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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo proporcionar ao professor de matemática do ensino médio uma sequência
didática para o ensino de cônicas utilizando o software GeoGebra. Construímos esta sequência levando em
consideração as teorias de Mudança de Quadros de Régine Douady (1987) e da Transposição Didática de
Yves Chevallard (1991). A metodologia se deu através de levantamento bibliográfico, considerando obras
nacionais e internacionais com especial atenção ao conteúdo cônicas e ainda realizando uma pesquisa em
sala de aula com alunos do terceiro ano do ensino médio por meio de dez encontros programados para a
aplicação da sequência didática construída. Os resultados alcançados nos permitem afirmar que esta forma
de se ensinar este conteúdo pode contribuir para a efetivação da aprendizagem. Esperamos contribuir com
professores de Matemática para tornar o ensino deste tema mais interessante.
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ABSTRACT

This work aims to provide the teacher of high school mathematics teaching sequence for teaching conic
using the software GeoGebra. We construct this sequence considering theories Change Tables Régine
Douady (1987) and the Didactic Transposition Yves Chevallards (1991). The methodology was through
literature, considering national and international works with special attention to the content and conical
still conducting research in the classroom with students of the third year of high school through ten
meetings scheduled for the implementation of instructional sequence built. The results obtained allow us to
state that this form of teaching this content can contribute to effective learning. We hope to contribute to
mathematics teachers to make the teaching of this subject more interesting.

Keywords: Conical. Education. GeoGebra.

1. INTRODUÇÃO

A educação nos dias de hoje tem um grande desafio a superar no que diz respeito à aprendizagem, pois,
para que a mesma ocorra, é preciso que o conteúdo a ser ensinado para o aluno se torne atraente e, ao
meso tempo, o motive a interessar-se pelo tema em estudo. De acordo com Agranonih (2001, p. 4):

Pág.1/6



O aprender e o ensinar são processos próprios do ser humano e, acontecem ao
longo da vida, em contextos informais como a família, a natureza, a comunidade;
no cultivo de tradições culturais e de valores; em contextos formais como a
escola; e no contato com os conhecimentos clássicos construídos ao longo da
história da humanidade.

Faz-se necessário valorizar esses aspectos e inserir essas discussões em sala de aula para proporcionar
uma aprendizagem mais efetiva. Nesse estudo tratamos das seções cônicas (elipse, hipérbole e parábola)
que constituem um capítulo à parte da Geometria Analítica no terceiro ano do ensino médio. Segundo Sato
(2004, p.1) “As seções cônicas são curvas obtidas pela interseção de um cone circular reto de duas folhas
com um plano”. Nessa definição, dependendo da posição do plano que intersecta o cone, podem-se
visualizar as cônicas. Para Boyer (1974, p. 107-108):

Foi Apolônio (talvez seguindo sugestão de Arquimedes) quem introduziu os
nomes elipse e hipérbole para essas curvas. As palavras “elipse”, “parábola” e
“hipérbole” não foram inventadas expressamente; foram adotadas de uso
anterior, provavelmente pelos pitagóricos, na solução de equações quadráticas
pela aplicação de áreas. Ellipsis (significando falta) tinha sido a palavra usada
quando um retângulo de área dada era aplicado a um segmento e lhe faltava um
quadrado (ou outra figura especificada), e hyperbola (um lançamento além) tinha
sido a palavra usada quando a área excedia o segmento. A palavra parábola
(indicando colocar ao lado ou comparação) não indicava nem excesso nem
deficiência.

Esses nomes, segundo este autor, foram dados num contexto novo como nomes para as seções planas. A
obra de Apolônio influenciou vários estudos importantes feitos posteriormente.

Nosso trabalho buscou oferecer uma alternativa diferente para o ensino das seções cônicas em que o
software GeoGebra é utilizado para abordar este conteúdo de uma forma mais dinâmica. De um modo
mais específico construímos uma sequência didática para o ensino de cônicas e utilizamos o software de
geometria dinâmica GeoGebra como ferramenta na construção de uma sequência didática para o ensino
das seções cônicas.

