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Apresentação
“Toda jornada começa com o primeiro passo”.
Lao-Tse

A magia e a beleza da Matemática nos encantam
e surpreendem a cada dia. Somos professores
apaixonados por essa área do saber humano e
reconhecemos na educação o espaço para reflexão
e melhoria do ser humano e, consequentemente,
da sociedade. A transformação social requerida para
um mundo com mais harmonia e paz se instancia
em cada um de nós, professores ou alunos, cidadãos
ou governantes, e depende da compreensão da
complexidade da realidade. A Matemática nos oferece
ferramentas conceituais importantes para promover
essa compreensão e a consequente transformação
social. Esse fato, por si só, já justificaria a sua presença
nos currículos escolares, mas acreditamos que o
encantamento surpreendente da relação entre a
abstração e a realidade corresponda à verdadeira
inspiração para seu estudo na educação básica.
O público-alvo dessa coleção são todos que, como
nós, são apaixonados por essa ciência e, diariamente,
contribuem para apresentar às novas gerações as
belezas da Matemática. Nós escrevemos esse material
para você, colega professor, de modo a refletirmos
sobre conceitos matemáticos e propostas pedagógicas.

Li Er ou Lao
Dan, mais
conhecido
como Lao-tse
que em chinês
significa velho
mestre, é uma
das maiores
personalidades
da filosofia
oriental.
Reza a lenda
que ele viveu
por volta do
século VI antes
de Cristo, na
época das Cem
Escolas de
Pensamento.
Foi atribuído
a Lao-Tse a
autoria do Tao
Te King ou Livro
do Caminho e
da Virtude, um
dos livros mais
traduzidos do
mundo, ficando
atrás apenas
da Bíblia.

Em nossa concepção, a autonomia pedagógica
docente é essencial para a promoção de uma
aprendizagem efetiva. Portanto, esse material foi
concebido como um ponto de partida para reflexões
sobre o ensino da Matemática e do papel dessa ciência
na integração com os diversos campos do saber.

O primeiro passo...
Professor, a coleção Diálogos com Professores do
Ensino Médio, do SESI Matemática, foi escrita por
professores de matemática atuantes na educação
básica e superior, nas redes municipal, estadual e
federal, e que participaram de vários projetos de
formação continuada em diferentes Estados do
Brasil. As diferentes realidades vivenciadas nessas
experiências nos motivaram a escrever esse material
tendo como foco a sala de aula real, com professores
e alunos reais e não os ideais.
O professor real tem muito interesse na aprendizagem
dos alunos e pouco tempo para preparar e criar
aulas novas. O aluno real está imerso em um mundo
tecnológico com muitos atrativos e que precisa ser
motivado e apresentado às belezas e encantamentos
da Matemática. Por isso, pensamos em um texto que
agregue reflexões sobre a nossa sala de aula e que
busque na Matemática a magia capaz de aguçar a
mente e despertar nos estudantes o mesmo interesse
que nos encantou.
Os desafios da sala de aula real são complexos e,
por isso, é preciso mais do que o conhecimento
Matemático para que os docentes consigam obter
sucesso no ensino dessa ciência. No entanto, tal
conhecimento é fundamental. Nossa proposta
não é apresentar exaustivamente os conceitos
matemáticos, pois acreditamos que você, professor,

já os têm e, caso necessite consultar alguma literatura,
poderá recorrer aos muitos materiais já existentes
para este fim.
Nossa proposta se baseia na exposição e debate
de ideias a fim de refletirmos sobre os aspectos
pedagógicos da sala de aula real, os conteúdos
matemáticos e os recursos tecnológicos disponíveis,
como se esse espaço fosse a sala de professores na
qual pudéssemos compartilhar experiências e, após
esse diálogo, sairmos recarregados com a beleza e o
encantamento da Matemática, prontos para provocar,
desafiar e motivar os estudantes.
Agradecemos por acreditar que juntos, nessa jornada,
podemos fazer algo extraordinário.
Obrigado por ter se aventurado nessa profissão
magistral e por fazer diferença na sociedade!
Um grande abraço,
Equipe Sesi Matemática.

Características da Coleção
Professores do Ensino Médio

Diálogos

com

Os doze livros da coleção abordam conteúdos do
ensino médio sem, necessariamente, seguir a divisão
curricular tradicional, mas buscando estabelecer
relações entre eles. Cada livro foi dividido em temas
sobre conceitos matemáticos e redigido como um
diálogo entre os autores e os leitores. Por sua vez, os
temas são divididos em quatro seções:

Atividades Práticas

Na Sala de Professores, apresentam-se diálogos
entre personagens fictícios: professores que se
encontram na hora do recreio ou em tempos vagos
e conversam sobre como ensinar um determinado
conteúdo da matemática.
A seção Atividades Práticas pode se dividir em duas
subseções:

•

Experiências com objetos ou situações da vida
real
Exemplos de atividades com objetos físicos ou
análises de situações cotidianas cujo objetivo
é abordar o conteúdo matemático destacado
na seção anterior. São situações de fácil
compreensão, criativas e motivadoras, que
propiciam uma interação colaborativa entre
alunos e professores.

•

Investigação de erros
Aprofundamento do debate sobre os
conceitos matemáticos abordados a partir da
análise e discussão de exemplos de erros e
equívocos comuns.

Na seção Matemática e Suas Tecnologias são
apresentados pelo menos dois recursos digitais
elaborados especialmente para cada Tema, bem
como orientações metodológicas de uso e algumas
aplicações pedagógicas para exploração dos
conceitos matemáticos abordados.

A seção Ampliando ideias poderá se dividir em
quatro subseções:
Leitura Recomendada

Textos comentados para aprofundamentos sobre os conceitos matemáticos abordados.
Sugestão de Materiais Didáticos

Articulação do tema aos materiais disponibilizados pelo programa SESI Matemática.
Sugestão de Recursos Educacionais
Digitais

Apresentadas – de forma resumida – outras
sugestões de uso de recursos digitais
disponíveis: em sites de universidades; no Portal
do Professor; no Portal da TV Escola; no Portal
Domínio Público; na plataforma de jogos online, etc; além daqueles comentados na seção
Matemática e suas tecnologias.

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.
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Introdução

Muitas vezes, o nosso trabalho de professor é comparado
ao trabalho de um lapidário. O aluno é a pedra preciosa em
seu estado bruto, a qual lapidamos incensantemente até que
fique polida e mostre todo o seu brilho.
O trabalho de lapidação exige cortes precisos e não permite
erros, pois cada erro talha a pedra preciosa comprometendo
uma de suas facetas, impedindo que apresentemos a joia
final em todo o seu esplendor.
Voltando à nossa analogia, se tivéssemos essa
responsabilidade, muito provavelmente, com trabalho e
dedicação, conseguríamos lapidar algumas pedras por ano,
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mas, dificilmente,lapidaríamos uma turma inteira. Além do
mais, não damos aulas apenas para uma turma. Geralmente,
a nossa rotina de trabalho envolve diversas turmas e várias
escolas, o que tornaria o trabalho de lapidação quase
impossível.
Acreditamos que a lapidação não é o que fazemos, mas
sim o que ensinamos o aluno a fazer.
Na verdade, a educação que fornecemos, na maior parte
das vezes, possibilita ao aluno a construção de habilidades
mentais que, acrescidas das suas habilidades sociais, o fará
um lapidário de sua própria pedra, assim como somos de nós
mesmos. Afinal, o próprio aluno deve buscar se aperfeiçoar,
reconhecendo e aparando suas próprias imperfeições,
criando uma visão de si mesmo tal qual a do lapidário que
enxerga dentro de uma pedra bruta a mais bela joia ou a de
um escultor que não vê uma pedra e sim uma obra de arte.
Professor, esperamos que esse material o auxilie a ser um
instrutor de lapidários ainda melhor!

Sala de Professores
Diálogo.

Ao chegar na sala de professores, Pedro nota que Francisco olha pela janela
e contempla uma cadeia de montanhas. Calmamente, ele se aproxima do
amigo, olha sobre seus ombros e comenta:
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Aprofundamento
A Geometria Espacial está presente nos currículos escolares
da Educação Básica e, em especial, no Ensino Médio.
Vamos destacar, das matrizes de matemática do Sistema
de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), os descritores que
envolvem:
•

percepção espacial;

•

relação entre plano e espaço;

•

identificação de sólidos geométricos e suas propriedades;

•

medição de volumes de sólidos e áreas de superfícies.

Módulo 10
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D1 – Identificar
a localização/
movimentação de
objeto em mapas,
croquis e outras
representações
gráficas.
D7 – Resolver
problemas
significativos
utilizando unidades
de medida
padronizadas como
km/m/cm/mm,
kg/g/mg, l/ml.

Matrizes do
5º Ano do
Ensino
Fundamental

D6 – Estimar a
medida de grandezas
utilizando unidades
de medida
convencionais
ou não.

D2 – Identificar
propriedades
comuns e diferenças
entre poliedros e
corpos redondos,
relacionando figuras
tridimensionais com
suas planificações.

D3 – Identificar
propriedades comuns
e diferenças entre
figuras bidimensionais
pelo número de lados,
pelos tipos de
ângulos.
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D2 – Identificar
propriedades comuns
e diferenças entre
figuras bidimensionais
e tridimensionais,
relacionando-as com
as suas planificações.

Matriz do
9º Ano
do Ensino
Fundamental
D15 – Resolver
problema utilizando
relações entre
diferentes unidades
de medida.

D14 – Resolver
problema
envolvendo noções
de volume.
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D3 – Relacionar
diferentes poliedros
ou corpos redondos
com suas planificações
ou vistas.

D13 – Resolver
problema envolvendo
a área total e/ou
volume de um sólido
(prisma, pirâmide,
cilindro, cone,
esfera).

Matriz do
3º Ano
do Ensino
Médio

D4 – Identificar
a relação entre o
número de vértices,
faces e/ou arestas de
poliedros expressa em
um problema.

Para saber mais informações sobre as matrizes de matemática do SAEB,
acesse:
http://portal.inep.gov.br/web/saeb/a-prova-de-matematica
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Formas ou Fórmulas?
Após a leitura das matrizes de Matemática do Sistema de
Avaliação do Ensino Básico, vemos descritores que contemplam
diferentes habilidades tais como:
•

a identificação de formas ede propriedades;

•

a determinação de medidas;

•

as representações gráficas das formas, suas planificações
ou vistas.

Com tanta variedade de habilidades relacionadas ao pensamento
geométrico, por que as fórmulas são preferidas em relação ao
estudo das formas?

Partindo de uma perspectiva da prática docente, sabemos
que é mais fácil corrigir uma aplicação errada na fórmula do
volume de um prisma do que a percepção equivocada sobre o
formato de um objeto representado pictoricamente.

Para exemplificar, observe,
a seguir, a imagem que foi
apresentada aos alunos
como ilustração de um
objeto tridimensional.

Módulo 10

25

Vários alunos não conseguiram perceber que a figura poderia
representar um cubo. Eles apenas viam um hexágono.

O que fazer para ampliar a visão dos alunos?

Antes de responder
àa pergunta,
vamos apresentar
alguns conceitos
teóricossobre o tema.

Bernard Parzysz, em seu artigo Problemas da Representação
Plana de Figuras Geométricas Espaciais, afirma que há perda
de informação quando fazemos um desenho bidimensional
de um objeto geométrico bi ou tridimensional e analisa, entre
os alunos, o que chama de conflito entre o polo do visto e o
polo do conhecido ou sabido.

Como Dizem

O polo do visto consiste na interpretação de um desenho
da maneira como ele se apresenta aos olhos do observador,
baseando-se na sua imagem visual.
O polo do conhecido está associado à interpretação de
um desenho considerando propriedades ou características
conhecidas do objeto, mas que não estão explíicitas na imagem.
(PARZYSZ, 1991)
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Vamos fazer um teste?

O que você vê aqui?

Mas e se dissermos que a figura anterior representa um objeto
tridimensional?

Certamente, tal informação modificará a sua forma de enxergar
a figura. Entenda o porquê.
Quando observamos, simplesmente, a imagem, temos como
referência o polo do visto.
A partir do momento em que informamos que a figura
representa um objeto tridimensional, passamos a vislumbrá-la
através do polo do conhecido.

Sabemos que tal figura representa um objeto tridimensional e por isso
tentamos visualizar suas possíveis formas a partir dessa informação e a partir
do que se vê.
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Veja, a seguir, uma
interpretação possível a partir
do polo do conhecido.

Convenção de Uso de Tracejados ou Pontilhados

Em seu trabalho,Parzysz mostra que para representar ou ler
um objeto tridimensional no plano é necessário que se faça
um trabalho com os alunos no sentido de:
•

conhecer os objetos espaciais;

•

utilizar regras para as suas representações;

•

adquirir conhecimento e domínio das representações,
para evitar que os desenhos fiquem estereotipados.
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Uma regra de representação comumente utilizada é a
convenção de uso de tracejados ou pontilhados para
representar linhas que estariam por trás de alguma superfície,
ou seja, que não poderiam ser vistas pelo observador.
A presença de tais linhas na figura amplia o polo do conhecido
porque o observador interpretará essa informação como a
representação de um objeto tridimensional.

Para nós, professores, o uso das linhas tracejadas costuma ser
suficiente para visualizarmos uma representação bidimensional
de uma pirâmide, por exemplo. Nossos alunos, no entanto,
precisam desenvolver essa habilidade.

O que fazer para ampliar a visão dos alunos de modo que
percebam em um hexágono com suas diagonais a representação
de um cubo?
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

A partir do exemplo do hexágono como representação do
cubo, fica provado que desenvolver a percepção visual é mais
trabalhoso e difícil do que explicar que o volume do cubo de
aresta a é dado por a3, concorda?
A habilidade algébrica de conhecimento e aplicação de
fórmulas é tão importante quanto a visualização dessas formas,
mas costuma ocupar mais espaço nas aulas do Ensino Médio.

