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Resumo

A matemática pode ser considerada por muitos alunos a
disciplina mais complexa do currículo escolar, o que
acarreta grande número de reprova entre os mesmos, mas
com o advento da tecnologia de comunicação e
informação, este quadro pode ser mudado, pois através do
uso das TICs, em sala de aula pelos professores, este
panorama pode ser modificado. No entanto muitos
educadores ainda não estão aptos a utilização das
mesmas e necessitam ser capacitados para utilizar esta
ferramenta preciosa em seu cotidiano escolar. Diante disto
o objetivo deste projeto é de investigar como o professor
PDE pode atuar como apoio pedagógico para os
professores de Matemática que trabalham em sala de aula
e que nem sempre tem tempo para elaborar atividades
diversificadas que façam uso das tecnologias, ou que ainda
não tenham o conhecimento necessário das mesmas.
Fazendo com que seu trabalho possa se destacar perante
os demais e ainda aguçar o interesse dos alunos por aulas
mais interessantes, atraentes e inovadoras. O trabalho
será realizado com os professores de Matemática da
escola que realizarão as atividades com os alunos para
verificar se as TICs realmente potencializam o processo de
aprendizagem matemática.
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APRESENTAÇÃO
Ao sair da Universidade o acadêmico tem expectativas relevantes sobre a
sua nova profissão, anseia por colocar em prática toda teoria aprendida durante seu
percurso universitário.
Durante o tempo que tenho de magistério sempre ouço relatos de alunos
com dificuldades para aprender matemática ou mesmo de professores com
dificuldades para ensinar matemática. Qual será o motivo que faz com que esta
disciplina deixe os alunos assustados?
O professor de Matemática na atualidade tem que estar em constante
evolução, tem que procurar renovar e motivar o seu método de ensinar
constantemente, procurando esquecer a prática tradicional, buscando uma nova
forma, desafiante e motivadora.
De acordo com Calil (2011) a TICs possibilitam a mudança na construção do
conhecimento e a relação dessa com os sujeitos que aprendem, promovendo a
superação dos problemas que as práticas tradicionais impõem. As metodologias
empregadas no ensino tradicional, onde o professor expõe o conteúdo, os alunos
resolvem uma quantidade de atividades de maneira automática, e no final realizam
um teste, não chamam mais a atenção dos alunos. Diante disto não há como a
escola fugir do uso das tecnologias para melhorar a qualidade de ensino.
A dificuldade encontrada pelos professores quanto ao uso das TICs no
desenvolvimento do seu trabalho em todas as etapas do processo ensinoaprendizagem (planejamento, metodologia, implementação de novas estratégias,
preparo de atividades para aplicação junto aos alunos, etc.) é notória. Assim como é
notória a ânsia desse profissional em procurar metodologias e ferramentas
alternativas atraentes capazes de dar conta da diversidade discente imperante nas
salas de aula da escola pública nos dias de hoje.
Diante de tal constatação como será possível auxiliar o professor de
matemática a potencializar o uso das ferramentas tecnológicas para dinamizar e
enriquecer o seu trabalho junto aos alunos?
Para atender aos docentes que ainda encontram dificuldades em trabalhar
com as TICs o objetivo primordial deste trabalho como professor PDE é de atuar
como apoio pedagógico para os professores de Matemática que trabalham em sala

de aula e que nem sempre tem tempo para elaborar atividades diversificadas que
façam uso das tecnologias, ou que ainda não tenham o conhecimento necessário
das mesmas para que seu trabalho possa se destacar perante os demais e ainda
aguçar o interesse dos alunos por aulas mais interessantes, atraentes e inovadoras.
Estaremos tratando do uso de um software específico para fins pedagógicos dentro
da área de matemática, no caso, o Geogebra.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O docente desempenha um papel vital quanto à construção dos saberes. As
tecnologias invadem nosso cotidiano, levando-nos a reflexão sobre o sistema
educativo e sua responsabilidade na formação do indivíduo. O educador necessita
analisar o mundo do aluno para, a partir do conhecimento de sua realidade, ajudá-lo
a encontrar meios para compreender o uso da matemática fora da sala de aula.
Pensar e planejar a longo prazo, capacitar-se constantemente, instituir
métodos modernos e inovadores, ser um constante pesquisador possibilita ao aluno
um raciocínio lógico conduzindo-o a aprender a pensar.
De acordo com Baccon (2011, p. 35-36):
A formação do professor, tanto inicial quanto em serviço, não se completa
apenas com a conquista do diploma de licenciatura. Este é apenas o
primeiro passo para que o professor comece a construir a sua identidade
profissional. Essa identidade só se constrói no próprio contexto escolar.
Portanto, a sala de aula é um espaço privilegiado na construção dos
saberes docentes e na construção da identidade do professor.

