar esse centro (da segunda circunferência) em outro ponto 

da diretriz, encontraremos outro ponto da parábola. 

PROF3 – Eu posso usar o raio de qualquer tamanho? 
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PROF9 – Não. 

FORMADOR – Não. Que é a primeira pergunta da atividade. 

PROF13 – Tem que passar o ponto médio. (vértice) 

FORMADOR – Por que precisa passar o ponto médio, passar o vértice? 

PROF3 – Porque se não, (for menor) não vai haver intersecções. 

FORMADOR – Isso mesmo, continuando, criamos a segunda circunferência com 

centro na reta diretriz e raio igual a primeira circunferência, certo? Temos as 

intersecções das duas circunferências e que já analisamos e percebemos que 

não são pontos da parábola. 

PROF3 – A segunda circunferência precisa, ser com centro em C é isso? 

FORMADOR – Não, pode ser qualquer ponto da diretriz, qualquer ponto. 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Explica porque pode ser qualquer ponto. 

FORMADOR – Por que em qualquer ponto? Porque a distância é em relação a 

reta diretriz, não a um lugar específico da reta. Certo? Voltando, aí nós 

levantamos a primeira hipótese que engana muito. Quando eu estava criando 

essa atividade quando cheguei nessa parte (intersecções das duas 

circunferências) eu pensei que tinha terminado, que o ponto E pertencia a 

parábola... 

PROF3 – De cara você pensa que é. 

FORMADOR – Sim de cara, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. 

Porque se esse ponto teoricamente pertence à parábola esse aqui também 

deveria pertencer (mostrando a outra intersecção das circunferências) foi aí que 

eu percebi que estava errado.  

PROF3 – Mas de cara quando você pensa sobre aquele ponto ali (aponta para o 

ponto E) você está definindo dois focos (confundindo foco com ponto da 

parábola).  

FORMADOR – Dois focos? 

PROF3 – Dois focos não! Não é com o primeiro exercício da aula anterior? 

(referindo-se a aula de lugar geométrico) 
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FORMADOR – Aqueles exercícios eram outra situação, devíamos encontrar a 

mesma distância de dois pontos distintos, aqui temos que encontrar a mesma 

distância entre um e uma reta, o que muda o cenário. A primeira impressão que 

eu tive era que este ponto pertencia a parábola. Prestando mais atenção percebi 

que não estava certo, porque só posso medir a distância entre um ponto e uma 

reta perpendicularmente. E se pensarmos nesse ponto (aponta para o ponto E) a 

medida que coincide não é perpendicular, se calcularmos a distância 

perpendicularmente veremos que é menor do que a distância foco-ponto. Portanto 

o ponto da parábola aparece na área de intersecção das circunferências e não 

intersecção. 

FROF13 – Na minha construção ficou fora. 

FORMADOR – Ficou fora? (vai verificar a construção do professor 13 e identifica 

um erro de construção, corrigido o erro volta a frente da sala) 

FORMADOR – Então, encontramos o ponto H da parábola aqui. (marcando a 

intersecção entre o segmento de extremidades E e G e a reta perpendicular a reta 

diretriz passando pelo ponto C) 

PROF9 – Marcelo, como eu faço para mudar a propriedade só do segmento, para 

mudar de cor, qualquer coisa... como é que eu faço para pegar só o segmento? 

(referindo-se a objetos que ficam sobrepostos) 

FORMADOR – Clica na letra “i” aqui. (mostra a janela algébrica) esse aqui é “i”, é 

o segmento “i” está vendo? (selecionando o objeto) clica com o botão direito... 

propriedades... 

PROF9 – Eu consigo mudar a cor do segmento? 

FORMADOR – Consegue. 

FORMADOR – E aí essa construção é dinâmica? 

PROF9 – Ela não funcionou. 

PROF10 – É dinâmica. 
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(O professor responsável e o formador ajudam os professores com dúvidas na 

construção, a maioria das dúvidas são relacionadas ao uso de funções do 

Geogebra) 

FORMADOR – Sim é dinâmica, tem movimento, porém é limitada pelo raio dar 

circunferência. 

FORMADOR – Em relação aos caderninhos, é possível incluir essa atividade em 

sala, como complemento ao caderno? 

PROF4 – Com o aluno? (Em tom de deboche.) 

PROF3 – Depois que eu aprender vai. 

PROF5 – Se eu aprender bem eu acho que eu ensino bem. 

PROF2 – Precisa fazer um manual para o aluno. Primeira coisa: faça um ponto A, 

segunda coisa: faça... 

 

(a conversa é interrompida por uma pergunta sobre a construção) 

FORMADOR – Então, dá para acrescentar essa atividade ao caderno? 

PROF2 – Eu tenho aluno que não é civilizado não, eles falam que o caderninho é 

para aumentar a fogueira. 

 

(discussão dos professores sobre as questões da atividade 1) 

FORMADOR – E a sala de informática da escola de vocês? Vocês têm acesso? 

Dá para usar? Como é? 

PROF1 – Quinta – feira usei com os alunos da 8ª F o Geogebra, para apresentar 

a eles, eu mesmo manuseando. Em um momento eu disse: “Vamos fazer um 

quadrado?”... 

 

(Interrompendo o Prof1, o Prof2 toma a palavra) 

PROF2 – Na sua escola você pode usar a sala de informática? Na nossa a gente 

não pode usar, tem o Acessa (Acessa Escola) e nós não temos acesso! Não tem 

acesso ao Acessa! (Risos)  
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PROF1 – Na nossa acontece o seguinte: No horário de aula é para o uso do 

professor, existe o mesmo mecanismo, os alunos da tarde usam de manhã, só 

que se você marcar horário o aluno não pode subir. Se você marcou lá (no 

laboratório) aluno visitante não pode entrar naquela aula, a aula é sua.  