De fato, a habilidade de visualização
é, em alguns casos, muito difícil,
mesmo para nós, professores.
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Sugestão de Atividade

Vamos explorar a habilidade da visualização dos alunos? Veja
alguns exemplos de polígonos:

Polígonos
Quadrado

Retângulo
não losango

Losango não
retângulo
Triângulo
escaleno
Pentágono

Paralelogramo
não retângulo
Trapézio

Triângulo
isósceles

Triângulo
equilátero
Hexágono

Dentre os polígonos citados, quais podem ser formados por
uma seção plana de um cubo?

E aí, já sabe a resposta?
Quantos polígonos você indicou?
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Note que essa questão não demanda o conhecimento de
fórmulas, mas não é simples.

Lembramos que uma seção plana é a superfície obtida pela interseção de
um plano com um sólido.

Vamos representar as seções planas correspondentes a cada
um dos polígonos anteriores.
Isso mesmo! Os dez polígonos indicados correspondem a
seções planas possíveis do cubo!

Pode confessar, é difícil visualizar todas,
não é mesmo?

a. Seções Quadrangulares
O plano intersecta quatro faces do cubo.

Atenção! Clique na imagem
e leia a sua definição.
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Paralelogramo
não retângulo

Retângulo
não losango

Quadrado

Losango
não retângulo

Trapézio

b. Seções Triangulares
O plano intersecta três faces do cubo.

Triângulo escaleno

Triângulo isósceles

Triângulo equilátero
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c. Seções Pentagonais
O plano intersecta cinco faces do cubo.

Pentágono

d. Seções hexagonais
O plano intersecta todas as seis faces do cubo.

Hexágono
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Caso você tenha acertado todas as seções planas do cubo,
parabéns, sua visão é muito além do alcance da média da
população. Caso contrário, não fique triste. Afinal, é difícil
mesmo.
Bem mais difícil do que calcular
o volume ou a área da superfície
externa do cubo, não é mesmo?

O estudo da Geometria Espacial tem tido pouca ênfase no
Ensino Básico. Não são poucos os alunos concluintes do Ensino
Médio que não estudaram nada de Geometria Espacial. Mesmo
quando esta não é totalmente abandonada, sua abordagem
quase sempre se resume à memorização de nomenclatura de
sólidos geométricos e de fórmulas para seus volumes e áreas
de superfícies. Este tipo de abordagem pouco contribuirá
para que os estudantes desenvolvam a percepção espacial,
a visualização tridimensional, ou adquiram em plenitude as
habilidades e competências indicadas nos descritores do SAEB.
É importante uma abordagem baseada na exploração do
espaço que:
ESTIMULE:

• o levantamento de hipóteses
e conjecturas;

EVITE:

• a memorização de fórmulas
sem significado.

• o desenvolvimento das habilidades
de visualização
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Afinal, o que é Visualização?
Para responder a essa pergunta vamos recorrer às pesquisas
em Educação Matemática.

Como Dizem

De acordo com o dicionário Aurélio (2004), visualização é a
ação ou efeito de visualizar; transformação de conceitos
em imagens reais ou mentalmente visíveis. O dicionário
Houaiss (2009) fornece a mesma definição para visualização,
acrescentando como sendo a capacidade ou ato de formar
mentalmente imagens visuais de coisas que não estão à
vista. Ainda, semelhante às definições anteriores, o dicionário
Michaelis (1998) define visualização como transformação de
conceitos abstratos em imagens reais ou mentalmente visíveis.
(FLORES, WAGNER & BURATTO, 2012)

Baseamo-nos no artigo Pesquisa em visualização
na educação matemática: conceitos, tendências e
perspectivas, publicado por Flores, Wagner e Buratto (2012),
e que apresenta um estudo sobre como pesquisadores
conceituam ou dão significado ao termo visualização na
pesquisa em Educação Matemática.
Neste artigo, as autoras buscaram mapear e classificar
tendências na pesquisa brasileira sobre visualização na
Educação Matemática, a partir de trabalhos apresentados nos
cinco Encontros Nacionais de Educação Matemática (ENEM)
ocorridos no período de 1998 e 2010.
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Que tal conhecermos algumas definições
encontradas para o termo visualização?

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Duval (1999) argumenta que a visualização não é meramente
percepção visual, mas é representação e, como há muitos
registros semióticos de representação, é necessário um
treino específico para aprender a ver.
Arcavi (1999) salienta que nós vemos não somente o que é
dado para ser visto, mas também o que não é visível aos olhos
e conceitua a visualização como um método para ver o não
visto, o abstrato.
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Visualização e Tecnologia
Há um amplo leque de atividades que podem ser realizadas
para o desenvolvimento das habilidades relativas à percepção
e à visualização espacial.

O problema é que nem sempre há
tempo suficiente para contemplá-lo.

Outro aspecto que dificulta o ensino de Geometria Espacial
é que nem todos os professores têm dom para desenhar.
Como contornar esses obstáculos?

Professor, representar sólidos no plano
é uma tarefa difícil para a maioria dos
professores. Felizmente hoje podemos
contar com auxílio de recursos tecnológicos!

Os recursos tecnológicos permitem que os professores
contornem suas dificuldades de criar desenhos elaborados
para representar figuras tridimensionais.
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Estou cada vez mais convencido
de que a tecnologia permite novas
possibilidades de exploração do
espaço com os alunos. E você?

Um aplicativo que pode ajudar muito na exploração das representações
bidimensionais de modelos tridimensionais é o software SketchUp.

A imagem a seguir mostra uma construção 3D feita no
aplicativo SketchUp pelo professor Marcelo Bueno para a
aula Desenhando o mundo em uma janela – os princípios
da perspectiva cônica, disponível no Portal do Professor do
MEC.
Essa imagem é autoexplicativa e merece ser destacada
por mostrar o ponto de vista de um observador e uma tela
imaginária, em um plano ortogonal (projeção) ao plano
horizontal (solo).
•

A imagem formada pode ser pensada como um quadro
que está sendo pintado no plano de projeção.

•

As linhas retas imaginárias que partem do ponto de vista
do observador até o objeto observado formam sólidos
cônicos.
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Vamos ver agora algumas atividades
que podem ser utilizadas para
auxiliar no desenvolvimento da
habilidade de visualização.

Câmera fotográfica

A atividade consiste em fotografar, por exemplo, um cubo
mágico de diferentes ângulos. O objetivo é obter a maior
variedade de contornos poligonais da imagem do cubo.
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Atualmente, muitos telefones celulares também funcionam
como câmeras fotográficas. Essa facilidade pode ser explorada
em muitas atividades diferentes.

Seções planas do cubo
Será possível obter uma fotografia de um cubo na qual seu
contorno seja hexagonal?

Essa atividade pode ser associada à atividade de seções planas
do cubo. Os alunos devem ser motivados a investigar se todas
as seções planas do cubo correspondem a contornos da
imagem do cubo em fotografias.
Imagens anamórficas

Outra atividade que pode ser realizada com fotografias consiste
na exploração de imagens anamórficas.
A imagem a seguir é resultado de uma atividade de anamorfose
feita com alunos de um colégio público estadual no Rio de
Janeiro.
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Essa atividade está descrita passo a passo na aula Anamorfose
na Arte. Uma Abordagem Interdisciplinar, disponível no Portal do
Professor do MEC.
Jogo da Tomografia

Para desenvolver as visualização de seções planas
recomendamos o Jogo da Tomografia, idealizado e programado
por João Queiroz e Humberto Bortolossi.

O objetivo desse jogo é
identificar um objeto que
está parcialmente invisível.

Apenas a interseção do objeto com um plano é exibida. A
altura deste plano pode ser mudada e, assim, o usuário tem
acesso a várias seções planas do objeto, uma de cada vez.
Existem três categorias de objetos:
•

poliedros – os sólidos platônicos, as pirâmides de
bases quadrangular e pentagonal e o prisma regular
pentagonal;

•

superfícies não poliédricas – o cone reto, o cilindro reto,
a esfera e o toro;

•

modelos 3D de computação gráfica – um crânio, um
dromedário, um polvo e uma vaca.
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No jogo, um mesmo objeto pode aparecer em posições
diferentes. Caso o usuário não consiga identificar o objeto em
duas tentativas, o programa apresenta uma dica: dez seções
planas do objeto apresentadas simultaneamente.

Para acessar uma demonstração do Jogo da Tomografia, clique
em:http://www.uff.br/cdme/tomografia/tomografia-html/
exemplo-br.html.

Seções planas de sólidos

A habilidade de visualização das seções planas de sólidos
é muito útil para o desenvolvimento de vários conceitos
matemáticos.
Por exemplo, quando as curvas obtidas pela interseção da
superfície de um sólido com planos paralelos ao solo, são
projetadas ortogonalmente em um mesmo plano paralelo,
têm-se as chamadas curvas de nível.
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Você sabia que o solo é um plano
definido como horizontal?

Quando se mantém constante a distância dos planos sectores,
quanto mais próximas estiverem as curvas de nível, mais
íngreme será a superfície do objeto.
E
D

S4

F

C
G

S3
B

S2

H

A
S1

I

A1 B1

C1

D1

Na próxima seção, vamos
comentar como essa habilidade
de visualização de seções planas
de objetos tridimensionais
pode ser útil para os alunos
compreenderem melhor
o conceito de volume.

E1

F1

G1

H1

I1

Será indicada uma sequência
de conceitos que auxiliarão
a construir significados para
as fórmulas em detrimento
da mera memorização.
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Princípio de Cavalieri
O Princípio de Cavalieri estabelece que se todas as seções
planas, paralelas, de dois sólidos, possuíirem áreas iguais,
então os volumes desses sólidos serão iguais.
Isso permite relacionar o volume de sólidos com suas fatias
bidimensionais.
Princípio de Cavalieri
Dados dois sólidos e um plano α.
Se todo plano paralelo a α, que intersecta o primeiro sólido, intersecta
também o segundo, e as duas seções obtidas têm sempre a mesma área,
então os dois sólidos têm o mesmo volume.

Este princípio pode ser usado para encontrar o volume de
diversos sólidos geométricos importantes, dentre os quais:
•

sólidos cilíndricos;

•

cones;

•

pirâmides;

•

esfera.
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Sólidos cilíndricos

Os sólidos cilíndricos são formados pelo deslocamento de
uma figura plana limitada e fechada ao longo de um segmento
de reta.
Veja, a seguir, uma definição mais
rigorosa de sólidos cilíndricos.

Consideredois planos paralelos α e β uma figura plana fechada e limitada
qualquer (P) contida no plano α.
Seja r uma reta cortando α e β.
O sólido limitado entre α e β e por todos os segmentos de reta paralelos a
r que têm uma das extremidades em P e a outra no plano β é chamado de
sólido cilíndrico.

P
r
A figura P forma a base do sólido e a distância entre os planos α e β é a sua
altura.

Se a reta r é perpendicular aos planos, o sólido cilíndrico é dito
reto. Caso contrário, o sólido cilíndrico será oblíquo.
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Prismas e cilindros circulares são sólidos cilíndricos, que correspondem
aos casos particulares em que a figura plana P é um polígono ou um
círculo respectivamente.

Sólidos cilíndricos oblíquos

O Princípio de Cavalieri pode ser usado para generalizar, para
quaisquer sólidos cilíndricos, a fórmula do volume de prismas
e cilindros retos, por exemplo.
Para isso, dado um sólido cilíndrico oblíquo S qualquer, basta
construir um prisma reto Sr com mesma altura e cuja área da
base seja igual à área da base de S.
Considerando os planos paralelos à base, as seções planas
em cada um dos sólidos será congruente à sua base. Logo, as
áreas correspondentes às seções planas de S e Sr serão iguais
e, pelo Princípio de Cavalieri, os volumes de S e Sr também
serão iguais.
Como o volume do prisma é dado pelo produto da área da
base pela altura, assim também ocorrerá com o volume do
sólido cilíndrico, visto que este tem a mesma altura do prisma
e a área de sua base é igual àa área da base do prisma.
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Duas perguntas difíceis

Você pode estar se perguntando se há, de fato, alguma
vantagem em utilizar este o Princípio de Cavalieri na
Educação Básica.

Parece trivial,
não é mesmo?

No entanto, os estudantes apresentam, geralmente, maior
maturidade argumentativa e crítica no Ensino Médio, quando
estudam Geometria Espacial.
Observe os questionamentos a seguir:
1. Se a unidade de medida de área é um quadrado, como é
possível determinar com exatidão a área de um círculo?
2. Se a unidade de medida de volume é um cubo, como é
possível determinar com exatidão o volume de uma esfera?

A boa notícia é que essas perguntas podem ser respondidas
de forma mais intuitiva a partir do... A boa notícia é que essas
perguntas podem ser respondidas de forma mais intuitiva a
partir do...
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Princípio de Cavalieri!

Vejamos uma possível resposta:
‘A forma mais usual para tentar respondê-las busca
argumentos de que é possível considerar submúltiplos
da unidade de medida tão pequenos quanto se queira.’
O problema dessa resposta é a necessidade de se recorrer a
argumentos de aproximações ou de limite. Além disso, tais
argumentos não costumam ser aceitos pacificamente por
estudantes mais críticos.
O Princípio de Cavalieri pode ser utilizado para responder
àas perguntas anteriores com base em argumentos que
costumam ser bem assimilados pelos estudantes.

Importante escolher uma sequência didática que leve à demonstração do
volume da esfera a partir do Princípio de Cavalieri.
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Há dois aspectos importantes a serem abordados nessa
sequência didática.
1. O primeiro aspecto consiste na enunciação do Princípio
de Cavalieri em sua forma mais simples, visando à
aceitação axiomática do aluno.
2. O segundo aspecto consiste em relacionar o volume de
sólidos cilíndricos e sólidos cônicos.

Observe como funciona na prática.

Considere:
•

uma figura plana (P) fechada e limitada qualquer contida
no plano α;

•

um ponto V não pertencente à α.