2. PROBLEMÁTICA

Esta pesquisa tem por objetivo proporcionar ao professor de matemática do ensino médio uma sequência
didática para o ensino de cônicas utilizando o software GeoGebra. Assim, trabalhamos com uma sequência
didática procurando responder a seguinte questão:

• Uma sequência didática para o ensino de seções cônicas desenvolvida por intermédio do GeoGebra
pode proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos e regras envolvidos nas seções cônicas

Essa problemática nos levou a sugerir a seguinte hipótese:

• Os conceitos e regras envolvidos nas seções cônicas podem ser aprendidos se estudados de uma
forma diferente da tradicional proposta pelos livros didáticos, trazendo o aluno para a construção
dos conceitos e interagindo com eles através do software GeoGebra que proporciona uma nova
visão para as dificuldades encontradas quando se pode visualizar seus conceitos e suas
propriedades de uma forma dinâmica.

Com a intenção de validar essa hipótese, elaboramos uma sequência didática para o ensino das seções
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cônicas com atividades realizadas com o auxílio do software de geometria dinâmica GeoGebra e aplicamos
a mesma com alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola da rede estadual de ensino no
interior de Alagoas. Realizamos 10 encontros programados para a aplicação da sequência didática
proposta onde utilizamos o software GeoGebra nas atividades que elaboramos. As respostas de cada
atividade foram analisadas para fazermos a validação das hipóteses chegarmos às conclusões a respeito
deste estudo.

Fundamentamos este trabalho na teoria de Mudança de Quadros de Régine Douady (1987) e Transposição
Didática de Yves Chevallard (1991). Para Douady (1986, apud Almouloud, 2007, p. 65) “uma mudança de
quadro é um meio de obter formulações diferentes para um problema que permite uma nova visão para as
dificuldades encontradas” e, para ela, os jogos de quadros “são mudanças de quadros provocadas por
iniciativa do docente, quando escolhe problemas convenientes para fazer avançar as fases de pesquisa e
evoluir as concepções dos alunos”, sendo assim pretende-se com este trabalho auxiliar o professor na
busca desses “problemas convenientes” citados pela autora.

Nas palavras de Almouloud (Ibid., p. 68) “As mudanças de quadros e as interações entre diferentes
quadros constituem um poderoso instrumento para a criação de novos conhecimentos a partir de antigos”,
isto é, os conhecimentos já apreendido pelo aluno serve como ferramenta para a compreensão de novos.

Para Chevallard (1992, apud Almouloud, Ibid., p. 197), “a transposição didática é a passagem de um
saber científico (strictu sensu) para sua versão didática em uma instituição escolar” nesse sentido o autor
conceitua transposição didática como o trabalho de fabricar um objeto de ensino. É isso que se propõe
neste trabalho em relação ao conteúdo seções cônicas. Baseado em tais conceitos pretendemos criar uma
sequência didática, utilizando o GeoGebra, que possa tornar as seções cônicas em saber ensinado, ou
seja, fabricar um objeto de ensino sobre as mesmas.

Trabalhamos o conteúdo seções cônicas enquanto saber a ensinar questionando-se e analisando-se a
forma como esse tema é apresentado no livro didático e adaptando-o à sala de aula de acordo com a
realidade da escola à luz dessas teorias.

3 A SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Esta pesquisa objetiva construir uma sequência didática para o ensino das seções cônicas a fim de
promover a aprendizagem deste tópico da geometria analítica de forma diferente da tradicional
apresentada nos livros didáticos. De acordo com Henriques (2001, p. 61):

Uma seqüência (sic) didática é um esquema experimental de situações problemas
desenvolvido por sessões de ensino a partir de um estudo preliminar,
caracterizando os objetivos específicos de cada problema, a análise matemática e
a análise didática relativas às atividades propostas. A análise matemática destaca
as resoluções possíveis, a forma de controle e os resultados esperados, enquanto
que a análise didática se preocupa com as variáveis didáticas de situações,
pré-requisitos e com a competência. Variáveis didáticas são elementos
matemáticos que estão à disposição do professor e, que permitem a análise de
situações didáticas durante uma investigação.

Sobre o desenvolvimento de uma sequência didática este autor sugere que deve ser aplicado através de
sessões “o estudo preliminar realizado pelo pesquisador (professor) com base nos fundamentos que
figuram o estudo em questão” (Ibid., p. 61), e acrescenta que isto caracteriza as atividades que serão
desenvolvidas pelos alunos durante o trabalho.