PROF2 – Na minha (escola) não é assim. 

PROF1 – Foi colocado isso para a comunidade usar, ficou meio maluco! Aí entra 

qualquer um... (faz um gesto com as mãos) “eu sou da comunidade eu quero 

usar”. Cadê a segurança disso? Entra qualquer um na escola, maluco esse 

negócio que eles fizeram. Os caras são loucos! 

PROF2 – Sem noção! 

FORMADOR – Vamos tentar fazer a segunda atividade, a da parábola com a bola 

de futebol? 

(os professores pedem mais tempo) 

FORMADOR – E o porquê dessas perguntas? (referindo-se as perguntas da 

atividade 1, perguntas que os professores solicitaram mais tempo para responder) 

Essas perguntas são para provocar mesmo, e tentar criar essas reações no 

aluno, o que acontece se eu colocar uma circunferência maior... O bacana é 

tentar entender porque o ponto é sempre o mesmo, mesmo que eu use várias 

circunferências de tamanhos diferentes, se eu usar os mesmos pontos, 

encontramos um único ponto. 

(Muitos professores interessam-se em com animar a construção para variação do 

raio das circunferências e houve muitas perguntas sobre o raio mínimo e máximo 

das circunferência) 

FORMADOR – Vamos fazer a atividade 2? 

PROF3 – Se usarmos a mesma definição e fizer a reta paralela (ao eixo das 

abscissas) será que não daria? (conjecturando soluções para a atividade 2) 

FORMADOR – Nessa atividade? 

PROF3 – É. 

FORMADOR – Não, essa atividade é bem mais simples. Vou exibir o protocolo 

para vocês verem como ela é simples 
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PROF3 – É só criar uma função, não é isso? 

FORMADOR – É só usar a função na verdade. 

PROF4 – Ah! Professor! Eu falei para ela criar com a função, (professor 3) mas 

disse que era para construir. 

FORMADOR – Vamos exibir o protocolo para vocês verem como é fácil. Olha, só 

tem seis passos. O que eu fiz foi criar a parábola usando a equação, e eu usei 

uma equação bem conveniente, veja que as raízes estão em -6 e 6 positivo, para 

facilitar o trabalho mesmo. Porque o que importa nesse exercício é, já 

conhecendo a parábola, é dar uma aplicação a ela, onde é que poderíamos usar 

a parábola. Entenderam? 

PROF3 – Qual equação você usou? 

FORMADOR – Eu usei x2 + 8y = 36, (os professores digitam a equação na 

entrada do Geogebra, alguns com dificuldade). Deu errado?  É para elevar ao 

quadrado que vocês estão com dificuldade? 

PROF3 – Não. 

PROF10 – Não. 

PROF3 – Não é com o circunflexo 2? 

FORMADOR – Isso. Com essa equação teremos só a parábola. 

PROF4 – Não dá certo... É x2 + 8y + 36? 

FORMADOR – Não, é x2 + 8y = 36 

PROF4 – O que tem ali antes de x2? 

FORMADOR – É c: (“c dois pontos”) é o a identificação da parábola é parábola 

“c”. 

PROF4 - Agora sim... 

PROF9 – E o resto? 

FORMADOR – Calma que a gente chega lá, deixa o pessoal acompanhar... Deu 

certo? 

PROF1 – Esse nós vamos fazer pela função e não pelo lugar geométrico? É isso? 
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FORMADOR – Sim, agora é a utilização da parábola, podemos pensar o 

seguinte, o aluno já compreendeu o que é parábola, já conhece as propriedades 

da parábola, e agora vamos dar uma aplicação para isso... Como é que 

poderíamos trabalhar? Ou seja, aplicação algébrica não de lugar geométrico igual 

fizemos antes. Mudou o foco, Duval, chama isso de representação, agora nós 

vamos dar uma representação algébrica para o mesmo objeto. 

 

(mais alguns segundos até todos terminarem) 

FORMADOR – Vamos lá pessoal para o próximo passo? Feita a parábola, qual 

foi o próximo passo? Eu coloquei uma figura. 

PROF3 – Mas como eu encontro a imagem? 

FORMADOR – Você precisa “importar” essa imagem, ela precisa existir em algum 

lugar da sua máquina, você precisa ter uma imagem aí. Olha aí acharam uma 

bola aí nos arquivos... Nessa ferramenta... “incluir imagem” clica na tela, vai abrir 

uma janela para você localizar a imagem. Deixa eu ver se eu tenho alguma 

imagem aqui que eu possa usar. 

 

(tempo para que os professores encontrem uma imagem) 

FORMADOR – Eu só tenho imagens grandes aqui, então vou usar um ponto 

mesmo. Feita essa parte da questão da imagem? 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Pronto, tem uma bola no drive x convidado. 

FORMADOR – Eu vou fazer com um ponto. Seja com um ponto seja com uma 

figura, ele vai receber uma coordenada cartesiana. O que vamos fazer? 