O sólido formado por todos os segmentos de reta que têm
uma das extremidades em P e a outra no ponto V é chamado
de sólido cônico.
A figura P e o ponto V são respectivamente a base e o vértice
do sólido cônico.
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A altura deste sólido é igual à distância entre o ponto V e o
plano α.

v

P

Se a projeção ortogonal de V em α coincidir com o centro de
P, tem-se um reto. Caso contrário, ele é chamado de sólido
cônico oblíquo.

Pirâmides e cones circulares são sólidos cônicos, que correspondem
aos casos particulares em que a figura plana P é um polígono ou um
círculo respectivamente.

Cônicos e Cilíndricos

Para relacionar o volume de sólidos cônicos com o volume
de sólidos cilíndricos utilizando o Princípio de Cavalieri,
devemos estabelecer um passo a passo.
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1º passo
Consiste no tradicional modo de relacionar o volume de um
prisma triangular reto com os volumes das três pirâmides, de
mesmo volume, que o compõe.
Costuma ser difícil essa visualização por parte dos alunos.
Por isso vale a pena usar um material concreto para representar
o prisma e as pirâmides.

F
E

D

C
A

B

2º Passo
Os alunos concluem que o volume de uma pirâmide de base
triangular é igual à terça parte do produto da área da base pela
altura.
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3º Passo
Para generalizar o resultado para um sólido cônico qualquer,
com o Princípio de Cavalieri, há um passo intermediário em
que deveremos provar que a base P e a seção plana P'(obtida
por um plano paralelo à base de um sólido cônico qualquer)
são semelhantes.

v
P1
P

4º Passo
Esse passo intermediário pode ser obtido diretamente por
semelhança de triângulos, nos permitindo supor que:
•

se a altura do sólido cônico for igual a H;

•

se a distância entre o plano da base e o plano sector for
h;

•

então as figuras P e P' serão semelhantes.
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E a razão de semelhança será

k=

H-h
H

5º Passo
As áreas das figuras P e P' são proporcionais ao quadrado da
razão de semelhança.

Este resultado nos permite demonstrar, pelo Princípio de
Cavalieri, que:

Se dois sólidos cônicos possuem a mesma altura e se as suas bases
possuírem a mesma área, então seus volumes são iguais.
Basta observar que a razão entre as áreas depende apenas da altura (H) dos
sólidos cônicos e da distância h do plano sector à base.

Agora sim podemos afirmar que o volume de um sólido
cônico qualquer é igual a um terço do produto de sua área
por sua altura!
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Afinal, a fórmula obtida para pirâmides triangulares pode ser
estendida, por esse resultado, para sólidos cônicos quaisquer.
Dado um sólido cônico qualquer com
área da base igual a A e altura H, o seu
volume é dado pela fórmula:
1
3

Fórmula da Volume da Eesfera

Veja a seguir como utilizaro Princípio de Cavalieri para mostrar
que os dois sólidos a seguir possuem o mesmo volume.

x
h

1º

y
r

h

2º
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

As áreas das seções paralelas à base da semiesfera e da
anticlepsidra podem ser obtidas em função de h– distância
entre o plano da base e o plano sector.
No caso da seção da esfera, aplica-se o Teorema de Pitágoras
no triângulo em destaque na figura.

Logo, a área da seção plana da semiesfera (Ah), em função de
h, será:
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No caso da anticlepsidra, basta observar que y = h porque a
altura do cone é igual ao raio de sua base.A área de sua seção
plana (Bh), em função de h, será:

Uma vez que, pelo Princípio de Cavalieri, Ah = Bh, então
podemos afirmar que os volumes da semiesfera e da
anticlepsidra são iguais.
Mas atenção! O volume da anticlepsidra é igual ao volume do
cilindro menos o volume do cone.

Consequentemente, o volume da esfera de raio r será igual ao
dobro do volume da semiesfera.

Uma Versão Mais Geral do Princípio de Cavalieri

O uso do Princípio de Cavalieri para demonstração da
fórmula do volume da esfera ajudará no desenvolvimento das
habilidades de percepção visual e de síntese algébrica dos
estudantes.

Módulo 10

57

O Princípio de Cavalieri reduz o cálculo de volumes ao cálculo de áreas
e, no Ensino Básico, pode ser adotado como um axioma . No entanto,
é importante saber que tal resultado é um teorema demonstrável por
meio de conceitos da Teoria da Medida e do Cálculo.

Leia, a seguir, conceito mais geral do Princípio de Cavalieri.
A razão entre os volumes dos sólidos é igual à razão entre as medidas de
suas áreas. Assim, se a razão for igual a 1, retornamos ao caso enunciado
anteriormente.

Antes de encerrarmos a seção,
que tal conhecermos dois
enunciados mais gerais para o
Princípio de Cavalieri?

1. Áreas de regiões do plano
Se duas regiões planas são tais que, toda reta secante a
elas e paralelas a uma reta dada, as intersecta formando
segmentos de retas correspondentes cuja razão é
constante, então a razão entre as áreas dessas regiões é
igual a essa mesma constante.
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2. Volumes de sólidos no espaço
Se dois sólidos são tais que todo plano secante a eles e
paralelo a um plano dado determina nos sólidos seções
planas correspondentes cuja razão é constante, então
a razão entre os volumes desses sólidos é igual a essa
mesma constante.

Na próxima seção apresentaremos uma
atividade que pode servir de inspiração
na abordagem de alguns dos conceitos
que discutimos neste material.

Até lá!

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
As atividades a seguir têm como objetivo disseminar ideias para
trabalhar a visualização de objetos tridimensionais aliados à
Matemática e utilizando alguns recursos materiais simples.
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Atividade 1: Construindo Cartão Degraus Centrais

Material necessário: Folhas de papel A4, sendo uma com
o modelo para exemplo, e tesoura.
Objetivo: Desenvolver o pensamento geométrico espacial a
partir da apresentação da Geometria dos Fractais aos estudantes,
através de uma estrutura com apelo estético e intrigante.
Descrição: Sugerimos a divisão da turma em grupos de três
a quatro alunos para aproveitar melhor a discussão gerada
pelos itens da atividade e otimizar o tempo.
A folha A4 com o modelo serve de guia para que os alunos
possam realizar os cortes (linhas cheias) e dobraduras (linhas
pontilhadas). Toda a construção decorre desses cortes e
dobraduras.

As dobraduras são realizadas
em uma ordem precisa!

Representação
Cortes

Dobraduras

Linhas cheias

Linhas pontilhadas
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Para iniciar:
•

observemos a planificação do cartão Degraus
Centrais no estágio 3, a fim de entender melhor
como faremos os cortes dos estágios 1 e 2;

•

realizaremos as estapas descritas a seguir para a
construção do cartão Degraus Centrais até o estágio
que o material permitir.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

A figura a seguir mostra um cartão Degraus Centrais no
estágio 4.
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Você percebeu que o
cartão possui estruturas
autossimilares?

Além disso, o cartão resultante nos mostra que as formas
geométricas oriundas dos cortes e dobraduras são sempre
paralelepípedos.
Note ainda que a quantidade de paralelepípedos que surgem a
cada novo estágio, a partir do segundo, é sempre o dobro do
estágio anterior, pois eles são formados utilizando duas faces
dos paralelepípedos preexistentes.
Deste modo, você pode, por exemplo, pedir que os seus
alunos completem uma tabela.
Estágio

Quantidade de Paralelepípedos Novos

1

1 = 20

2

2 = 21

3

4 = 22

4

8 = 23

...

...

n

2n-1
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É importante deixar que eles construam a tabela com base
em suas próprias percepções, mesmo que de forma errada,
analisando em conjunto as respostas de todos os grupos.

Observe que a tabela com a quantidade total de paralelepípedos
de cada estágio pode ser obtida somando-se a quantidade de
paralelepípedos novos em cada estágio com a quantidade de
paralelepípedos que existiam no estágio anterior. Curiosamente,
a tabela seguirá a seguinte representação:

Estágio

Quantidade de
Paralelepípedos Novos

Quantidade Total
de Paralelepípedos

1

1 = 20

1

2

2 = 21

1 + 2 = 3 = 22 - 1

3

4 = 22

3 + 4 = 7 = 23 - 1

4

8 = 23

7 + 8 = 15 = 24 - 1

...

...

...

n

2n-1

2n - 1

Em geral, é mais complexo, para o aluno, mesmo em grupo,
chegar à conclusão de que os números ímpares encontrados
são exatamente os antecessores de potências de 2.
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Contudo, esse é um bom momento para mostrar para os
alunos um exemplo de progressão geométrica, pois:
1+2+4+8+

+ 2 n-1 = 2 n-1.

Além disso, podemos pedir que os alunos descubram qual o
volume de cada paralelepípedo gerado em cada estágio!
Analise a imagem de um cartão Degraus Centrais no
Estágio 1.

a/2

a/2
a

Nesse estágio, deve ser fácil que os alunos percebam que o
volume do paralelepípedo é:

A partir daí, podemos perguntar qual é o volume dos
paralelepípedos novos formados a cada estágio.
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Sabemos que cada novo paralelepípedo é construído de modo
semelhante a este e, sempre reduzindo as arestas pela metade,
temos que no estágio 2 os dois paralelepípedos novos terão
volume iguais a

do volume do paralelepípedo do

estágio 1, ou seja, volume iguais a:

Da mesma forma, podemos pedir que eles construam uma
tabela com:
•

os volumes de cada paralelepípedo novo;

•

o volume total dos paralelepípedos em cada estágio.

Estágio

Volume dos Paralelepípedos
Novos

Volume Total
(Soma dos Volumes de Todos
os Paralelepípedos)

1

2
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3
4
...

...

...

n

Note que ainda podemos concluir que o volume máximo da soma
de todos os paralelepípedos é

, pois

.

Apesar de os alunos não estarem, em geral, maduros o
suficiente para entender os conceitos de limite, podemos, de
forma sutil:
•

perguntar a eles o que está acontecendo com o volume
total;

•

mostrar para eles que o volume total não vai passar de

.

Trabalhe com a turma as áreas laterais aparentes de cada
paralelepípedo, pois, apesar de a área utilizada no papel para
construção do cartão Degraus Centrais não aumentar em cada
estágio, podemos considerar as áreas laterais vazias de cada
paralelepípedo, gerando assim um aumento da área total e,
consequentemente, uma fórmula que pode ser construída de
modo análogo ao feito com a fórmula anterior.

Módulo 10

66

Divirta-se!

Investigação de Erros
Nesta seção destacamos a dificuldade que os alunos possuem
na visualização de objetos tridimensionais planificados ou
representados em um plano.

No caderno do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE)
– Sistema de Avaliação Básica (SAEB) 2011, na seção 5.3 , você
encontrará diversos exemplos voltados para o 3º Ano do Ensino
Médio que mostram essa deficiência por parte dos alunos.
Para acessar ao PDE| SAEB 2011, clique em:
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/saeb_matriz2.pdf.

Vamos analisar um exemplo?
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Erro I

Observemos que nas respostas dadas ao item anterior,
apenas 39% conseguiram acertar a questão, ou seja,
aproximadamente quatro entre dez distinguem que a figura
planificada é um prisma de base hexagonal.
Além disso, um pouco mais que metade desse número marcou
a letra D como resposta certa, pois confundiram ter seis faces
com o hexágono da base do prisma planificado.
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Esses alunos, certamente,
não sabem que um exemplo
de hexaedro é o cubo.

Para amenizar essa dificuldade que o aluno possui, o texto
do PDE|SAEB 2011 sugere que se leve para a sala de aula
diversos objetos tridimensionais a fim de solicitar aos alunos
que examinem esses objetos em diferentes perspectivas,
desenhando suas faces a partir de um ponto de observação.
A própria abertura de uma caixa, cortando algumas de suas
arestas, planificará o objeto fazendo o aluno compreender a
correlação entre o sólido tridimensional e sua representação
planificada.
No Relatório Pedagógico de Matemática do Sistema
de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São
Paulo (SARESP) – 2013, na seção 3.4.2, você encontrará os
Desempenhos em Itens de Ligação referentes ao 3º Ano do
Ensino Médio.
Para acessar o SARESP 2013, clique em:
http://file.fde.sp.gov.br/saresp/saresp2013/Arquivos/
SARESP%202013_Relatório%20Pedagógico_Matemática.pdf.

Vamos analisar mais
dois exemplos.
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Erro II
Uma embalagem de madeira foi desenvolvida para acondicionar peças iguais, de ferro maciço, em formato
de semiesferas. A figura a seguir representa a vista lateral e superior da embalagem.
Vista lateral

Peças

Vista superior

Comprimento da embalagem

Se a largura interna da embalagem e o diâmetro das peças iguais e 8 dessas peças cabem exatamente em
uma embalagem com 112 centímetros de comprimento, então o raio de cada uma delas, em centímetro, é
(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.
(E) 7.
Percentuais de acertos

Índices
GAB
E

DIFD

ISC

Difícil

Boa

A
10,6

BC
30,1

13,5

Parâmetros Tri

D

E

A

21,8

23,9

1,470

BC
1,744

0,131

Apenas 23,9% dos alunos conseguir acertar a questão, ou
seja, aproximadamente dois a cada dez alunos!
Praticamente, o mesmo percentual de acertos de pessoas que
escolhessem aleatoriamente uma resposta: 20%.
Além disso, a maioria das respostas, 30,1%, foi para a letra B,
provavelmente porque no desenho há quatro semiesferas.
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O aluno confunde o que se pede
com uma informação visual
que aparece na resposta.

Note que a questão está classificada como difícil, contudo
o problema não exige cálculos complexos ou sofisticados,
apenas uma boa leitura e interpretação da situação, o que
chama a atenção quanto ao baixo rendimento estudantil.
Erro III

6 cm

O volume do cone é equivalente a 1/3 do volume
de um cilindro de mesmas dimensões.