Desenvolvida por intermédio do software GeoGebra, esta sequência mostra de uma forma dinâmica as
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propriedades de cada uma das três cônicas (parábola, elipse e hipérbole) de modo que se possa visualizar
por meio desse software as animações de algumas propriedades que as caracterizam. Pretendemos
proporcionar ao professor mais uma ferramenta que pode contribuir com o aprendizado, por parte do
aluno, das seções cônicas.

3.1 Construção da Parábola

Nesta etapa buscamos apresentar as propriedades da parábola e seus elementos, ao mesmo tempo em
que se percebem as mudanças ocorridas quando variamos os valores numéricos do parâmetro e das
coordenadas do vértice, mudanças essas que acontecem desde sua equação até a concavidade da
parábola e sua abertura. Pode-se visualizar também a propriedade que caracteriza a parábola em relação
ao foco e a reta diretriz quando analisamos um ponto sobre a mesma e sua distância a esses elementos. A
seguir apresentamos a estrutura dessa sessão de ensino que trata da parábola:

• OBJETIVO: Proporcionar a aprendizagem sobre a parábola, tais como sua equação algébrica, seu
gráfico e seus principais elementos.

• TEMPO PREVISTO: 2 aulas de 50 minutos.
• PÚBLICO ALVO: Alunos do 3º ano do ensino médio que tenham estudado em geometria analítica o

ponto, a reta e a circunferência.
• ETAPAS: Utilizando a versão 4.2 do GeoGebra, o aluno seguirá as 18 etapas a seguir sugeridas

para a parábola.

1 – Abra um novo arquivo no GeoGebra;

2 – Selecione a ferramenta Controle Deslizante, clique na Zona Gráfica chame o deslizante de ‘p’,
defina o intervalo de -5 a 5 e o incremento 0,1, clique em Aplicar;

3 – Repita o passo 2, mudando somente o nome do deslizante para ‘x’’ e novamente faça o mesmo
mudando o nome do deslizante para ‘y’’;

4 – Clique no campo de Entrada Algébrica, digita F=(x’+p/2,y’) e tecle enter, este será o foco da
parábola;

5 – Clique no campo de Entrada Algébrica, digita V=(x’,y’) e tecle enter, este será o vértice da
parábola;

6 – No campo de Entrada Algébrica e digite (y–y’)^2=2p(x–x’) esta curva é uma parábola com vértice
no ponto (x’, y’);

7 – No campo de Entrada Algébrica e digite o x=x’-p/2, esta será a reta diretriz da parábola;

8 – Selecione a ferramenta Reta definida por Dois Pontos, clique no ponto F e em seguida no ponto V,
este é o eixo de simetria da parábola;

9 – Mude a cor da parábola clicando na mesma com o botão direito do mouse e escolha Propriedades,
escolha a cor de sua preferência ainda em propriedades clique na reta a que é a diretriz e escolha outra
cor, faça o mesmo com reta b que é o eixo de simetria;

10 – Escolha a ferramenta Inserir Texto, clique na Janela de Visualização e digite ‘Elementos da
parábola:’ tecle enter e digite ‘Equação:’, ainda na janela escolha o objeto c, tecle enter e digite ‘Foco:’
escolha o objeto F tecle enter e digite ‘Vértice:’ escolha o objeto V tecle enter e digite ‘Eixo de simetria:’
escolha o objeto b, tecle enter e digite ‘Reta diretriz:’, escolha o objeto a, tecle enter e digite
‘Parâmetro:’, escolha o objeto p, clique em OK;

11 – Selecione a ferramenta Novo Ponto, clique na parábola e terá o ponto A;
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12 – Selecione a ferramenta Reta Perpendicular, clique no ponto A e em seguida na reta diretriz da
parábola;

13 – Selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos, clique na reta diretriz da parábola e em
seguida clique na reta perpendicular e terá o ponto B, esconda a reta perpendicular clicando na bolinha ao
lado da reta d na janela algébrica;

14 – Selecione a ferramenta Segmento definido por Dois Pontos, clique no ponto F e em seguida no
ponto A e novamente clique em A e depois em B e teremos os segmentos AF e AB cujos valores serão e e
f;

15 – Com o botão direito clique no segmento AF e seleciona Exibir Rótulo e aparecerá a letra f que
representa o segmento, faça o mesmo com o segmento AB e aparecerá a letra e;

16 – Com o botão direito do mouse clique em p na janela algébrica, escolha Animar e observe o que
acontece com a parábola enquanto os valores de p variam. Repita este procedimento para parar a
animação;

17 – Com o botão direito do mouse clique no ponto A e escolha Animar e observe os valores de e e f.
Repita este procedimento para parar a animação;

18 – Faça o mesmo com x’ e y’ e observe o que acontece com cada elemento da parábola.