Primeiramente, vamos inserir um seletor, seletor “a”... pronto... Essa parábola foi 

criada propositalmente com as raízes em -6 e 6 positivo. Como estamos 

considerando o campo de futebol como sendo o eixo das abscissas, o nosso 

seletor vai variar, de no mínimo -6 até no máximo 6 positivo. De onde a bola vai 

partir?  A bola vai partir do -6 e vai no máximo a 6. Esse seletor vai definir a 

coordenada “x” da sua imagem. Clicando com o botão direito do mouse na 

imagem, indo nas propriedades da imagem, temos valor para o ponto como 

coordenada e posição para quando usamos uma imagem. Na opção posição 

vocês têm as coordenadas cartesianas da imagem, remova sua coordenada “x” e 
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substitua por “a” nosso seletor. Agora sua figura está atrelada ao seletor “a”. Pode 

dar “OK”. Agora você pode variar o seletor e a sua imagem vai se deslocar no 

plano cartesiano para direita e esquerda conforme o seletor. Pensando na 

equação da parábola o que poderíamos fazer com este valor “x”? Onde ele entra? 

PROF3 – No “y”. 

FORMADOR – Não.  

(breve silêncio) 

PROF3 – Não seria o 36? 

 

(os professores conversam entre si) 

FORMADOR - Falando da parábola, em qual coordenada esse valor entraria? Em 

“x” ou em “y”? 

PROF10 – Em “y”? 

FORMADOR – Mas “y” não é responsável pelo deslocamento vertical? Nós 

estamos variando o valor responsável pelo deslocamento horizontal da figura? 

Então estamos variando “x”, esse valor vai no lugar de “x”. 

 

(o formador e o professor responsável ajudam alguns professores que ainda tem 

dúvida) 

FORMADOR – Esta coordenada faz deslocamento horizontal, nos precisamos 

que a coordenada “y” coincida com que? 

PROF3 – Com a parábola. 

FORMADOR – Então o que temos que fazer? Colocar aqui no lugar do “x” da 

equação, o valor do seletor “a” isso vai nos dar valores diferentes para quem? 

PROF3 – Para o seletor. 

FORMADOR – Não. O seletor varia, mas já tem seus valores pré-estabelecidos. 

Se você varia esse “x” para manter a equação igual a 36 o que deve acontecer 

com “y”? Estão entendendo? Qual vai ser a coordenada “y” do seu ponto? A 

coordenada “y” do seu ponto esta atrelada a parábola, ou seja, para manter esse 
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valor igual a 36 o que vai ter que acontecer com “y”? Ele vai ter que variar. E 

como ele varia? 

PROF4 – Eu não sei... 

PROF3 – Eu não entendi ainda... 

FORMADOR – O que falta definir para... 

PROF4 – O meu deu certo... (interrompendo) 

FORMADOR – Já conseguiu?  

PROF4 – Já... 

 

(o Formador vai verificar a construção) 

FORMADOR – É que você clicou em cima da parábola, aí o ponto fica preso a 

parábola, por isso... Mas não é assim que estamos fazendo, queremos usar a 

equação da parábola. 

 

(o Formador retoma a explicação) 

FORMADOR – O que falta aqui é definir qual é o “y” para esse “x” igual ao 

seletor. E como ela vai obedecer a equação da parábola, nós podemos substituir 

o “x” por quem? 

PROF3 – Por “a”. 

FORMADOR – Por “a”, que é o seletor. Calculando isso fora, sendo “a” igual a -6 

qual seu valor y para que ele fique em cima da parábola. 

PROF3 – Tem que ser zero. 

FORMADOR – Zero, então temos que fazer uma “continha” aqui... (mostra o 

campo de entrada do Geogebra) vamos chamar esse calculo de qualquer letra 

que ainda não tenha sido usada ainda, por exemplo, “d”. Então “d” é igual ao que? 

Ele vai fazer as diferentes variações para “y” conforme a variação de “x”. Ou seja, 

nós vamos variar o “x” e encontrar os “y” diferentes para cada “x” usando qual 

equação? A da parábola em questão. Como que podemos fazer isso aí? É só 

isolar o “y”. Como é que fica essa equação quando isolamos o “y” 
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PROF4 – É 36 menos x2 sobre 8. 

FORMADOR – Isso mesmo, então podemos fazer aqui (mostra a janela de 

entrada co Geogebra) “d” é igual a 36 menos x2 sobre 8. Estamos isolando “y” na 

equação que nos temos lá... certo? Aliais... Não pode ser x2 precisa ser quem? 

PROF3 – “a” quadrado. 

FORMADOR – Isso, por que o nosso “x” é a variação do seletor “a”. Então nós 

teremos a2... precisamos do parênteses para fazer essa subtração antes da 

divisão por 8. O que esse número significa para gente? Vai fornecer a 

coordenada... 

PROF3 – Do “y”. 

FORMADOR – Do “y”. Nosso “d” esta dando zero, porque o seletor está em -6, se 

eu variar o seletor “a” o de “d” também vai variar, vai de zero para -6 e volta a 

zero em 6. Está pronto, tá feito. Voltamos novamente na propriedade da figura... 

posição... já temos “a” na coordenada “x”, o devemos colocar na coordenada “y”?  

PROF3 – O “d”. 

FORMADOR – Os valores de “d” pode por a letra “d” no lugar da ordenada. Dá 

enter. 

 

(o Formador e o Professor Responsável ajudam os professores ainda com 

dúvida) 

FORMADOR – Agora você pode animar o seletor, que sua imagem vai 

acompanhar a parábola. A bolinha passeia em cima da parábola.  

 

(o Formador e o professor Responsável ajudam os professores ainda com 

duvidas) 

PROF10 – Parece que sai da parábola. 