12 cm

Se a altura desse cone for reduzida em 2 cm e o diâmetro da base for mantido o mesmo, o novo volume,
em relação ao volume inicial, será reduzido em:
(A)

1
6

(B)

1
3

(C)

1
2

(D)

2
3

(E)

5
6
Percentuais de acertos

Índices
GAB
A

DIFD

ISC

Difícil

Fraca

A
25,9

BC
17,4

29,2

Parâmetros Tri

D

E

A

19,4

8,1

1,152

BC
2,479

0,217
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Observe que 25,9% dos alunos conseguiu acertar a questão,
ou seja, aproximadamente dois a cada dez alunos.
Mais uma vez, o mesmo percentual de acertos de pessoas que
escolheriam, aleatoriamente, uma resposta: 20%!
O item foi classificado como difícil e, de fato, o caminho que
passa pelo cálculo dos dois volumes de cones e a redução do
volume do novo cone em relação ao cone anterior se torna
um caminho mais complexo.

Esses simples
exemplos reforçam
a dificuldade que
os alunos possuem
na assimilação
dos conceitos de
geometria espacial.

Na próxima seção
apresentaremos alguns
recursos tecnológicos
que foram especialmente
desenvolvidos para
abordar os temas
expostos neste livro.
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Matemática e Suas Tecnologias
Professor, esta seção foi especialmente preparada para você
e seus alunos observarem diversas construções geométricas
tridimensionais clássicas na tela do seu computador através
dos apps a seguir.
Sem dúvidas, as ferramentas que encontrará aqui, auxiliarão,
e muito, na compreensão dos alunos e na visualização dos
objetos tridimensionais e suas relações.
Não hesite em usar e abusar desses recursos!

Recurso 1 – Partes do Cone

Este applet foi criado com a intenção de propiciar uma
melhora na visualização dos elementos de um cone.
Ele está dividido em três áreas:
•

uma área de controle;

•

duas áreas gráficas.

A primeira área gráfica 3D contém um cone que você
poderá modificar o tamanho do diâmetro da base e de sua
altura.
Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Assim como pode visualizar elementos como:
•

vértice;

•

geratrizes;

•

raio da base;

•

circunferência da base;

•

seção transversal ortogonal à base;

•

seções planas determinadas por um plano secante.

Na segunda área gráfica plana você poderá visualizar as
planificações do cone e das duas partes desse cone obtidas por
uma seção plana que é uma elipse ou é uma circunferência.

Spoiler! Em um outro
applet que preparamos
para você e seus
alunos, vocês poderão
descobrir a natureza
dessas seções do cone.

Mas, por ora,
vamos conhecer
as ferramentas
deste applet.

As imagens a seguir mostram, por grupos, as ferramentas
dispostas nas janelas de controles e de planificação.
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Controles de
transparência
e inclinação
do plano
secante.

Controle de
transparência
e exibição
da seção
Deixa o plano
secante paralelo
à base.

V

Altura

Exibem ou
escondem os
respectivos
elementos.

0
Raio
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Controles de
transparência
e exibição
dos cortes
do cone.

Separa
o cone
superior
do tronco
do cone.

Controles de exibição dos
respectivos elementos.

Geratriz

Raio
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Selecione
para ir para
o modo de
animação da
planificação .
Controles
da animação.

Você e os seus alunos poderão experimentar essa maravilhosa
animação da planificação de um cone. Mas, para isso, deverão
utilizar um zoom adequado com o scrooll do mouse e
posicionar corretamente o cone na janela de visualização 3D,
utilizando a ferramenta mover.

Movimente Horizontalmente
Mostra
segmento
da geratriz
na lateral
do tronco
do cone.

Exibem as
respectivas
planificações
do cone.

Anima a geratriz da Lateral
do tronco do cone.
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Na janela de planificações são geradas planificações do:
•

cone;

•

cone superior;

•

tronco do cone.

Este applet foi criado com o software GeoGebra e, por isso,
ao explorar a visualização dos elementos do cone você
poderá contar com ferramentas específicas da janela de
visualização 3D.
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Veja a descrição das ferramentas
da Barra de Estilos da janela
de visualização 3D.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Além dessas ferramentas, na janela de visualização 3D, você e
seu alunos poderão utilizar o scrooll do mouse para modificar
o zoom da visualização e os botões:
Selecionar, Mover, Girar e Visualizar de Frente Para
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Considere nosso
costumeiro desejo
de desfrutar sem
moderação!

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Partes do Cone.

Recurso 2 – Princípio de Cavalieri

V

Este applet é uma poderosa ferramenta que permite uma
visualização pormenorizada da ação do Princípio de
Cavalieri na obtenção de uma expressão para o volume de
uma pirâmide triangular a partir de um prisma triangular reto
de bases e alturas congruentes.
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Aproveite os detalhes da ação desse princípio
em um importante caso de obtenção de uma
expressão para o volume de uma pirâmide!

Vamos conhecer o recurso
e suas ferramentas?

O app tem duas áreas:
•

uma de controle ;

•

outra gráfica (visualização 3D).

Na área de controle, temos as ferramentas divididas em dois
conjuntos principais de ações:
•

Princípio de Cavalieri;

•

Decomposição do Prisma.
Na área gráfica temos:

•

a pirâmide Pir;

•

os planos α, β, y;

•

um prisma;

•

as pirâmides Pir1, Pir2 e Pir3 que decompõem o prisma;
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•

e, quando selecionadas, as bases e as alturas adequadas
à comparação dos elementos dessas pirâmides.

Controles identificados como do Princípio de Cavalieri

Exibe ou oculta a Pirâmide.

Modifica a altura
do cone.

Exibe ou oculta o plano
secante paralelo à base
do cone.

Controla a transparência
do plano secante.

Modifica a altura do cone.

Mostra as seções planas
determinadas pelo plano
secante na pirâmide
principal e na pirâmide Pir1.

Exibe ou oculta o plano que é paralelo
ao plano da base do cone e contém o
vértice V.

Movimenta e
sobrepõe as
seções planas
determinadas
pelo plano
secante.
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Controles identificados como Decomposição do Prisma

Exibe ou oculta
o Prisma.

Exibem ou ocultam cada uma das
pirâmides da decomposição prisma.

Separa as pirâmides
da decomposição
do prisma.

Exibe e destaca
a altura e a base
dos prismas.

Ao mover faz coincidir por
isometrias as alturas e bases
das pirâmides selecionadas.

Texto explicativo.

Com essas ferramentas você e seus alunos poderão considerar
a pirâmide principal e a pirâmide Pir1 de tal forma que,
inicialmente, possam visualizar que elas têm bases e alturas
congruentes.
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Veja, a seguir,
diferentes modos
de visualização
das pirâmides.

V

Visões lateral
e superior
oblíqua.

V

Para obter essas imagens selecionamos a visualização do
plano que contém o vértice V e também o plano da base
da pirâmide. Este último com a ferramentada janela de
visualização 3D.
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Selecionando as ferramentas vocês poderão verificar que nas
pirâmides Pir e Pir1 as seções por um plano paralelo ao da
base são congruentes qualquer que seja V e qualquer que seja
a altura do plano secante com relação ao plano da base
dessas pirâmides.

V
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Note a transição entre o triângulo
que corresponde às duas seções
das pirâmides Pir e Pir1.

Ao selecionar as ferramentas você e seus alunos poderão
obter diferentes visualizações do prisma reto que tem base
congruente à das pirâmides Pir e Pir1.

F

D
E

F

E

D

F

D

D

E D

E

B
C

A

A
B

Visões superior
e inferior.

C

C

A

C
B
B

E

D

F
B

A

Utilizando a
ferramenta
Decompor.

C
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Já ao selecionar as ferramentas a seguir, você e seus alunos
poderão obter diferentes visualizações das pirâmides da
decomposição do prisma e, com ajuda das ferramentas
Elementos e Mover, poderão comparar adequadamente suas
alturas e bases.

F

D

E

D

C

C
A

B
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Aproveite bastante
esta ferramenta
educacional.

E até a
próxima!

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Princípio de Cavalieri.

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.

Volumes
MORAIS, Leonardo Bernardo; BELLEMAIN, Paula Moreira
Baltar; LIMA, Paulo Figueiredo. Análise de situações de volume
em livros didáticos do ensino médio à luz da teoria dos
campos conceituais. Educação Matemática Pesquisa. Revista
do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação
Matemática. ISSN 1983-3156, v. 16, n. 1, 2014.
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Este artigo trata-se de um recorte de uma dissertação que
investigou a abordagem da grandeza volume nos livros didáticos
de Matemática do ensino médio do Programa Nacional do
Livro Didático 2012 contendo sete obras aprovadas. O quadro
teórico da pesquisa é composto pela Teoria dos Campos
Conceituais e pelo modelo didático para conceituação de área
como uma grandeza adaptado para a grandeza volume. Nessa
perspectiva, elaboramos um estudo teórico das situações
que permitem dar sentido ao volume como grandeza, o qual
norteou a análise dos livros didáticos. Os resultados indicaram
uma ênfase exacerbada nas situações de medição, no uso
de fórmulas e no aspecto numérico do volume. As situações
de produção e de comparação têm um papel nitidamente
marginal, o que pode prejudicar a compreensão pelos alunos
das relações pertinentes entre o sólido, a grandeza e a medida.

Princípio de Cavalieri
SILVA, Danilo Bernardini. Demonstrações Matemáticas: Uma
Abordagem Histórica e Prática desde a Antiguidade até as
Aulas Atuais. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal
do ABC, Santo André-SP, 2013.
Nessa dissertação de Mestrado, o autor, destaca diversos
elementos da obra – Fundamentos da Geometria, de David
Hilbert – um livro clássico da geometria contemporânea que
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contém diversos resultados importantes, como por exemplo,
o Princípio de Cavalieri. O autor aborda de modo simplificado
diversas tópicos do livro, reforçando correlações existentes
entre os conteúdos da Licenciatura em Matemática.
Disponível em:
<http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=Danilo+Bernardini+Silva>

Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
Uma Pletora de Poliedros - UFF.
Artigo bem referenciado que destaca: as origens do estudo
sobre Poliedros, definições, propriedades e correlações com a
Matemática Moderna e seu estudo:
http://www.uff.br/cdme/pdp/pdp-html/definicoes-br.html

V
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Módulo 9

3º
ano

Módulo 10

Módulo 11

Módulo 12

Elementar, Meu
Caro Euclides

Lapidando o
Diamante

Meu Shuffle Não
Funciona

A Matemática das
Conexões

1º

Nem Tudo
Combina

Teletransporte

Uma Pesquisa
que Deu Muita
Confusão

O Ótimo é Inimigo
do Bom?

2º

20

TEMA

Teletransporte

Introdução

A viagem no tempo e o teletransporte são duas das invenções
mais desejadas pela humanidade. Presentes na cultura
contemporânea graças às séries e aos filmes de ficção
científica, tais invenções cativam os jovens que se apaixonam
pela ciência e sonham em criá-las.
Em relação ao teletransporte, por exemplo, a ciência já deu
os primeiros passos para que essa tecnologia venha a existir.
Em 2004, uma pesquisa conjunta realizada entre cientistas
americanos e europeus conseguiu teletransportar um fóton a
uma distância de 600 metros. Em 2010, os chineses quebraram
esse recorde e repetiram o mesmo experimento, mas com
uma distância bem maior, aproximadamente 16 quilômetros.
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Este foi superado por um grupo de pesquisadores da Academia
Austríaca de Ciência. No experimento, que teve como cenário
as belas Ilhas Canárias, conseguiram atingir a incrível marca de
143 quilômetros.
Diferentemente dos filmes de ficção científica, o conceito de
teletransporte utilizado por eles é um pouco diferente. Não é
a matéria que é teletransportada, mas as informações sobre
os estados físicos das partículas. Ao alterar uma partícula, a
outra, a 143 quilômetros de distância, muda instantaneamente
tornando-se uma cópia exata da primeira. Parte dessas
informações é registrada e transmitida graças à Matemática.
Quer saber como?
Então, nos acompanhe nessa viagem!
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Sala de Professores
Diálogo

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Artur Avila Cordeiro de Melo (Rio de Janeiro, 29 de junho de
1979) é um matemático brasileiro, conhecido por ter sido o
primeiro latino-americano e lusófono a receber a Medalha
Fields, prêmio oferecido apenas a matemáticos e considerado
equivalente ao Prêmio Nobel (já que o Prêmio Nobel não premia
cientistas na área da matemática).

Aprofundamento
A Medalha Fields representa uma importante conquista
científica brasileira. Há alguns anos o Brasil tem ocupado
espaços de destaque na pesquisa em Matemática de ponta.
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Essas conquistas precisam
ser divulgadas para
os nossos alunos.

Eles precisam saber que são
capazes de grandes feitos!

A história de uma dessas conquistas que encanta pelos detalhes
é a da Superfície Costa.

O fato que costuma chamar mais atenção dos estudantes
sobre essa história é o fato de que a superfície foi estudada
inicialmente apenas por meio das equações.

Módulo 10

100

Apenas alguns anos depois, com auxílio da computação
gráfica, Superfície Costa passou a ser conhecida.
O grande geômetra brasileiro, Manfredo Perdigão do Carmo,
nos conta que até 1982, os únicos exemplos conhecidos de
superfícies mínimas completas, sem autointerseções e com
curvatura total finita eram o plano e o catenoide.

Como Dizem

Uma superfície é completa se, a partir de qualquer ponto de uma
geodésica podemos marcar sobre ela qualquer comprimento;
intuitivamente, isto significa que a superfície se estende para o
infinito em todas as direções. Neste caso, a integral da curvatura
Gaussiana (que é uma função definida na superfície) pode não
estar bem definida ou ser infinita. Dizemos que a superfície tem
curvatura total finita se tal integral está bem definida e é finita.
(DO CARMO, 1999)

Vários matemáticos tentaram provar, sem sucesso, que só
existiam estes dois exemplos.
Nestas tentativas, verificou-se que um terceiro exemplo
deveria satisfazer a tantas condições que sua existência parecia
impossível.
A prova deste fato,
entretanto, continuava
a desafiar os melhores
geômetras da época.
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Na tese de doutorado de seu aluno, Celso Costa, foram
explicitadas as equações de um candidato a um terceiro
exemplo. Celso demonstrou que as equações satisfaziam a
todas as condições requeridas, exceto uma: que a superfície
não tinha autointersecções na parte finita.
Em princípio tal condição deveria ser a parte mais fácil, afinal
provar que não tem intersecções na parte que se estende para
infinito costuma ser mais difícil.
Manfredo considerou que apesar de o resultado não estar
completo, o que Costa havia feito era muito interessante e
justificava uma tese de doutorado, defendida por Costa em
1982.
Após a defesa da tese, Manfredo buscou Costa para pedir que
ele a publicasse, mas não o encontrou. Ele havia se afastado da
Matemática. Segundo Manfredo, ele estava em uma colônia de
hippies em Porto Alegre.