Ensinar matemática não se limita em aplicação de fórmulas e regras,
memorização, aulas expositivas, livros didáticos e exercícios no quadro de giz,
atividades de fixação.
Ensinar matemática necessita buscar superar o senso comum através do
conhecimento

científico

e

tecnológico,

analisando

o

cotidiano

escolar

e

relacionando-o com o cotidiano do seu dia a dia, fora da escola.
Por isso, se faz necessário que o professor assuma o compromisso de
participar ativamente do PPP (Projeto Político Pedagógico) da escola em que atua,

de tal forma que se faça agente mediador entre a comunidade escolar, pais, alunos
e professores, assim estudar, discutir e avaliar a qualidade dos conteúdos, bem
como o material didático, procedimentos de ensino, avaliações e programas, ou
seja, tudo que faz parte da matemática, na sua totalidade.
A participação coletiva leva a possibilidades criativas de soluções e respostas
aos problemas, construindo assim um perfil de formação do cidadão.
Segundo Paraná (2008, p.45) na educação matemática isto não é diferente:
A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que
possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias
matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar,
analisar, discutir e criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em
desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar
conceitos pela memorização ou listas de exercícios.

Diante disto o papel do professor é articular o processo de ensino
aprendizagem, potencializando a visão de mundo que o aluno tem, e as tecnologias
podem ajudar. Pois com a utilização das mesmas é possível integrar o aluno com
conceitos que podem ser vivenciados no concreto, diferentemente de apenas
teorizar sobre os mesmos.
Nas propostas pedagógicas, o uso das tecnologias na educação é um dos
fatores que propõe buscar novos conhecimentos e informações nos ambientes
sociais.
Conforme MEC (2007, p.38):
(...) é possível ao professor e a escola dinamizarem o processo ensinoaprendizagem, com aulas mais criativas, mais motivadoras e que
despertem, nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, conhecer e
fazer descobertas. A dimensão da informática na educação, não, está,
portanto, restrita à informatização da parte administrativa da escola ou ao
ensino da informática para os alunos.

Valente (1999, p. 12) traz uma colocação muito importante a respeito de
como o computador pode transformar o conhecimento dos alunos:
Quando o aluno usa o computador para construir o seu conhecimento, o
computador passa a ser uma máquina para ser ensinada, propiciando
condições para o aluno descrever a resolução de problemas, usando
linguagens de programação, refletir sobre os resultados obtidos e depurar
suas ideias por intermédio da busca de novos conteúdos e novas
estratégias.

Para que isto aconteça de maneira concreta segundo Scachetti (2012, p. 34)
a tecnologia precisa ser incorporada ao projeto político pedagógico PPP, da escola e
integrada aos conteúdos curriculares.
Não dá para ir ao laboratório de informática e permitir que os estudantes
fiquem navegando sem um objetivo de aprendizagem. Isso aliás, só
acrescenta mais dificuldade ao trabalho do docente, já que o controle da
aula fica mais complicado quando a turma tem acesso à internet. O
computador na sala ou no laboratório deve ter um uso dirigido.

Segundo Maciel (2004) a escola deve introduzir as TICs orientar os
professores para as mudanças em sua atuação pedagógica, sendo que o próprio
professor deve ser o agente central desta transformação, onde os alunos devem ser
capacitados a buscar informações de maneira correta nas mais variadas fontes.
Outro ponto importante em relação e esta mudança é a conscientização de toda a
comunidade escolar da importância do uso da TICs para o desenvolvimento social e
cultural de todos os envolvidos no processo de ensino aprendizagem.
O mesmo autor salienta que:
O salto de qualidade utilizando novas tecnologias poderá se dar na forma
de trabalhar o currículo e através da ação do professor, além de incentivar a
utilização de novas tecnologias de ensino, estimulando pesquisas
interdisciplinares adaptadas à realidade brasileira. As mais avançadas
tecnologias poderão ser empregadas para criar, experimentar e avaliar
produtos educacionais, cujo alvo é avançar um novo paradigma na
Educação, adequado à sociedade de informação para redimensionar os
valores humanos, aprofundar as habilidades de pensamento e tornar o
trabalho entre mestre e alunos mais participativo e motivante. A integração
do trabalho com as novas tecnologias no currículo, como ferramentas, exige
uma reflexão sistemática acerca de seus objetivos, de suas técnicas, dos
conteúdos escolhidos, das grandes habilidades e seus pré-requisitos, enfim,
ao próprio significado da Educação. (MACIEL, 2004, p. 13).