FORMADOR – Já vou explicar o que é... O Geogebra tem algumas limitações, 

uma delas é o seguinte: o Geogebra reconhece uma figura qualquer sempre 

localizando o canto inferior esquerdo. Este cantinho esquerdo nunca sai de cima 

da parábola. Para o Geogebra a bola é só o canto esquerdo inferior. Seria ideal 

se pudéssemos colocar o centro da figura sobre a parábola.  



 142 

PROF6 – Marcelo, por que meu ponto “A” está como objeto livre? 

FORMADOR – Porque ele é livre mesmo, você clicou fora e ele não esta atrelado 

a nada. Quer ver ele deixar de ser ponto livre? Esse aqui é campo de futebol 

(mostrando a parábola e o eixo das abscissas observando que as raízes -6 e 6 

são os valores mínimo e máximo de variação para “x” dado pelo seletor “a”) 

quando eu vou em propriedades e troco a coordenada “x” dele (ponto “A” em 

questão)... pronto... ele deixa de ser livre e passa a ser dependente. Dependente 

de quem? 

PORF6 – Do seletor. 

FORAMADOR – Do seletor... Viu? 

PROF6 – Entendi... ele só deixa de ser livre depois de ligá-lo a alguma coisa. 

FORMADOR – Quando você troca o seu “x” por “a” o que vai acontecer é que 

você define as suas abscissas em função do seletor. Agora estão faltando as 

ordenadas. Como que vamos achar as ordenadas? “x” é abscissa “y” é ordenada. 

Então é fácil. Como queremos que ele (ponto “A”) coincida com a parábola 

usamos “d” igual... isolando “y” na equação da parábola que temos... fica 36 

menos a2 tudo dividido por 8. Observe agora que quando variamos x que é dado 

pelo seletor “a” “d” vai te dando os valores de “y” para cada “x”... veja... 

PROF6 – Ah! Então eu posso usar isso aí para ensinar até equação do segundo 

grau? Gente eu preciso aprender isso aí direitinho para ensinar para os alunos! 

FORMADOR – Sim, claro... Por que não? E agora podemos fazer? Voltamos aqui 

em propriedades e trocamos a ordenada que estiver por “d”. Agora podemos 

animar o seletor para ter movimento e temos uma animaçãozinha. 

(fim do terceiro encontro) 

 

Transcrições das gravações das oficinas: quarto encontro. 

FORMADOR – Bom Dia, vamos iniciar? Vamos fazer um comentário das 

atividades da semana passada, aquela da construção da dobradura, mas no 

Geogebra. Vocês conseguiram fazer? Vocês postaram no Moodle? 
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(quase todos os professores negaram ter feito a atividade) 

FORMADOR – Vamos dar uma olhada então como podemos fazer? Vamos lá 

para o Geogebra... Então... Como partimos da dobradura no papel? Tínhamos um 

segmento, aqui eu vou usar uma reta, tanto faz, o importante é você ter o guia... e 

havia o ponto “P” qualquer aqui... (introduz um ponto no plano cartesiano definido 

pelo Geogebra). Qual era nosso trabalho? Dobrar o papel fazer o ponto “P” parar 

em cima dessa reta... como não dá para dobrar a tela, é óbvio, eu vou colocar um 

outro ponto aqui sobre a reta para representar a coincidência do ponto com a reta 

quando dobramos o papel. E existe uma distância entre esses dois pontos, que 

eu vou representar como um segmento. O que acontece quando dobramos o 

papel vegetal? Esta distância é dividida no meio (mostra o segmento recém criado 

no Geogebra). 

PROF9 – Ah! Certo, certo... 

FORMADOR – Que é quando você faz o vinco, então eu vou precisar marcar 

esse vinco... 

PROF3 – Que é ponto médio... 

FORMADOR – Na verdade é uma mediatriz, ponto médio você vai ter só o ponto, 

nós precisamos da reta... 

PROF3 – Tá... 

FORMADOR – Aqui vai ficar o vinco. (cria a mediatriz do segmento que 

representa a distância entre os dois pontos) é o dobrar da folha. Então esta reta 

“c” vou chamar de “vinco” vou lá em propriedades.. troco “c” por “vinco”...Tudo 

bem? O que acontecia? Deslizamos o ponto “P´” sobre a reta e  todos os  vincos 

possíveis são mostrados, só que não podemos ver a parábola. Porque os vincos 

não ficam marcados na tela... uma forma de fazer marcar os vincos é habilitar o 

rastro do vinco, assim poderemos ver a parábola. Foi exatamente isso que 

fizemos na dobradura. E o que é interessante aqui que não dá para fazer no 

papel? Você pode verificar a distância do ponto “P” a reta. No papel teríamos que 

começar tudo de novo... no Geogebra você consegue perceber facilmente que 

quando se arrasta o ponto “P” mais para próximo da reta o efeito na parábola. 

PROF9 – Ai mostra o efeito do coeficiente “a” da equação do segundo grau. 
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FORMADOR – Isso exatamente. 

 

(ajuda do Formador aos professores ainda com dificuldade com a construção) 

FORMADOR – Dá para fazer diferentes análises. Se você não quiser que 

apareça os vincos, você pode também marcar os pontos de tangência, porque 

cada vinco desse é uma tangente da parábola. Vocês perceberam? Estamos 

traçando infinitas tangentes, então podemos encontrar o ponto de tangência. 

Lembra da historia de se medir uma distância do ponto a reta 

perpendicularmente? Então para achar o ponto de tangência precisamos traçar a 

reta perpendicular. Está aqui o ponto que queremos. (cria a reta perpendicular a 

reta inicial, passando pelo ponto “p”, o ponto de tangência é a intersecção entre a 

reta perpendicular e a reta que representa o vinco) Habilitando o rastro desse 

ponto e repetir o movimento... temos  a parábola só com os pontos.  