Dois anos depois, em 1984, dois matemáticos americanos,
W. Meeks e D. Hoffman, demonstraram finalmente que o
núcleo da Superfície Costa não possuíia autointerseções e
construíiram vários exemplos.

Cabe destacar que a demonstração
de Hoffman e Meeks foi inspirada
pela utilização de recursos de
computação gráfica avançados, que
não estavam disponíveis no Brasil.

Módulo 10

102

Ao introduzir as equações em um programa gráfico, eles
puderam transformar as equações do Celso em uma figura
e viram pela primeira vez a superfície. Ao variar os pontos de
vista, observaram que a superfície possuíia muitas simetrias.

Essa informação foi crucial para
desenvolver uma demonstração
matemática rigorosa.

Na época, a superfície recebeu o nome dos matemáticos
americanos.
No entanto, matemáticos europeus que estiveram presentes
na defesa de tese de Costa, fizeram um movimento de
reconhecimento da originalidade do trabalho do brasileiro.
A superfície do Celso, hoje chamada The Costa Surface,
adquiriu então grande notoriedade, tendo sido estampada na
capa de várias revistas científicas internacionais.

O matemático Celso Costa estabeleceu uma conexão entre a
teoria das funções elípticas e as superfícies mínimas, ao traduzir
problemas geométricos para essa teoria essencialmente
algébrica.
A descoberta desta superfície, considerada muito relevante
para a Geometria, teve forte impacto no desenvolvimento da
computação gráfica e representou a solução de um problema
com mais de 200 anos de existência.

Módulo 10

103

Você se lembra de que, no tema 19, destacamos a habilidade de
visualização para o estudo da Geometria, correto?

A história da Superfície Costa nos mostra que a habilidade de
visualização pode ser ampliada a partir das representações
algébricas das formas.

Graças à Matemática
por trás da computação
gráfica, um outro problema
matemático foi resolvido.

A interação entre a
Matemática Pura e a
Matemática Aplicada é
um aspecto fascinante,
não é mesmo?

Álgebra e Geometria
A unificação da Álgebra com a Geometria, feita por Descartes
a partir da representação de pontos do plano por meio de
pares ordenados de números, tornou possível o estudo de
algumas formas geométricas a partir do estudo das expressões
algébricas correspondentes.
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Vamos ver um exemplo de
visualização 3D da Superfície Costa
possibilitada por esta unificação?

Observe a imagem a seguir.

Esse casamento entre a Álgebra e
a Geometria promove mudanças
de paradigmas até hoje.
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Impressoras 3D

Atualmente a impressão de objetos com as impressoras 3D é
uma realidade.

A informação das posições onde devem ser incluídos ou
excluídos materiais para a confecção dos modelos impressos
é codificada e transmitida a partir da Geometria Analítica.
Essa forma de codificação e transmissão de informações pode
ser pensada para os processos de teletransportes. Mesmo que
hoje ainda não seja possível teletransportar mais do que um
fóton, a Matemática está presente no desenvolvimento dessa
tecnologia e, sem dúvidas, ainda auxiliará em muitas outras
invenções extraordinárias.
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Segundo o Dicionário Houaiss, o fóton é uma partícula de massa de
repouso nula, carga elétrica nula e spin1, e que consiste no quantum
de radiação eletromagnética; sua energia é dada por h x f, onde h é a
constante de Planck e f, a frequência da radiação em hertz [Os fótons
se deslocam no vácuo à velocidade da luz e sua natureza de partícula
é importante na explicação de certos fenômenos físicos, como, por
exemplo, o efeito fotelétrico.]

O cerne da discussão está em mostrar aos nossos alunos a
magia da genialidade humana, que é capaz, por exemplo, de
representar formas por meio de equações.

Tal conhecimento é fundamental
para a concretização de
feitos maravilhosos como
a impressão 3D.

A seguir, utilizaremos a representação algébrica para abordar
uma conjunto de formas comumente estudadas, no Ensino
Médio, no contexto da Geometria Analítica: as cônicas.

É importante destacar, no entanto, que tais curvas não precisam ser estudadas
exclusivamente neste contexto.
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Na verdade, há quem defenda que as cônicas sejam estudadas
a partir de conceitos da Geometria Euclidiana (sintética).
Não pretendemos indicar uma posição
como “a correta”, mas apresentar
elementos históricos que o ajudem,
professor, a fundamentar sua escolha.

Unir ou Fragmentar a Família de Cônicas?
O primeiro autor a abordar as curvas cônicas foi Menêcmo
(Menechme), durante o quarto século antes de Cristo.

Como Dizem

Ele introduziu a curva que hoje chamamos "Parábola" e,
possivelmente, fez a associação com uma seção do cone
circular reto formada por um plano paralelo à geratriz e a
denominou “seção de um cone reto retângulo” ou “Orthotome”.
(NETO, 2008)

Apesar do pioneirismo de Menêcmo, o autor que mais
contribuiu para a expansão do conhecimento das cônicas foi
Apolônio, conhecido como O Grande Geômetra.
Apolônio de Perga (Perge, 262 a.C. — 194 a.C.) foi um
matemático e astrônomo grego da escola alexandrina (criada
em 261 a.C.), chamado de o Grande Geômetra devido às suas
contribuições para a matemática nessa área.
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Apolônio foi quem usou pela primeira vez os termos parábola,
hipérbole e elipse para designar as seções cônicas.
Os nomes elipse, parábola e hipérbole foram mesmo usados por
Apolônio, que os tirou de uma terminologia pitagórica (VI séc.
a.C.) específica para áreas.
Como Dizem

Assim, quando os pitagóricos faziam a base de um retângulo ficar
sobre um segmento retilíneo de modo que uma extremidade
dessa base coincidisse com uma das extremidades do segmento,
diziam que tinham um caso de elipse, parábola ou hipérbole,
conforme a referida base fosse menor do que o segmento,
com ele coincidisse ou o excedesse. E observamos que a razão
dessas designações está na própria significação dos termos, pois
elipse quer dizer falta, parábola corresponde a igual e hipérbole
exprime excesso.
(SILVA, 1985)

A

elipse

BA

parábola

BA

hipérboleB

Um fato pouco conhecido é que, antes de Apolônio, usava-se
um cone diferente, seccionado por um plano perpendicular à
sua geratriz, para cada cônica, a saber:
•

a elipse era obtida a partir de um cone acutângulo;

•

a parábola de um cone retângulo;

•

a hipérbole de um cone obtusângulo.

A necessidade de utilização de diferentes cones para as
diferentes curvas decorre da premissa de se considerar o plano
de secção perpendicular à geratriz do cone.
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Um Cone, Três Cônicas

Apolônio foi o primeiro a apresentar uma caracterização
unificadora, obtendo a parábola, a elipse e a hipérbole a partir
de um mesmo cone oblíquo de base circular, composto por
duas partes iguais e simétricas em relação ao vértice, o que
implicou o surgimento do segundo ramo da hipérbole.
Com este feito, Apolônio deu um grande passo no
desenvolvimento das cônicas, tornando essas três curvas
próximas o suficiente para serem chamadas de “uma família
de curvas”.

Vamos relembrar a
definição de cônica?

Uma cônica é uma curva obtida pela interseção entre um cone
e um plano (de corte ou sector) que não contenha seu vértice
e não seja perpendicular ao seu eixo.

Para compreender de modo mais completo as curvas cônicas
precisamos de algumas definções.
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Sejam C uma circunferência dada e V um ponto fora do
plano de C.
A superfície cônica circular de vértice V é a reunião de todas
as retas definidas por V e por um ponto de C. Cada uma dessas
retas é chamada geratriz da superfície cônica.
A reta l que contém o centro de C e o vértice V é chamada de
eixo da superfície cônica circular:
•

Se l for perpendicular ao plano que contém C, tem-se
uma superfície cônica circularreta.

•

Caso contrário, tem-se uma superfície cônica circular
oblíqua.

A superfície cônica
simplesmente de cone.

circular

poderá

ser

chamada

Assim, nesse contexto, o cone é uma superfície ilimitada e
simétrica em relação ao vértice.
As partes simétricas unidas pelo vértice são chamadas de
folhas do cone.

A exigência de que o plano sector não contenha o vértice garante que pontos
ou retas não sejam considerados cônicas. Por sua vez, como o plano sector
também não é perpendicular ao eixo do cone, as circunferências também
não são consideradas cônicas.
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Em um cone reto, chamaremos de β ao menor ângulo
formado por seu eixo e por uma de suas geratrizes. Por sua
vez, α representará o ângulo que o plano de corte faz com o
eixo do cone.
Em relação a esse cone:
•

Se α = β, o plano de corte é paralelo a uma geratriz
e intersecta apenas uma folha do cone. Neste caso, a
cônica obtida é uma parábola.

•

Se β < α < 90°, então o plano de corte intersecta apenas
uma folha do cone e a cônica obtida é uma elipse.

•

Se 0° < α < β < 90°, então o plano de corte intersecta as
duas folhas do cone. Neste caso, a cônica obtida é uma
hipérbole.

Como Dizem

A caracterização das cônicas a partir das seções do cone
tem sido a forma mais utilizada atualmente para relacionar
elipse, hipérbole e parábola. Entretanto, a visão unificadora de
Apolônio para as cônicas se perdeu ao longo dos séculos.
(BORDALLO, 2011)

Atualmente, apesar de se expor as seções cônicas no início
do estudo desse conteúdo na escola, logo em seguida passase para o estudo fragmentado dessas curvas. Dá-se ênfase
às definições das cônicas como lugares geométricos no
plano, obtendo-se as suas expressões algébricas, mas não é
apresentada qualquer justificativa do porquê as seções cônicas
serem, de fato, as curvas definidas como lugares geométricos.
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Nosso objetivo nesse texto
é apresentar caminhos para
mudar essa abordagem
fragmentada.

O primeiro caminho será visto a seguir e consiste em uma
definição única para elipse, hipérbole e parábola.
Definição Geral das Cônicas
Nesta seção, vamos conhecer um pouco mais sobre a História
das cônicas.

Como Dizem

Pappus atribui à Euclides (285 a.C.) quatro lemas que
caracterizam,de forma unificada, as três cônicas a partir de um
ponto (foco) e de uma reta (diretriz).
(CHASLES, 1837 apud NETO, 2008)

É importante destacar que o termo foco ainda não era usado por Euclides.
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As cônicas de Apolônio tiveram forte influência nos estudos
do astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler (15711630). Kepler pesquisava a trajetória dos planetas do sistema
solar e afirmou ser a elipse a curva descrita pela Terra no seu
movimento ao redor do sol, estando a referida estrela em um
dos focos dessa elipse.
A propósito, a palavra foco é devida a Kepler e provém da forma
latinizada foccus, cujo significado é fogo.

Como Dizem

Assim como Apolônio unifica as cônicas por mostrar que
podem ser obtidas por um único cone de duas folhas, Pappus
apresenta uma definição única para as três curvas em função
da excentricidade.
(BORDALLO, 2011)

A seguir vamos apresentar,
em linguagem moderna,
uma versão unificadora da
definição das cônicas.

Dados um ponto F (foco) e uma reta d (diretriz), se todo ponto arbitrário P
de uma curva é tal que a razão da distância de P à F para a distância de P à
d for constante, então a curva é uma cônica.
Se tal constante for igual a um, então a cônica é uma parábola.
Se for menor do que um, é uma elipse.
Se for maior do que um, é uma hipérbole.
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O trecho anterior, em
destaque, merece
muita atenção!

Note que a definição anterior caracteriza as três cônicas de forma
unificada como um lugar geométrico independentemente de
qualquer cone.
A constante presente é conhecida atualmente como
excentricidade (e).
O conceito de excentricidade tem sido
abordado de forma superficial no ensino
contemporâneo, mas avaliamos que é um
equívoco, tendo em vista seu papel importante
em uma definição unificadora das cônicas.

Nos termos da definição geral das cônicas temos:
eZ

dEP,FF
dEP,dF

Ou de forma equivalente:
dEP,FF Z eKdEP,dF
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As igualdades anteriores podem ser utilizadas para se obter
um dos termos a seguir, se for desconhecido, na presença dos
demais:
•

foco;

•

diretriz;

•

excentricidade;

•

um ponto qualquer da cônica.

Note que no caso e = 1, tem-se a forma atual de caracterização
da parábola, ou seja, lugar geométrico dos pontos do plano
cuja distância ao foco e a diretriz são iguais.
Além disso, na definição geral das cônicas fica estabelecido
que elipse, hipérbole e parábola possuem diretriz.

Atualmente, é comum o
estudo da diretriz da parábola,
mas não das demais cônicas.
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Como são as diretrizes das elipses e das hipérboles?

Vimos que a definição geral das cônicas se refere a apenas um
foco.
Como sabemos que as elipses e as hipérboles possuem dois
focos, podemos imaginar que tal definição independa do foco
escolhido.
No entanto, mudando a posição do foco, é intuitivo pensar
que a diretriz também deva ser considerada em uma posição
diferente.
Esse raciocínio nos
permite intuir que há uma
simetria nessas formas.

Assim, tanto para as elipses quanto para as hipérboles, há duas
diretrizes dispostas simetricamente em relação aos focos.