No entanto, não pode-se adotar uma concepção ingênua e acreditar que os
aparatos tecnológicos por si só, implique necessariamente em melhores qualidades
de aprendizagem, mas também não é possível ignorar os avanços que estes trazem
para a educação, pois abrem novas possibilidades e desafios que podem ser aliados
na formação dos alunos como cidadãos que serão mais situados na era digital
diante do avanço das técnicas e ciências. Brignol (2004, p. 30) diz “A reflexão sobre
os critérios de utilização dessas tecnologias na prática docente é um desafio, que
percorre toda a sociedade e a educação”.

O fato de se ter uma grande quantidade de informação à disposição dos
alunos não é suficiente, é preciso transformar esse volume de informação
em conhecimento e, para isso, precisa-se de outros elementos e
interferências. Aqui, eis que entram as construções, elaborações e reflexões
que podem ser estabelecidas com essas informações e dados. Aqui,
também se deve considerar a qualidade desses dados que devem ser
provenientes de setores credenciados pela seriedade e competência para a
formação e estruturação dos dados. (BRIGNOL, 2004).

Ao se integrar as novas tecnologias ao trabalho pedagógico e ao currículo,
como ferramentas, exige-se uma reflexão sobre os objetos e as suas técnicas, em
relação ao conteúdo escolhido, suas habilidades e os pré-requisitos que cada um
traz consigo (MERCADO, 1998).
A este respeito Valente (1993, p. 14) salienta como o computador tem
auxiliado o processo de ensino aprendizagem:
Os computadores estão propiciando uma verdadeira revolução no processo
de ensino aprendizagem. Uma razão mais óbvia advém dos diferentes tipos
de abordagem de ensino que podem ser realizados através do computador,
devido aos inúmeros programas desenvolvidos para auxiliar o processo
ensino-aprendizagem. Entretanto a maior contribuição do computador como
meio educacional advém do fato do seu uso ter provocado o
questionamento dos métodos e processos de ensino utilizados.

Diante disto, segundo Calil (2011), o papel do professor é analisar, avaliar e
escolher o tipo de software que vai utilizar de acordo com o conteúdo trabalhado. “O
software é um artefato, um instrumento que possui vários esquemas de utilização e
que, portanto, deve ser analisado pelo professor” (BITTAR, 2010 apud CALIL, 2011,
p. 25).
Na classificação dos softwares educacional, Valente (2003) apud Calil (2011,
p. 26) assim os fazem:
· Sistemas tutoriais: Os tópicos a serem ensinados são divididos em
pequenas partes ou módulos, que apresentam animações, som, vídeo, etc.
· Sistemas de exercícios e práticas: Usados para revisar o conteúdo
ensinado em sala de aula e envolvem principalmente memorização e
repetição. Neste tipo de software, o aluno coloca a sua resposta e depois
verifica se está certa, refletindo sobre a mesma.
· Simulações: Oferecem a possibilidade do aluno desenvolver hipóteses,
testá-las, analisar resultados e refinar os conceitos.
· Jogos educacionais: A proposta defende que as crianças aprendem
melhor quando ela é livre para descobrir relações ao invés de ser ensinada.

Para atingir seus objetivos educacionais, utilizando as tecnologias, em
especial os softwares, os professores precisam conhecer seus pós e contras, e
conduzir os alunos no processo de ensino aprendizagem.
Para a inclusão das TICs na educação o professor será mais importante do
que nunca, os conteúdos continuarão a ser ensinados por palavras, gestos ou outros
recursos que o docente julgue necessário, mas a todos estes ele deverá atrelar a
tecnologia, sem perder de vista sua importância como educador.

METODOLOGIA

O trabalho terá início com a conversa com os professores de matemática,
sobre a importância do uso da tecnologia dentro da escola.
A professora PDE trabalhará o Tema da tecnologia, com o texto retirado da
Revista Nova Escola Edição 253 dos meses de junho e julho do ano de 2012,
intitulada “Tecnologia sozinha não aprimora o aprendizado”. (SCACHETTI,
2012).

Isto pois alguns professores ainda temem que a utilização das TICs,

minimizem seu trabalho, este texto vem agregar as tecnologias ao dia a dia da sala
de aula e fala sobre a importância que o professor sempre terá para o processo de
ensino aprendizagem.
Neste momento será apresentado aos professores a Lousa Digital, através
do Manual de utilização que está disponível no site dia a dia educação.
A professora PDE, ensinará aos colegas como utilizar a Lousa Digital e
assim melhorar ainda mais as aulas de matemática.
Aqui será apresentado três jogos matemáticos para serem trabalhados em
sala de aulas pelos alunos,
O “Labirinto da Tabuada”, elaborado pelo matemático Antônio Jose Lopes
Bigode, onde para se fazer o gol no campo de futebol, é preciso estar afiado na
tabuada.
O Sjoelbak ou Bilhar Holandês, que auxilia a realiza cálculos mentais.