PROF10 – Esta construção fica mais visível. (comparando com a dobradura) 

FORMADOR – A dobradura é muito legal, só que você não tem as diferentes 

impressões com uma construção só, no papel para se verificar o efeito de um 

parâmetro menor teríamos que começar tudo de novo, aqui não basta deslizar o 

ponto “P” para mais próximo da reta que nossa diretriz e já podemos ver o 

afunilamento na parábola, o inverso também pode ser feito, aumentar o parâmetro 

sem ter que começar tudo de novo basta mover o ponto “P” para longe da reta. 

Certo? Tudo bem? 

 

(o Formador passa um longo tempo explicando e conversando com os 

professores sobre a construção de forma individual, tratando de maneira geral dos 

mesmos aspectos descritos acima, em seguida é dado tempo para que os 

professores desenvolvam a atividade 4) 

PROFESSOR RESPONSÁVEL – Não se preocupem muito se faltar uma ou outra 

atividade, o Marcelo vai colocar o roteiro no Moodle, vocês continuarão tendo 

acesso acompanhem o que ele esta fazendo na sala, mesmo que deixem de 

entender alguma coisa, o roteiro estará disponível para vocês experimentarem 

depois.  
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FORMADOR – Vamos para as outras atividades? Essa atividade 4 é bem 

desconfortável e já faz parte de elipse, então temos que pensar como se 

comporta a elipse. Vamos fazer junto então. Essa atividade tem um roteiro, vamos 

segui-lo passo por passo. Primeira parte do roteiro: “Crie um segmento “a” a partir 

de segmento definido por dois ponto”, vamos na ferramenta segmento definido 

por dois pontos... clicamos na tela onde será os dois pontos... pronto, segmento 

“a”. “Defina o ponto médio do segmento “a””. Para que precisamos definir o ponto 

médio? 

PROF10 – Para saber o... (não responde) 

FORMADOR – Vocês se lembram da explicação sobre elipse? (cria o ponto 

médio do segmento enquanto fala) Esse ponto médio “C” aqui, ele é o ponto 

médio de três segmentos. Vocês se lembram quais são os três segmentos? 

PROF3 – As alturas...  

FORMADOR – O eixo de simetria maior, o eixo de simetria menor e a distância 

focal. Então nos falta determinar a distância focal. Para isso eu vou usar o que? 

A circunferência com centro em “C”, porque ai a distância ficar igual para cada 

lado. 

PROF4 – Qual o raio? 

FORMADOR – Vai depender na verdade do seu segmento, o raio deve ser menor 

que a metade do seu segmento. Aí essa circunferência faz duas intersecções com 

o segmento “a”. O que acabamos de definir aqui com as intersecções da 

circunferência com o segmento “a”? Os dois focos. A minha elipse vai ser bem 

excêntrica. Mudando os nomes das intersecções para “F1” e “F2”... E essa 

circunferência só serviu para determinar exatamente uma distância focal, então 

eu posso até esconder a circunferência. Está pronta a idéia básica da elipse, só 

falta acharmos os pontos da elipse. O que é a elipse? A elipse são os pontos cujo 

a soma da distância entre “F1” a esse tal ponto com a distância entre “F2” e o 

mesmo ponto é igual a 2a que é representada aqui pelo segmento “a”, então eu 

vou medir o segmento “a”. O meu “a” tem 9,5 cm. Então os pontos que eu vou 

colocar, somada a distância entre ele e “F1” mais a distância até “F2” deve dar 

exatamente, 9,5 cm não sei qual é esse ponto, então vou colocar um ponto aqui 

qualquer. 
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PROF4 – Um ponto qualquer? 

FORMADOR – Um ponto qualquer, porque nós vamos tentar achar aí se ele 

pertence ou não a elipse... Eu sei o que? Que esta distância aqui (liga o ponto a 

“F1”) dada pelo segmento “b”, mais essa distância (liga o ponto a “F2”) dada pelo 

segmento “d”, vai dar exatamente 9,5 cm. Vamos usar a entrada do Geogebra 

para fazer esta soma. Na entrada escolha uma letra qualquer que ainda não 

esteja sendo usada, vou usar “f”, “f” é igual a “b” mais “d”, ele já vai dar a soma. 

Estão vendo? Aqui “f” esta dando 7,27 cm, logo esse ponto não pertence a elipse. 

PROF4 – Como se faz? 

FORMADOR – Somamos os dois segmentos. 

PROF4 – “F1” mais “F2”. 

FORMADOR – Não, não, não, os dois segmentos, o segmento “b” mais o 

segmento “d”. Ai vai aparecer aqui na janela algébrica, o valor da soma. 

PROF9 – Marcelo, mas se tivesse com a circunferência indica, seria mais fácil. 

FORMADOR – Não ajuda muito não. 

FROF9 – Mas aí dá pra ver o que tá dentro e o que está fora. 

FORMADOR – Quer ver então? Vou colocar de volta a circunferência. 

PROF9 – Isso! 

FORMADOR – Agora eu vou mover o ponto “D”. O ponto “D” é livre, veja. Mesmo 

que eu coloque sobre a circunferência não dá, veja. 

PROF9 – Não? 

PROF10 – Não? 

PROF4 – Não, olha lá, está dando 7,68cm. 

FORMADOR – Isso mesmo está dando 7,68 cm, deveria dar 9,5cm. 

PROF3 – Por que o meu deu certinho de primeira foi sorte? 