Vamos ver um exemplo?
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Considere a elipse com focos F1 e F2.
Para i ∈ {1,2} chamaremos:
•

di a reta diretriz associada ao foco Fi;

•

Di a projeção ortogonal de um ponto P qualquer da
elipse em di.

Deste modo, d (P, di ) = d (P, Di ).

P

D1

F1

D2
F2

d1

d2

É fascinante perceber que a constante
da definição geral de cônicas independe,
de fato, do foco e da diretriz escolhidos.
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Ou seja:
eZ

dEP,FNF
dEP,DNF

Z

dEP,FOF
dEP,DOF

Assim, a elipse será a mesma tendo sido escolhidos como foco
e diretriz F1 e d1 ou F2 e d2.

O mesmo acontece no
caso da hipérbole.

Observe o exemplo da hipérbole com focos F1 e F2 e demais
itens tomados de modo análogo ao exemplo anterior.

D1

D2

F1

P
F2

d1

d2
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Na próxima seção apresentaremos a construção das cônicas
a partir de:
•

foco;

•

diretriz;

•

excentricidade.

Construção Geométrica das Cônicas
As definições das elipses, das hipérboles e das parábolas como
lugares geométricos permitem que cada ponto dessas curvas
seja construído geometricamente.
Para as elipses e hipérboles, por exemplo, podemos partir
tanto da definição geral das cônicas, que as unifica, quanto
das distâncias aos focos, que as fragmenta.

A primeira é menos
usual e por isso será
apresentada a seguir.

O leitor que tiver interesse pela outra construção poderá consultar a
dissertação de Garcia (2013). Acesse:

http://repositorio.unesp.br/bitstream/handle/11449/99836/
garcia_jc_me_rcla.pdf?sequence=1
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Construção Unificada das Cônicas
Para construir essas curvas a partir da definição geral das
cônicas é preciso considerar três elementos básicos:
•

o foco F;

•

a diretriz d;

•

a excentricidade e.

Já sabemos que o valor de e é um número positivo que
determina o tipo de cônica representado. Se for:
•

igual a 1, tem-se a parábola;

•

maior do que 1, a hipérbole;

•

menor do que 1, a elipse.

Portanto, a construção será
ser dividida nesses três casos.

Em todos será construída uma reta auxiliar, que contém F e é
perpendicular a d, denominada reta focal.
O ponto de interseção entre a diretriz e a reta focal será
denotado por X.
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Caso 1: Elipse

Caso 2: Parábola

Caso 3: Hipérbole

(e < 1)

(e = 1)

(e > 1)

d
e

1

d
1
e

F

d
1
e

F

F

O trabalho de Garcia serviu de referência para as construções
apresentadas a seguir.

Caso 1: Elipse (e < 1)

Vamos provar que há dois pontos da elipse na reta focal.
Considere uma semirreta r de origem X no mesmo semiplano
definido por d, que contenha F e não esteja sobre a reta focal.
Nesta semirreta marcamos os pontos M, N e N' de modo que
os segmentos:
•

MX tenha comprimento 1;

•

NX tenha comprimento 1 + e;

•

N'X, 1 - e.
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As retas que contêm o ponto M e são paralelas aos segmentos
NF e N'F intersectam a reta focal nos pontos A e A',
respectivamente.
r
NM

e

1

d

E
N’

F

A’

X

A

reta focal

Pelo Teorema de Tales tem-se que:
AF
AX
AF
AX

Z

Z

MN
MX
MN
MX

Z

Z

NH e

N

N
N

Z e

ENH eF
N

Z e

Logo, os pontos A e A' pertencem à elipse porque:
dEA, FF
dEA, dF

Z

dEA ,F F
dEA ,d F

Z e
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Esses são os únicos pontos da reta focal que pertencem à
elipse e são chamados de vértices da elipse.

Vamos utilizar esses pontos para
construir todos os demais.

Considere as circunferências (CR) centradas em F e de raio R,
com AF ≤ R ≤ A' F. Além disso, para cada valor de R, considere
também a reta sR contida no semiplano que contém F, cuja
distância à reta d é igual a R .

e

Podemos mostrar que os pontos (P e P') de interseção entre
CR e sR pertencem à elipse.

R

Com efeito, d(P , d) = d(P' , d) = e porque a distância dos
pontos P e P' à diretriz é igual à distância da reta sR à diretriz.
Além disso, d(P, F) = d(P', F) = R porque os pontos P e
P'pertencem à circunferência CR.
Assim:
dEP,FF
dEP,dF

Z

dEP ,F F
dEP ,d F

Z

R
R/ e

Z e
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Portanto, para cada valor de R, com AF ≤ R ≤ A'F, os pontos P
e P' pertencem à elipse.
r

d

P

X
F

A’

A

reta focal

P’

Nessa construção faltou mostrar como obter um segmento de
comprimento R .

e

Isso não é difícil.

O segmento de comprimento R é obtido por comparação
com os segmentos AF e A'F.
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Agora, para obter o segmento de medida x = R ,

e

basta aplicar o Teorema de Tales na seguinte construção em
que BD é tomado paralelo à AC por construção:

01
e

A

x

B

C
R
D

Caso 2: Parábola (e = 1)

É fácil ver que o ponto médio do segmento FX é o único ponto
da reta focal que pertence àa parábola.
Esse ponto é o vértice da parábola e será denotado por V.

Considere as circunferências (CR) centradas em F e de raio R,
com R ≥ VF. Para cada valor de R considere também a reta sR
contida no semiplano que contém F, cuja distância à reta d é
igual a R.
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S
R

d

P

F

A

X

reta focal

P’

Podemos mostrar que os pontos (P e P') de interseção entre
CR e sR pertencem à parábola.
Com efeito, d (P, d) = d(P', d) = R porque a distância dos
pontos P e P' à diretriz é igual àa distância da reta sR à diretriz.
Além disso, d(P, F) = d(P', F) = R, porque os pontos P e P'
pertencem à circunferência CR.
Assim:
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Portanto, para cada valor de R, com R ≥ VF, os pontos P e P'
pertencem à parábola.

Caso 3: Hipérbole (e > 1)

Assim como no caso da elipse, vamos provar que há dois
pontos da hipérbole na reta focal.
Considere uma semirreta r de origem F e que intersecte d.
Nesta semirreta marcamos os pontos M, N e N' de modo que
os segmentos:
•

MF tenha comprimento e;

•

NF tenha comprimento e + 1;

•

N'F, e - 1.

d

1

e

M

N

r

N’
F

A

X reta focal

A’
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As retas que contêm o ponto M e são paralelas aos segmentos
NX e N' X intersectam a reta focal nos pontos A e A',
respectivamente.
Pelo Teorema de Tales tem-se:

Logo os pontos A e A' pertencem à hipérbole porque:

Esses são os únicos pontos da reta focal que pertencem à
hipérbole e são chamados de vértices da hipérbole.

Vamos utilizar esses pontos para
construir todos os demais.
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Considere as circunferências (CR) centradas em F e de raio R,
com R ≥ AF.
Para cada valor de R considere também a reta sR contida no
semiplano que contém F, cuja distância à reta d é igual a R.

e

Além disso, considere

simétrica à sR em relação à reta d.

Observe que na construção da elipse já mostramos como se
obter um segmento de comprimento R;, por isso, vamos

e

assumir esse fato como conhecido na construção da hipérbole.

P

F

S
R

d

A

X

reta focal

P’
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Vamos mostrar que os pontos da hipérbole são obtidos pelas
interseções sR ∩ CR e ∩ CR.
Pelo Teorema de Tales obtemos

.

Portanto, se R = FA, então o vértice A pertence a sR. Como
A pertence à CR e à reta que contém seu centro, então A é o
ponto de tangência de sR com CR.
Também pelo Teorema de Tales obtemos

.

Assim, de modo análogo, se R = FA', então o vértice A' pertence
a
. Como A' pertence à CR e à reta que contém seu centro,
então A' é o ponto de tangência de com CR.
S
R

d’’

d
r
FA X

reta focal A’
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Caso R > FA, podemos mostrar que os pontos (P1 e P2) de
interseção entre CR e sR pertencem a hipérbole.
Com efeito, d(P1 , d) = d(P2, d) = R porque a distância dos

e

pontos P1 e P2 à diretriz é igual à distância da reta sR à diretriz.
Além disso, d(P1 , F) = d(P2, F) = R , porque os pontos P1 e P2
pertencem à circunferência CR.
Assim:

dEPN,F F
dEPN,d F

Z

dEPO,F F
dEPO,d F

Z

R
R/ e

Z e

Portanto, para cada valor de R, com R > FA, os pontos P1 e P2
pertencem à hipérbole.
Note que para valores de R ≥ FA' os dois ramos da hipérbole
são construídos simultaneamente.
Caso R > A'F, podemos mostrar que os pontos (P1' e P2') de
interseção entre CR e
pertencem à hipérbole.
Com efeito, d(P1', d) = d(P2', d) = R porque a distância dos

e

pontos P1' e P2' à diretriz é igual à distância da reta
à diretriz.
Além disso, d(P1', F) = d(P2', F) = R , porque os pontos P1' e P2'
pertencem à circunferência CR.
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Assim:

Portanto, para cada valor de R, com R > FA', os pontos P1' e P2'
pertencem à hipérbole.

Para o leitor que tiver interesse em conhecer uma demonstração para
a equivalência entre a definição geral das cônicas e a das definições
focais, recomendamos a abordagem analítica feita nas notas de aula
de Katia Frensel e Jorge Delgado, professores da Universidade Federal
Fluminense. Essas notas de aula estão disponíveis em:

http://www.professores.uff.br/katia_frensel/aulasga/aula22.pdf

Em Resumo...
Com isso, concluímos a construção da elipse da parábola e da hipérbole a partir
dos elementos básicos da definição geral das cônicas: um ponto (foco), uma
reta (diretriz) e uma razão constante (excentricidade).
Definição geral das cônicas: Dados um ponto F (foco) e uma reta d (diretriz), se
todo ponto arbitrário P de uma curva é tal que a razão da distância de P à F para
a distância de P à d for constante, então a curva é uma cônica.
Se tal constante for igual a um, então a cônica é uma parábola. Se for menor
do que um, é uma elipse. Se for maior do que um, é uma hipérbole.
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A Caracterização Focal das Cônicas
A propriedade bifocal surge pela primeira vez na História na
obra de Apolônio. Entretanto, não constitui uma caracterização,
não tendo qualquer papel de destaque.
Apolônio apresenta a propriedade bifocal como os pontos
originados pela aplicação, definindo-os como sendo pontos
da reta que contém o eixo cujas distâncias aos vértices
cumprem certas propriedades.

Posteriormente, Kleper
chamaria de focos os pontos
originados pela aplicação.

Como Dizem

Diz-se que [Apolônio] apresenta na proposição 51 do livro 3, a
propriedade bifocal da hipérbole: a diferença das distâncias de
um ponto qualquer da hipérbole aos focos é constante e igual
ao eixo. Na proposição seguinte, apresenta a propriedade da
soma constante para a elipse.
Essas são as propriedades que virariam uma caracterização das
cônicas na obra de La Hire.
(NETO, 2008, p.15)

Toda caracterização das curvas cônicas fazia uso do cone, até
a obra de Descartes (1596–1650).
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Segundo Bordallo (2011), o primeiro passo em direção ao
tratamento puramente focal, presente no ensino atual das
cônicas e que tornou a fragmentar o estudo das cônicas, foi
dado no século XVII por Philippe de La Hire(1640–1718).
Naquela época, algumas outras caracterizações das cônicas
surgem por meio de:
•

retas;

•

geometria projetiva;

•

equações analíticas além da usual obtida a partir do
cone.

Entretanto, a caracterização bifocal das cônicas vinculada
à geometria analítica, feita por La Hire, passou a ser muito
utilizada para a descrição das curvas cônicas. Em sua obra
de 1673, La Hire apresenta cada curva separadamente,
começando com suas propriedades características e a partir
de sua definição focal.

Francisco Quaranta Neto traduziu a
obra completa de Philippe de La Hire,
da qual extraímos as definições originais
feitas por La Hire para as cônicas.
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

A relevância do trabalho de Philippe de La Hire para a história
do ensino das cônicas e incontestável.

Até hoje essa abordagem
é a mais usada nas
escolas brasileiras.
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Entretanto, a principal crítica feita
a essa abordagem é a fragmentação
do ensino das cônicas.

É exatamente por não expor a relação entre elipse, hipérbole
e parábola que Lebesgue critica o estudo das cônicas pela
definição focal.
Em sua dissertação de mestrado, Mirella Bordallo fez uma
análise do ensino das cônicas no Brasil de 1892 a 2011,
destacando as abordagens:
•

analítica ou sintética;

•

unificada ou fragmentada.

Bordallo afirma que a unificação das cônicas nunca foi muito
valorizada, já que ela não esteve sempre presente no ensino.
Além disso, percebeu que, em geral:
•

quando o tratamento era geométrico, as cônicas eram
unificadas;

•

quando o tratamento era analítico, as cônicas eram
fragmentadas.
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O fato que mais chamou a atenção foi que a abordagem
exclusivamente analítica trouxe ao ensino das seções cônicas
o fim definitivo da apresentação unificada.
Consideramos importante apresentar os resultados levantados
por Bordallo, resumidos a seguir.
FORMA COMO AS CÔNICAS ERAM ENSINADAS

Analiticamente
fragmentada

Geometricamente
fragmentada
Geometricamente
fragmentada

1892

1893
e
1894

Não há
Cônicas

1895
a
1898

1899
a
1914

1915
a
1918

1919
a
1928

Não há
Cônicas

1929

19301

931
a
1941

1942
a
1950

1951
a
1960

1961
a
1979

1980
a
2011

Importante ressaltar que a Linha
do Tempo apresentada ainda
representa o momento atual do
ensino das cônicas no Brasil.