• AVALIAÇÃO: Esperamos que os alunos associem a parábola com sua respectiva equação, também
com seu gráfico, entendam quais são seus principais elementos e caracterizem suas propriedades.

Ao final dessa sessão o professor da turma poderá complementar com suas explicações e resolver os
exercícios do livro didático ou outro meio para uma melhor compreensão por parte do aluno a respeito da
parábola e até mesmo solicitar outras ações que considerar úteis para a discussão do tema.

3.2 Construção da Elipse

Aqui apresentamos algumas das propriedades, os elementos principais e buscamos mostrar como a
equação da elipse varia quando se modifica alguns de seus elementos. Discute-se também a propriedade
da distância de um ponto aos focos que caracteriza a elipse. Ao construir a elipse no GeoGebra propomos
que o professor ressalte outras questões que achar pertinente enquanto realiza esta atividade com os
alunos. Esta sessão tem a seguinte estrutura:

• OBJETIVO: Proporcionar a aprendizagem sobre a elipse, tais como sua equação algébrica, seu
gráfico, seus principais elementos, suas propriedades e a relação entre o seu gráfico e sua equação.

• TEMPO PREVISTO: 2 aulas de 50 minutos.
• PÚBLICO ALVO: Alunos do 3º ano do ensino médio que tenham estudado em geometria analítica o

ponto, a reta e a circunferência.
• ETAPAS: Utilizando a versão 4.2 do GeoGebra, o aluno seguirá as 23 etapas abaixo sugeridas para

a elipse.

1 – Abra um novo arquivo no GeoGebra;

2 – Selecione a ferramenta Controle Deslizante, clique na Zona Gráfica chame o deslizante de ‘a’,
defina o intervalo de -5 a 5 e o incremento 0,1, clique em Aplicar;

3 – Repita o passo 2, mudando o nome do deslizante para ‘b’, faça o mesmo para ‘x’’ e ‘y’’;

4 – Adéque a janela a uma melhor visualização utilizando a ferramenta Mover, faça variar os valores de a
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para 5 e de b para 3 e com a ferramenta Mover Janela de Visualização, depois clique na área gráfica
com o botão direito e escolha Visualização Padrão;

5 – No campo de Entrada Algébrica digite c = sqrt(a^2-b^2) tecle Enter;

6 – No campo de Entrada Algébrica digite o seguinte código: (x-x’)^2/a^2+(y-y’)^2/b^2=1, tecle
Enter, mude o tipo de equação da elipse clicando na mesma com o botão direito do mouse e escolhendo
Equação, mude também a cor da elipse clicando na mesma com o botão direito do mouse, escolhendo
Propriedades, depois Cor e escolha a cor de sua preferência;

7 – No campo de Entrada Algébrica digite F_1=(x’+c,y’) tecle Enter e F_2=(x’-c,y’) tecle Enter,
estes serão os focos da elipse;

8 – No campo de Entrada Algébrica digite C=(x’,y’) tecle Enter, o ponto C é o centro da elipse;

9 – No campo de Entrada Algébrica digite e=c/a tecle Enter que é a excentricidade da elipse;

10 – Selecione a ferramenta Novo Ponto, clique na elipse e terá um ponto A pertencente a mesma;

11 – Selecione a ferramenta Segmento definido por Dois Pontos, clique no ponto F2 e depois clique no

ponto A;

12 – Repita o passo 11, mudando somente o ponto F2 por F1, mude a cor desses dois segmentos clicando

no mesmo com o botão direito do mouse, escolhendo Propriedades, depois Cor e escolhe a cor de sua
preferência;

13 – No campo de Entrada Algébrica e digite s=f+g tecle Enter;

14 – Selecione a ferramenta Segmento definido por Dois Pontos, clique no ponto F2 e depois clique no

ponto F1 cujo valor é h;

15 – Selecione a ferramenta Reta Perpendicular, clique no ponto C, depois clique no segmento h, agora
selecione a ferramenta Interseção de Dois Objetos, clique na reta i e na elipse e surgirão os pontos B
e D;

16 – Selecione a ferramenta Segmento definido por Dois Pontos
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