FORMADOR – De primeira? Deixa eu ver... (vai conferir a construção do 

professor) Pior que é verdade gente. 

PROF3 – E eu apaguei a circunferência.  



 147

FORMADOR – A circunferência não ajuda muito, eu vou pedir para você marcar 

seis números para eu jogar na mega-sena. É muita sorte... (risos) 

Eu coloquei essa atividade porque eu vi um aluno uma vez tentando fazer por 

esse método, eu lhe disse você vai passar o resto da vida aí para construir a 

elipse. 

PROF9 – Mas se você tiver o raio da circunferência... (fica em dúvida sobre o que 

ele próprio dizia) 

FORMADOR – A circunferência só serviu para definir os focos. Você sempre vai 

precisar dos focos. Por exemplo, na dobradura um foco é centro da circunferência 

o outro é o ponto colocado no interior da circunferência. 

PROF9 – A diferença entre a elipse e a hipérbole é justamente o ponto estar 

dentro ou fora da circunferência. 

FORMADOR – Isso. Esta construção é um esconde - esconde, vou indo para cá, 

desço, movimentando o ponto “D”... vou verificando a soma e fica se matando 

aqui. 

PROF9 – Então, se o ponto “D” estiver fora, vira uma hipérbole. 

FORMADOR – Não o ponto “D” esta fora. O ponto “D” não é foco, você esta 

pensando no ponto “D” como foco. Para virar hipérbole, nós deveríamos mexer 

nos focos. 

PROF9 – Ah! É... 

FORMADOR - Isso aqui é ponto da elipse. Certo? A minha soma está chegando 

perto... quase lá... (movimenta o ponto “D” e observa a soma) Bateu! Consegui! 

Agora “D” é um ponto da elipse. O meu aluno estava fazendo, ele estava fazendo 

justamente isso, ele fez uma construção meio “capenga” estava até errada ele 

não conseguiu colocar os focos de maneira simétrica, mas a idéia básica dele era 

essa, procurar ponto por ponto. O que ele fazia? Quando ele achava um ponto 

que ele julgava que era ponto da elipse, ele ia na janela algébrica e anotava a 

coordenada do ponto. Ai ele queria anotar vários para montar a elipse, eu falei 

vai, anota os infinitos pontos ai. 

PROF1 – “A” e “B” (extremidades do segmento) pertencem à elipse. 
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FORMADOR – Não. Opa, “A” e “B”? 

PROF1 – Isso. 

FORMADOR – Pertencem, perdão, pertencem sim. 

 

(o formador tira algumas dúvidas relacionadas a construção) 

FORMADOR – Ah! Nós temos também as perguntas para responder. É 

interessante passarmos para a atividade seis e deixar a cinco para depois, porque 

a atividade seis é a dobradura, como encontrar infinitos pontos sem precisar ficar 

nesse esconde – esconde com os pontos. 

 

(tempo para que os professores respondam as perguntas)  

FORMADOR – Vamos construir a elipse, mas agora usando uma maneira menos 

trabalhosa, essa atividade (atividade 4) é interessante para trabalhar os conceitos 

de elipse a distância do ponto ao foco... a soma tem que ser igual a tal... para isso 

ela serve, mas para encontrar os ponto da parábola... por favor... 

PROF3 – Só com paciência ou muita sorte. 

FORMADOR – Isso mesmo. Muita sorte ou muita paciência. Então vamos para a 

dobradura? O que acontecia na dobradura? 

PROF3 – Tinha a circunferência... 

FORMADOR – Tinha a circunferência, qualquer circunferência. (constrói a 

circunferência) 

PROF4 – Um ponto era fora... 

FORMADOR – Não, na elipse não, na elipse o ponto é dentro da circunferência. 

Você vai precisar de um ponto dentro da circunferência. (constrói o ponto dentro 

da circunferência) O meu está como ponto “B”. E o trabalho é simplesmente 

dobrar o papel para fazer coincidir o ponto “B” com qualquer ponto da 

circunferência, vou colocar um ponto sobre a circunferência para representar essa 

coincidência, já que não dá para dobrar a tela... Renomear (Cria o ponto) ficou 

“B1”. Bom, o que acontece? Existe uma distância entre “B1” e “B”, podemos traçar 

o segmento... (constrói o segmento). Quando dobramos o papel vegetal, o que 

acontece? O que acontece com o segmento? 
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PROF3 – Dobra no meio não é isso? 

FORMADOR – Fica dividido no meio. 

PROF3 – Mediatriz de novo... 

FORMADOR – Então vamos passar a mediatriz, observe que é exatamente a 

idéia da dobradura. (constrói a mediatriz) esse é o vinco, vou mudar o nome para 

vinco... renomear... vinco... E a partir daqui o era feito? 

PROF3 – Esse ponto (mostra o ponto B1) vai passear sobre a circunferência 

(move o ponto B1) sobre a circunferência. Não estamos percebendo nada porque 

os vincos não vão marcar a tela é claro, a não ser que... nós habilitemos o rastro 

do vinco... Pronto, rastro habilitado...  

PROF3 – Da reta no caso? 

FORMADOR – Do vinco, da reta que representa o vinco, o que tem que ficar 

marcado? O vinco... Quando você arrastar (move o ponto B1 sobre a 

circunferência novamente) começa a ver a sua elipse bonitona... 

PROF4 – Fofa! 

FORMADOR – O legal é mover esse ponto (mostra o ponto “B”) de lugar e ver o 

que acontece, com isso vamos ver o que é a excentricidade da elipse. 