Como resgatar uma unificação para o estudo das cônicas?
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Para responder à pergunta, em uma tentativa de reunificar
o estudo das cônicas, estudaremos, na próxima seção, um
importante trabalho desenvolvido por Dandelin no século XIX:
um teorema mostrando que as seções do cone que geram
cada cônica coincidem com suas respectivas definições focais.
Teorema de Dandelin
O Teorema de Dandelin já esteve presente no currículo
brasileiro, mas deixou de ser estudado com o fim do tratamento
sintético dado às cônicas.
Acreditamos que seja importante resgatá-lo, bem como
construir um entendimento de unificação no ensino das
cônicas.

Teorema de Dandelin
Teorema que relaciona as três seções de um cone com as definições focais
da elipse, hipérbole e parábola, mostrando que essas coincidem.

As novas gerações merecem saber
o porquê das seções planas do cone
coincidirem com as cônicas definidas
como lugares geométricos, não é mesmo?
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Como Dizem

(...) historicamente, as seções cônicas surgem com Menêcmo,
sinteticamente fragmentadas e seu desenvolvimento segue
assim até Apolônio, que, ainda sinteticamente unifica as cônicas.
No século XVII, Fermat e Descartes inventam a geometria
analítica e a partir de então as cônicas passam a se desenvolver
sintética e analiticamente unificadas até de La Hire, que
desenvolveu o tratamento puramente focal que fragmentou o
estudo das cônicas. No século XIX, Dandelin tentou reunificar
essas curvas com um teorema que relaciona a definição focal
com as seções de um cone.
(BORDALLO, 2011, p.7 )

Vamos enunciar o Teorema e demonstrá-lo sinteticamente.
Teorema de Dandelin
A seção cônica tem em F seu foco e em d sua diretriz.
Isto é, para todo ponto P da seção a razão

é uma

constante, e > 0, denominada excentricidade. A seção
é uma parábola se e = 1, uma elipse se 0 < e < 1, uma
hipérbole se e > 1.

A demonstração analítica é menos acessível
para os estudantes do Ensino Médio
porque demanda o conhecimento da
representação analítica da superfície cônica.
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O leitor que tiver curiosidade encontrará a demonstração analítica do
Teorema de Dandelin no apêndice da dissertação de Bordallo (2008)
indicada nas sugestões de leitura.

Que tal vermos um exemplo?
Considere uma esfera inscrita ao cone C, tangente ao plano
secante em F e ao cone ao longo da circunferência λ; d é
a interseção entre o plano e o plano p que contém λ, e o
ponto D, pé da perpendicular por P, à reta d.
Sejam:
•

P um ponto qualquer da cônica;

•

Q o ponto de interseção entre a paralela por P ao eixo
do cone C e o plano p;

•

R o ponto em que a geratriz por P intercepta a
circunferência λ.
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F

P

Q

A

R
O

D

Sejam ainda:
•

O < α < , o ângulo entre PD e DQ, ou seja, o ângulo
entre os planos e p;

•

O < β < , o ângulo entre PR e PQ, que coincide com o
ângulo entre o raio e a geratriz do cone.

Os segmentos PR e PF são tangentes à esfera a partir do
mesmo ponto P;, logo, |PR| = |PF|.
No triângulo retângulo ∆PQR temos: |PQ| = |PR|cosα.
No triângulo retângulo ∆PQD temos: |PQ| = |PD|cosβ.
Portanto,

.
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Como |PR| = |PF|, obtemos

Vale ressaltar que a figura que utilizamos mostra uma elipse. Entretanto, o
argumento se aplica a qualquer uma das cônicas citadas no teorema.

A esse respeito, relacionando essas possíveis disposições ao
Teorema, constata-se que a circunferência, apesar de ser
facilmente obtida como seção do cone, não está unificada
pela excentricidade, pelo menos com esta abordagem, visto
corresponder ao caso em que β é nulo.
Com isso, considerando que a função cosseno é decrescente
no interavlo

, concluímos que

•

Se 0 < β < α cos β > cos α
cônica é uma hiérbole;

•

Se β = α
e

•

Se α < β <
cosβ < cosα
cônica é uma elipse.

e > 1, então a seção

e = 1, então a seção a cônica é uma parábola;
e < 1 então a seção
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Conclusão
A abordagem unificadora das cônicas pode contemplar uma
definição geral para a elipse, a hipérbole e a parábola ou que
tais curvas são obtidas por seções cônicas.
De qualquer forma, é importante mostrar
a equivalência entre estas representações.

Sem dúvidas algo que
falta no ensino atual.

Como Dizem

Podemos observar que num período de quase 120 anos de
ensino das cônicas, nos primeiros 70 anos sua unificação
tentou se estabelecer, indo e vindo nos programas e nos livros,
mas não conseguiu, desaparecendo totalmente durante o
Movimento da Matemática Moderna. Nos momentos em que
se fez presente, ela se apresentou de duas maneiras. A forma
mais encontrada nesses 70 anos foi no tratamento geométrico
por meio do teorema de Dandelin. Mas ela também apareceu
algumas vezes no tratamento analítico com a definição em
termos de diretriz, foco e excentricidade.
As duas maneiras são viáveis no ensino moderno e representam
boas sugestões para res- gatar a unificação perdida. Com as
novas tecnologias seria muito mais fácil, para os alunos de
hoje em dia, visualizar e compreender a demonstração e o
significado do teorema de Dandelin (...) Mas, julgamos que a
melhor forma de unificar as cônicas no ensino atual, mantendo
o tratamento puramente analítico, seria a que as apresentam
pela definição em termos de diretriz, foco e excentricidade.
(BORDALLO, 2011, p.28)
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Devemos ter clareza que mesmo os livros que trazem o
Teorema de Dandelin – que mostra que as três seções do
cone e as três curvas geradas pelas três definições focais são
as mesmas –, ainda o fazem separadamente.
Portanto, mesmo esse importante Teorema capaz de unificar
as definições focais das cônicas e as definições por seções
do cone, pode não ser suficiente para uma abordagem
verdadeiramente integrada destes conceitos.

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
A atividade a seguir tem como origem os seguintes materiais
disponíveis na Internet:
1. Construção de Cônicas com Dobraduras, do Professor
Guilherme Hartung.
2. O Uso de Dobraduras no Processo de Ensino das Cônicas
no Ensino Básico, tese de mestrado do PROFMAT/2014
do Professor Flavio de Oliveira Ribeiro.
Ambos os trabalhos ensinam como construir todas as cônicas
com dobradura justificando os passos.
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Na atividade a seguir nos restringimos apenas à construção das
cônicas, deixando os trabalhos anteriores como referência para
o leitor que tiver interesse nas justificativas.
Atividade : Construindo Cônicas com Dobraduras

Material necessário:
•

folhas de papel A4;

•

lápis;

•

régua;

•

compasso.

Objetivo: Apresentar aos alunos as cônicas a partir de
dobraduras simples, ilustrando assim algumas propriedades das
curvas.
Descrição: Sugerimos a divisão da turma em grupos de três a
quatro alunos para aproveitar melhor a discussão gerada pelos
itens da atividade e otimizar o tempo.
Apresentaremos o passo a passo para a construção da parábola,
elipse e hipérbole.
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É recomendável que os alunos já conheçam as
definições sobre cônicas, em especial, aquelas
que as descrevem como lugares geométricos.

I) Parábola

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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II) Elipse

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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III) Hipérbole

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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Professor, como você pôde notar, essa atividade ilustra
características importantes das cônicas e podem ser realizadas
facilmente em sala de aula.
Pondere o nível de curiosidade dos seus alunos e introduza
aos poucos os conceitos mais abstratos correlatos a este tema,
como as demonstrações que justificam essa atividade e que
podem ser encontradas nas referências que demos no iníicio
desta seção.

Na próxima seção, analisamos alguns erros de alunos que
ocorreram após uma abordagem de conceitos envolvendo
cônicas.

Investigação de Erros
Em geral, os professores concordam que a matemática que está
por trás das cônicas é mais complexa, no sentido de requisitar
um maior domínio por parte dos alunos nos conceitos básicos
que fundamentam otema.
Assim, os erros dos alunos em questões envolvendo cônicas
são corriqueiros e, muitas vezes, vêm acompanhados de uma
deficiência na Matemática Básica.
Por isso, nesta seção, priorizaremos os erros específicos da
temática cônicas.
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Erro I

Dado um cone de duas folhas, qualquer plano o intersectará
formando uma elipse, parábola ou hipérbole, salvo possíveis
degenerações (ponto, retas e etc.).

Para formar uma hipérbole o plano deve:
a. Ser paralelo à geratriz do cone.
b. Conter o ponto que separa as duas folhas do cone.
c. Ser perpendicular à reta geratriz do cone.
d. Ser paralelo ao eixo de rotação do cone.
e. Intersectar as duas folhas do cone.
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O Exercício anterior foi aplicado em duas turmas, totalizando
49 alunos.
A tabela a seguir mostra os percentuais de escolha dos alunos
nas alternativas do Exercício:
Percentual de Respostas do Exercício
a)

b)

c)

d)

e)

18,4%

10,2%

12,2%

38,8%

20,4%

Apesar de a imagem que acompanha o exercício ilustrar as
seções cônicas, apenas 20,4% dos alunos marcaram a opção
certa.
Este é um resultado muito próximo do percentual obtido se
todos os alunos escolhessem de forma aleatória uma resposta.

Ou, como costumamos dizer,
se chutassem uma resposta.

Além disso, quase o dobro dos alunos, 38,8%, escolheu a
alternativa d) como resposta certa.
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Um erro comum, pois qualquer plano paralelo ao eixo de
rotação do cone intersecta o cone em uma hipérbole – ou
duas retas no caso degenerado de o plano conter o ponto que
separa as folhas do cone.
Contudo, existem outros planos que também intersectam
as duas folhas da hipérbole e não são paralelos ao eixo de
rotação do cone. De fato, basta escolher qualquer plano que
seja paralelo a uma reta, entre a geratriz do cone e o eixo de
rotação do cone, e que não contenha o ponto que divide o
cone em duas folhas, que esse plano intersectará as duas
folhas do cone e, portanto, formará uma hipérbole.
Em resumo, para formar uma hipérbole, o plano deve intersectar
as duas folhas do cone, conforme descrito na alternativa e).

Erro II

Questão (UEL 2007).
Existem pessoas que nascem com problemas de saúde
relacionados ao consumo de leite de vaca. A pequena
Laura, filha do Sr. Antônio, nasceu com este problema. Para
solucioná-lo, o Sr. Antônio adquiriu uma cabra que pasta
em um campo retangular medindo 20 m de comprimento
e 16 m de largura. Acontece que as cabras comem tudo o
que aparece à sua frente, invadindo hortas, jardins e chácaras
vizinhas. O Sr. Antônio resolveu amarrar a cabra em uma corda
presa pelas extremidades nos pontos A e B que estão 12 m
afastados um do outro. A cabra tem uma argola na coleira por
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onde é passada a corda, de tal modo que ela possa deslizar
livremente por toda a extensão da corda. Observe a imagem e
responda à questão a seguir.

16 m

4m

6m
AB

20 m

Qual deve ser o comprimento da corda para que a cabra possa
pastar na maior área possível, dentro do campo retangular?
a. 10 m.
b. 15 m.
c. 20 m.
d. 25 m.
e. 30 m.
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A questão anterior é da 1a fase do Vestibular da Universidade
Estadual de Londrina (UEL) do ano de 2007 e foi aplicada em
uma turma para concurso com 27 alunos.
Os percentuais de cada alternativa das escolhas dos alunos
estão dispostos na tabela a seguir:
Percentual de Respostas da Questão
a)

b)

c)

d)

e)

22,2%

3,7%

51,9%

7,4%

14,8%

A maioria dos estudantes acertou a questão assinalando a
alternativa c).
Contudo, 20 m é um valor que aparece na questão e no
desenho da questão, de certa forma, sinalizando para o aluno
que pode ser essa a resposta. Além disso, o valor de 16 m
que também aparece na questão e no desenho, não é uma
alternativa, o que aumenta ainda mais o possível chute do
aluno na alternativa 20 m.
Observa-se também um grupo grande de alunos optando
pelas respostas a) e e), provavelmente, pelo fato de:
• 10 m ser a soma de 4 m com 6 m, que figuram na
imagem;
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• 30 m por ser a soma de 20 m com 10 m, valores que
podem ser interpretados como respostas possíveis ao
tamanho da corda.
Para que os alunos cheguem à resposta esperada o professor
pode reforçar a propriedade bifocal da elipse que lhe serve de
caracterização como lugar geométrico.

Essa propriedade é a chave
para resolver esse problema!

O professor pode sugerir aos alunos que simulem a situação
descrita no problema utilizando uma maquete em madeira com
escala 1: 100.
Sobre os focos devem ser postos pregos e a corda pode ser
representada por pedaços de barbante.
Esse procedimento ajuda a fixar, na mente do aluno, a
propriedade da soma constante das distâncias de um ponto
qualquer da elipse aos focos.

Destacamos que, apesar de todo o
esforço para contextualizar a elipse,
a situação nos parece pouco plausível.

Devemos ter cuidado na escolha de questões como essa porque os alunos
tendem a nos questionar sobre a real aplicabilidade e importância do conceito
matemático envolvido.
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Convenhamos, maximizar a área
que uma cabra tem para pastar
não é algo que pareça relevante
para uso deste conhecimento
matemático, não é mesmo?

Na próxima seção apresentaremos alguns Recursos
Tecnológicos que foram especialmente desenvolvidos para
introduzir cônicas em sala de aula.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção destacamos instrumentos
acreditamos ser verdadeiramente especiais.

que

Criamos dois applets que trazem muito do que conversamos
até aqui e um outro que extrapola nossa conversa e mostra
uma propriedade muito legal da elipse.
Ao descrevermos esses objetos e o seu respectivo potencial
de utilização, estamos considerando a possibilidade de ter as
cônicas interligadas, sobretudo desvinculando-as do sentido
estrito da mera identificação das cônicas por equações.
Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Não só acreditamos na insuficiência destas apreensões
como também procuramos deixar claro que acreditamos
na necessidade de uma experiência ampliada com esses
belíssimos objetos matemáticos.