PROF9 – A minha acaba sumindo! 

FORMADOR – Epa! Sumindo? Deixa eu ver... (vai até o computador do 

professor). Já sei o que você fez. Você não usou uma circunferência com raio 

fixo, aí quando você mexe no seu ponto, também mexe no raio da sua 

circunferência, aí bagunça tudo... você vai ter que usar a circunferência de raio 

fixo. A circunferência não pode ser mexida junto como o ponto.  

 

(o formador ajuda outros professores com dificuldade) 

FORMADOR – E se nós quisermos só os pontos? Porque aí estão marcadas as 

tangentes. Qual será o ponto de tangência? Será esse aqui? (mostra a 

intersecção do vinco com o segmento que liga “B1” e “B2”) 

PROF3 – Não. 

PROF10 – Não. 
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FORMADOR – Vamos fazer um teste? É nesse ponto que nós vamos de cara... 

(coloca o ponto na intersecção do segmento que liga “B1” e “B2”, habilita seu 

rastro e move a construção) Não vai dar certo. Estão vendo? O que forma é uma 

circunferência... não é ele. Por quê? Simplesmente o ponto de tangência não é 

aquele. Então, quem é o ponto de tangência? Você precisa traçar o raio da 

circunferência, e esse é o ponto de tangência. (mostra a intersecção do raio da 

circunferência com o vinco e inseri um ponto em tal circunferência) Habilita o 

rastro... e você sai ver a elipse... (move a construção novamente). 

PROF4 – Olha que fofo! 

FORMADOR – E dá para brincar com excentricidade... mova o ponto “B” para 

bem perto do centro da circunferência... o que vai acontecer? (move a construção 

novamente) Vai ficar quase uma circunferência, essa elipse tem uma 

excentricidade pequena. Que é o quociente entre o valor “c” pelo valor “a” da 

elipse. 

PROF3 – Qual ponto eu movo? 

FORMADOR – O centro da circunferência eu não consigo mover, então tem que 

mover o ponto “B” para verificar as excentricidades da elipse. Excentricidade quer 

dizer o que? Fora de centro, por isso se você colocar o ponto “B” no centro vira 

uma circunferência. 

PROF3 – O que eu tenho que fazer? O rastro de “B”? 

FORMADOR – Não o rastro da intersecção do raio da circunferência com o vinco, 

ponha um ponto na intersecção e habilita o rastro dele. Deu certo? 

 

(o formador ajuda outros professores com dificuldade) 

FORMADOR – Dá para tirar muitas conclusões dessa construção ou não? 

PROF9 – Sempre se parte de uma circunferência... e uma reta... e ela sempre 

tem um ponto com relação a circunferência. 

PROF3 – Dessa eu gostei mais.  

PROF2 – Essa eu consegui acompanhar melhor. 
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FORMADOR – Essa é a evolução normal, vamos aprendendo e 

consequentemente conseguindo acompanhar melhor. 

FORMADOR – Temos a outra construção também, a do movimento da Terra em 

torno do Sol. Lembra dele? Então, é igual a construção que nós fizemos com a 

parábola, lá do tiro de meta. Criamos uma elipse, inserimos uma imagem ou 

ponto e fazemos esse ponto ou imagem participar, coincidir com a elipse. Como? 

Usando a equação. Praticamente a mesma coisa que fizemos na outra aula, não 

muda muita coisa não, a diferença é que usaremos a equação da elipse e não da 

parábola. A idéia toda é a mesma. Então essa aí vocês podem fazer sozinhos e 

agora nós continuamos com a dobradura da hipérbole, que muita gente já fez. 

PROF8 – Então qual é a atividade agora. 

FORMADOR – Vamos fazer a dobradura da hipérbole. Espera. Qual é a atividade 

sete? Ah! Tá. É construir a hipérbole da mesma maneira que nós tentamos fazer 

a elipse, que é a trabalheira de ficar procurando a diferença, ela é interessante 

para gente a primeira vez, se tiver que fazer de novo fica chato, vamos construir a 

hipérbole com a dobradura. Que ver? (sentasse ao computador) Acabou! Feita! Já 

fiz a hipérbole. (Com dois movimentos constrói a representação da dobradura da 

hipérbole partindo da construção que representa a dobradura da elipse)  

PROF8 – Dá para fazer de novo? 

PROF6 – Como assim? 

PROF10 – Precisa começar do zero para poder... 

FORMADOR – Eu não comecei do zero, mas eu vou fazer. Ta aí a hipérbole. Por 

que eu fiz tão rápido? Porque a hipérbole é tão parecida com elipse que dá para 

partir da própria construção da elipse. Mas vamos fazer do começo. 

PROR10 – Vamos lá, do começo. 

FORMADOR – Vamos usar circunferência de raio fixo, Ok? Para não dar  aquele 

problema na hora de mover... feita a circunferência... a diferença é: o ponto não 

está dentro da circunferência, o ponto não está escrito na circunferência, ele está 

fora. De resto é tudo igual, o ponto sobre a circunferência para representar o 

reflexo do ponto quando o papel é dobrado. Certo? O que acontece, um 

segmento, no meu caso, entre o ponto “B” e “C”. (os pontos “B” e “C” são 
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respectivamente o ponto criado fora da circunferência e o ponto criado sobre a 

circunferência) quando você dobra o papel vegetal, esse segmento é dividido no 

meio, mediatriz... inicialmente está pronto, basta habilitar o rastro da mediatriz que 

o nosso vinco, vou chamar de vinco... propriedades, renomear... vinco... e para 

marcar os vincos na tela é preciso habilitar o rastro... 