E aqui estamos oferecendo instrumentos
que podem fazer nossa conversa
tomar vida em suas aulas.

Lembre–se do nosso objetivo inicial: refutar a ênfase às
definições das cônicas como lugares geométricos no plano,
de modo que conseguíssemos apresentar uma justificativa do
porquê de as seções cônicas serem, de fato, as curvas definidas
como seções do cone.
Aproveite, sem moderação, os recursos criados especialmente
para você!

Recurso 1 – As Cônicas por seus elementos
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Este primeiro recurso é uma ferramenta que reproduz as
cônicas geometricamente a partir do foco, da diretriz e da
excentricidade.

Você e seus alunos poderão
experimentar a construção dessas
cônicas de modo automatizado!

Considere os elementos de cada cônica como na seção
Construção geométrica da Cônicas:
•

d é a diretriz;

•

F é o foco;

•

A e A’ são os vértices;

•

P ou P’ são os pontos da cônica;

•

SR e S’R são as retas cuja distância à d é 1 ou e/R, onde
R é o raio da circunferência com centro em F.

Vamos utilizar o applet?
I. Escolha a excentricidade e, que varia somente no
intervalo ]0,2].
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• O botão faz a excentricidade e ser igual a 1.
• O controle deslizante define os demais possíveis
valores.
2. Mova o controle deslizante Raio para acompanhar o
rastro dos pontos P e P’ sobre a cônica que corresponde
a excentricidade escolhida.

Para obter as circunferências, como na imagem de apresentação deste applet,
clique sobre o controle deslizante com o mouse e movimente-o com as setas
do teclado alfanumérico.
Isso garante que o raio R varie de 0,1 em 0,1 unidades de comprimento.

3. O controle Medidas, quando acionado, exibe os
segmentos cujo comprimento coincide com as distâncias
de P ao foco F e de P à diretriz d. Além disso, exibe:
• os comprimentos desses segmentos;
• um texto que mostra o cálculo da excentricidade da
cônica.
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4. O controle Cônica exibe a cônica determinada pelos
elementos escolhidos.
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Apesar de muito simples acreditamos que este recurso possa
ser muito interessante, sobretudo no que diz respeito à
possibilidade de os alunos verem as cônicas se transformando
umas nas outras.
Isso pode ser feito com este recurso mantendo acionado
o controle Cônica e fazendo a excentricidade e variar ao
movimentar o respectivo controle deslizante com as setas do
teclado mais a tecla shift pressionada.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
As Cônicas por seus elementos.
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Recurso 2 – Dandelin

O segundo recurso tem o potencial de auxiliar a visualização
das seções planas do cone, permitindo:
• interagir com esses objetos;
• experimentar visualizações bem específicas.
A nossa maior intenção com a exploração deste recurso é a de
propiciar que você e seus alunos acompanhem, investiguem,
questionem e compreendam o Teorema de Dandelin.

Não trataremos aqui da unificação das cônicas.
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Vamos conhecer as ferramentas deste applet?
As imagens a seguir mostram, por grupos, as ferramentas
dispostas na janela de controles.
O controle principal do applet é o que oferece a possibilidade
de escolher qual cônica você quer ver como seção do Cone.

Basta clicar sobre uma dessas imagens, ou sobre o nome da
cônica, e o recurso exibe a respectiva seção.
O recurso disponibiliza dois conjuntos de ferramentas em duas
janelas de controles.

Primeira janela de controle

A primeira janela de controle exibe os controles de visualização
da seção, do cone e das esferas inscritas ao cone e tangentes
ao plano secante.
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Observe esses controles e suas funcionalidades.

Os controles da seção – cujos nomes já identificam suas
funções – se referem a inclinação, transparência e translado
do plano secante e, por conseguinte, da seção cônica.

O grupo de controles da direita controla a transparência e
exibição das esferas que são tangentes ao cone e ao plano
secante ( ).
Já o grupo da esquerda, exibe os controles que modificam o
raio e a transparência do cone.
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Segunda janela de controle

Um outro grupo que se encontra na segunda janela de controle
é reposnsável pela exibição dos elementos da demonstração
do Teorema na janela de visualização 3D – seus nomes
identificam quais os elementos que cada controle exibe ou
esconde.
1. Ao selecionar a caixa T1T2 , o applet exibe as circunferências
de contato das esferas com o cone.

2. Ao selecionar Elementos, o applet exibe os segmentos
que mostram, visualmente, a definição da cônica.
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3. Ao selecionar Tangência, o applet exibe, junto aos
pontos de tangência, os raios das esferas, indicando o
ângulo reto que caracteriza esses pontos.
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4. O controles PT1 e PF1 exibem, individualmente, os
segmentos tangentes às esferas.

5. E, por fim, o controle Conclusões exibe as conclusões
que, em cada caso, define a cônica.

= constante

Vamos relembrar a descrição
das ferramentas da Barra de
Estilos da janela 3D do cone?
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Além dessas ferramentas, nesta janela, você e seu alunos
poderão utilizar o scrooll do mouse para modificar o zoom
da visualização e os botões Selecionar, Mover, Girar e
Visualizar de Frente Para, de funções autonomeadas,
indicados, nesta ordem, a seguir.

Já sabe, não é? Explore,
sem moderação, os recursos!

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Dandelin.
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Recurso 3 – Sinuca Elíptica

Este applet é uma simulação que proporciona uma experiência
muito interessante de investigação sobre uma propriedade
bem conhecida da Elipse.
Não é incomum que professores já tenham ouvido falar de
histórias que contam a utilização das propriedades das cônicas
em construções e armas.
De fato, até mesmo quando queremos enunciar a propriedade
da Elipse enfatizada por este recurso, há aqueles que o fazem
dizendo:
“Se um raio de luz parte de um dos focos
da elipse, ao encontrar a elipse,
é refletido e passa pelo outro foco.”
O recurso apresenta uma mesa de sinuca elíptica. Sendo a
caçapa um dos focos da elipse, o objetivo do jogo é encaçapar
a bola fazendo tabela com a mesa.
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A informação de que a caçapa é um dos focos da elipse não deve estar
explícita para aqueles que não conhecem elipse e suas propriedades.

Vamos conhecer as ferramentas
deste recurso?

1. Posicione, com o mouse, a bola branca em qualquer
posição da mesa.
2. Clique sobre o taco ou sobre a própria bola.
Posicione a bola
com mouse.

Clique sobre
o taco ou
a bola para
“dar uma tacada”

Use a ponta
do taco para
direcionar
a tacada
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3. Para uma nova tacada, clique no botão Nova Tacada.
A bola será recolocada na mesa em frente ao taco.

4. Para descobrir e entender como encaçapar, utilize os
controles Trajetória e Dica.

A caixa de opção Explicação oculta a mesa e os demais
elementos da tela da simulação e disponibiliza os controles
Reiniciar, Retroceder e Avanço.
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Reiniciar

Avanço
Retroceder

Utilize esses controles para visualizar uma animação que
mostra uma conhecida construção de uma elipse considerada
como conjunto de pontos do plano cuja soma das distâncias
(r) a dois pontos conhecidos (focos: F1 e F2) é constante.
Nessa construção, r, F1 e F2 são conhecidos e a elipse fica
determinada juntamente com a propriedade que afirma que
dado um ponto P da elipse, a reflexão com respeito à reta
tangente em P, da reta que contém P e um dos focos, é a reta
que contém P e o outro foco.

Ficou complicado? Calma, não
criemos pânico! Observe, a seguir,
um passo a passo elucidativo.
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Viu como é simples?

Chegamos ao fim da apresentação
dos três recursos desenvolvidos
para este tema. Aproveite-os!

Clique aqui para acessar o Recurso 3:
Sinuca Elíptica.
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
História das Cônicas
NETO, Francisco Quaranta. Tradução Comentada da Obra
"Novos Elementos das Seções Cônicas" (Philippe de La Hire 1679) e sua relevância para o Ensino de Matemática.
Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio de
Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.
Disponível em <http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/
06%20Francisco%20Quaranta.pdf >
A ausência de outras visões sobre um assunto pode resultar
numa incapacidade do professor em justificar a sua importância.
O ensino atual de cônicas no Brasil possui uma abordagem
normalmente limitada ao universo da Geometria Analítica.
A partir da propriedade bifocal, são deduzidas as equações.
Além disso, quase nada é apresentado. O reconhecimento
de uma elipse, por exemplo, é feito apenas através da
sua equação. Nenhuma outra propriedade das cônicas é
apresentada, explorada ou provada. Este trabalho apresenta o
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texto: “Novos elementos das seções cônicas” de Philippe de La
Hire (1679). Pela primeira vez, foi traduzido para o português.
A obra possui um enfoque baseado na matemática grega,
utilizando apenas Geometria Euclidiana. Define as cônicas
através da propriedade bifocal exclusivamente no plano. A
obra apresenta 61 proposições sobre as três cônicas. Elas são
exibidas separadamente com a seguinte sequência para cada
curva: definição e construção da cônica, definições de apoio
e um conjunto de proposições são provadas a partir desta
definição bifocal.
Esta dissertação contém um resumo da História das Cônicas e
uma Biografia sobre Philippe de La Hire. Além de traduzida, a
obra foi descrita, comentada e complementada. Foi feita ainda
uma comparação com um livro didático relevante do século
XX (F. I. C.).
BORDALLO, Mirella. As Cônicas na Matemática Escolar
Brasileira: História, Presente e Futuro. 2011. Dissertação de
Mestrado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro, 2011.
Disponível em <http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/
39%20Mirella%20Bordallo.pdf>
Essa dissertação apresenta um estudo histórico sobre o ensino
de cônicas no Brasil. A pesquisa identifica transformações
ocorridas ao longo do anos na apresentação o dessas curvas
nos programas de ensino, nas leis e nos livros didáticos desde
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1892 até 2011. O trabalho apresenta alguns questionamentos:
como ensinar seções cônicas de forma unificada nos dias de
hoje? Como mostrar para os alunos que elipse, parábola e
hipérbole pertencem a uma mesma família?
Aplicações e Construções Geométricas das Cônicas
Oliveira, Oswaldo Rio Branco de. Cônicas – Propriedades de
Reflexões. Notas de Aula. Instituto de Matemática e Estatística.
Universidade de São Paulo.
Disponível em <https://www.ime.usp.br/~oliveira/
conicaspubli.pdf>
Um livro completo que apresenta em detalhes os pré requisitos
para compreensão da demonstração matemática das três Leis
de Kepler para o Movimento dos Planetas.
LULA, Kariton Pereira. Aplicações do Princípio de Cavalieri
ao Cálculo de Volumes e Áreas. 2013. Dissertação (Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional) –Instituto de
Matemática e Estatística, Universidade Federal de Goiás, 2013.
Disponível em <http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=kariton+pereira+lula>
Neste trabalho apresenta-se uma demonstração baseada no
Princípio de Cavalieri da área delimitada por um segmento de
parábola e de uma elipse.
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DA SILVA, Osiel Gomes. Desenho Geométrico: Um Recurso
para o Ensino das Cônicas. 2014. Dissertação (Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Instituto
de Matemática e Estatística, Universidade Federal Rural do
Semiárido – UFERSA, Mossoró, 2014.
Disponível em <http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=Osiel+Gomes+da+Silva>
Neste trabalho são sugeridas atividades de construção da
elipse, hipérbole e parábola com régua, compasso e esquadros.
CARNEIRO, J. P. Q., A Sombra do Mmeu Abajur., Revista do
Professor de Matemática RPM, v. único, n. 59, 2006.
Disponível em < http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/
geotri/modulo4/complementos/RPM59-sombra-abajur.pdf>
Neste artigo o autor apresenta uma série de atividades
motivadoras para os estudantes relacionando as seções
cônicas com as sombras projetadas.
AVILA, G.A., A Hhipérbole e os Ttelescópios., Revista do
Professor de Matemática RPM, v. único, n. 54, 1997.
Neste artigo o autor apresenta aplicações das hipérboles nos
telescópios.
LOPES, Juracélio Ferreira. Cônicas e Aplicações. 2011.
Dissertação de Mestrado em Ensino de Matemática.
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Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Rio
Claro, 2011.
Disponível em: <http://repositorio.unesp.br/bitstream/
handle/11449/91061/lopes_jf_me_rcla.pdf?sequence=1>
Nesta dissertação o autor aborda cônicas por três aspectos
diferentes utilizando o Geogebra para ilustrar seus principais
resultados.
Teorema de Dandelin
MONTEIRO, Rubens Marinho. Resgate do Teorema de
Dandelin no Estudo de Cônicas com o Geogebra. Dissertação
de Mmestrado, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória,
2014.
Disponível em <http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=Rubens+Marinho+Monteiro>
Essa dissertação apresenta uma demonstração bem detalhada
do Teorema de Dandelin.
Sugestões de Materiais Didáticos
Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
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Sugestões de Recursos Educacionais Digitais
Vídeo : As Fronteiras do Espaço
O documentário “As Fronteiras do Espaço”adota como
ponto de partida para a compreensão humana do espaço
tridimensional, em obras de arte da Antiguidade, da realidade.
Os artistas renascentistas criaram pinturas incrivelmente
realísticas. Isso foi possível graças ao uso da perspectiva,
uma técnica de representação bidimensional do mundo
tridimensional. Este uso promoveu um grande avanço nas
formas de representação da realidade. Duzentos anos depois,
um avanço ainda mais importante ampliou as fronteiras da
matemática. Foi a fusão da álgebra à geometria a partir da
representação de pontos do plano por pares ordenados.
Com isto, o estudo de algumas formas poderia ser feito a
partir do estudo das equações correspondentes. Esse novo
paradigma possibilitou que Newton e Leibniz criassem, de
forma independente, o cálculo das variações, abrindo, assim,
as portas para o estudo do movimento.
Disponível em https://youtu.be/8KxVsP6SvrY (Dublado)
http://www.eaulas.usp.br/portal/video.
action?idItem=114 (Legendado)
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