PROF6 – Eu já fiz a mediatriz, e aí? 

FORMADOR – Acabou, é só habilitar o rastro do vinco que a mediatriz. Olha aí a 

hipérbole... (move o ponto “C” por sobre a circunferência) 

PROF8 – A diferença é que com o ponto interior a circunferência vai ser a elipse e 

exterior a circunferência é hipérbole. 

FORMADOR – Temos aí mais uma boa forma de tentar convencer o aluno que 

hipérbole não é parecida com a parábola, a hipérbole é parecida sim com a 

elipse. 

PROF7 – Como você fez, na outra para aparecer só o ponto? (ponto de 

tangência) 

FORMADOR – A diferença é que na elipse nós traçamos o raio, e na hipérbole, 

não dá para usar um segmento para traçar o raio, porque na hipérbole ela 

extrapola o raio, então usamos uma reta que passa pelo raio. Entendeu? 

PROF7 – Aaaaaah! Certo. 

PROF9 – E ponto “C” orbitar pela circunferência sozinho, não dá? 

FORMADOR – Não vai dar certo, lembra daquela animação que eu mostrei para 

vocês da estrela que fica girando? Lembra que ela só vai até a metade e volta? 

Aqui aconteceria a mesma coisa se usarmos a equação da circunferência, alguém 

vai ter que me ensinar fazer dar uma volta completa com equação da 

circunferência, mas eu acho que isso não é possível.  Acho que deve ser 

limitação do programa. 

 

(o formador ajuda alguns professores ainda com dúvida) 

FORMADOR – Dá para aproximar o ponto “B” da circunferência e ver o que 

acontece com a hipérbole, dá para ver que mexe na excentricidade da hipérbole. 
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PROF9 – Algebricamente se colocar na linha de comando isso... (mostra a 

equação de uma parábola) 

FORMADOR – Teremos uma parábola. Se você entrar com equação da hipérbole 

o resultado será uma hipérbole. 

 

(o formador ajuda os professores em alguma dificuldade de operação do 

Geogebra) 

FORMADOR – E para usar somente o ponto de tangência vocês conseguiram? 

Ou só fizeram com as tangentes?  

 

(alguns professores respondem afirmativamente outros se mantém calados) 

FORMADOR – É muito parecido com o que fizemos na elipse, a diferença que na 

elipse, como o ponto é interno a circunferência só o raio já resolve se fizermos o 

raio aqui, existem pontos que não apareceram, porque a hipérbole extrapola a 

circunferência, então, usaremos uma reta ao invés de traçar só o raio, trace uma 

reta. Aqui na intersecção da reta que passa pelo raio com o vinco... coloco um 

ponto... esse é o ponto de tangência, da sua hipérbole. 

PROF4 – O que você fez? 

FORMADOR – Lembra que nós traçamos um segmento aqui para servir de raio?  

PROF4 – Sim. 

FORMADOR – Eu fiz exatamente a mesma coisa, só que ao invés de usar um 

segmento, eu usei uma reta, porque no caso da hipérbole existem pontos fora da 

circunferência, se você usar um segmento esse ponto não irá aparecer. Vou fazer 

de novo acompanhem... Vou voltar de onde estava... Estávamos nisso aqui. O 

rastro do vinco habilitado, e nós estávamos vendo a hipérbole sendo criada pelas 

suas tangentes, mas eu não quero ver as tangentes, eu quero ver o ponto de 

tangência. O que interessa é o ponto, então, o que foi feito na elipse? Foi traçado 

um segmento representando o raio, o segmento na elipse é suficiente porque 

como o ponto esta dentro da circunferência a elipse fica totalmente dentro da 

circunferência, logo, o raio resolve o nosso problema já que o ponto de tangência 

aparece na intersecção do raio com o vinco. No caso do ponto fora a 

circunferência para gerar a hipérbole, alguns pontos da hipérbole serão externos 
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a circunferência, não dá mais para usar o segmento para marcar o raio, porque o 

segmento vai ficar interno a circunferência, então traçamos uma reta. 

PROF3 – O que eu faço agora? 

FORMADOR – Só marcar seu ponto de tangência, aí na intersecção do vinco 

com a reta que você acabou de criar. Agora habilita o rastro...  

 

(o formador ajuda os professores com dúvida) 

PROF10 – Mas e quando as retas não se cruzarem? 

FORMADOR – Elas sempre se cruzam, são retas oblíquas, é que dependendo da 

posição você não vê o cruzamento, mas elas se cruzam sim, em algum lugar... lá 

no infinito tem um cruzamento, são retas oblíquas. 

PROF10 – Mas elas estão abrindo, como vão se cruzar? 

FORMADOR – Estão abrindo desse lado do ponto do outro elas estão fechando, 

e quando esse lado que está abrindo passar a se fechar o lado que estava se 

fechando abrirá, por isso nós temos os dois lados na hipérbole. 

 

(o formador ajuda os professores em dúvida) 

PROF10 – Eu ainda tenho dúvida sobre como inserir figura... 

FORMADOR – Vamos fazer assim, eu vou fazer um vídeo inserindo figura, ai eu 

posto como eu fiz com as dobraduras tudo bem? 

PROF10 – Tá certo. 

(o restante da oficina foi dedicado a perguntas específicas sobre algumas funções 

do Geogebra, para que os professores desenvolvam seus próprios trabalhos. O 

Professor Responsável encerrou a oficina apresentando os cursos de Mestrado 

Acadêmico e Mestrado Profissional da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo)   

 