O jogo Daqui pra lá, de lá pra cá onde os alunos vão colocar em prática
conhecimentos geométricos de orientação espacial. Para ajudar o personagem a
cumprir os trajetos propostos, será preciso indicar a direção que ele deve seguir
pelas ruas da cidade.
Estes jogos serão baixados na lousa digital do site da revista nova escola,
para que todos os alunos possam participar e interagir entre eles e com o professor.
Apresentação do GEOGEBRA para os professores.

Explorando o Geogebra
Em 2001, Markus Hohenwarter criou o geogebra e tem liderado o
desenvolvimento deste software desde então.
O geogebra é um programa de computador que tem como objetivo fazer
com que o estudo e a utilização da Matemática se tornem mais dinâmico
e facilitado, despertando assim o interesse pela busca do conhecimento
matemático.
É um software de acesso livre utilizado em diversos níveis de ensino, que
reúne todas as ferramentas tradicionais de um software de geometria
dinâmica (pontos, segmentos, retas, seções cônicas, equações e
coordenadas) com outras mais adequadas à álgebra e ao cálculo. Pode
ser encontrado com facilidade através de mecanismos de busca ou
diretamente pelo endereço: http://www.geogebra.org
Com relação à forma de abordagem, o geogebra pode ser classificado de
duas formas: instrucionista e construcionista. Na abordagem instrucionista
o professor utiliza esse software como ferramenta de apoio na
transmissão do conhecimento, já na abordagem construcionista o aluno
pode manipular o software. (PAIVA, 2012)

Tela inicial do geogebra

O sistema é dividido em janela. Cada janela é subdividida, como
demonstrado a seguir:
Janela 1
Mover: permite
selecionar, mover e
manipular os objetos.
Girar em torno de um
ponto: permite girar os
objetos em torno de um
ponto.
Gravar para a planilha
de cálculo: permite
transportar informações
selecionadas da janela
geométrica para a planilha de
cálculo.

Janela 2
Novo Ponto: permite
criar um ponto em um espaço
livre, objeto ou intersecção.
Intersecção de dois
pontos: permite localizar os
pontos de intersecção entre
dois objetos.
Ponto médio ou centro:
permite criar o ponto médio
entre dois objetos.

Janela 3
Reta definida por dois
pontos: permite criar uma
reta que passa por dois
pontos.
Segmento definido por
dois pontos: permite criar o
segmento de reta que liga
dois pontos.
Segmento com
comprimento fixo: permite
criar um segmento de reta
definido o seu comprimento.
Semirreta definida por
dois pontos: permite criar
uma semirreta dados dois
pontos.
Vetor definido por dois

pontos: permite criar um
vetor dados dois pontos.
Vetor a partir de um
ponto: permite criar um vetor
paralelo a outro vetor
clicando num vetor e em
seguida num ponto.

Janela 4
Reta perpendicular:
constrói uma reta
perpendicular a uma reta,
semirreta, segmento de reta,
vetor, eixo ou lado de um
polígono.
Reta paralela: constrói
uma reta paralela a uma reta,
semirreta, segmento de reta,
vetor, eixo ou lado de um
polígono.

Mediatriz: permite
construir a reta perpendicular
que passa pelo ponto médio
de um segmento.
Bissetriz: permite
construir a bissetriz de um
ângulo.
Tangentes: permite
construir retas tangentes a
uma circunferência, cônica ou
função, dado um ponto.
Reta polar ou diametral:

constrói a reta diametral
relativa a uma circunferência
ou curvas cônicas.
Reta de regressão
linear: permite achar a reta
que melhor se ajusta a um
conjunto de pontos.
Lugar Geométrico:
constrói automaticamente o
lugar geométrico descrito
pelo movimento de um objeto
ao longo de uma trajetória.

Janela 5
Polígono: permite
construir um polígono de N
lados.
Polígono regular:
permite construir um
polígono regular dado um
lado e a quantidade de
vértices ou lados.

Janela 6

Círculo definido
pelo centro e um dos seus
pontos: cria um círculo a
partir de dois pontos.
Círculo dados
centro e raio: cria um
círculo dado o centro e raio
com comprimento
definido.
Compasso: permite
transportar medidas.
Círculo definido por
três pontos: cria um círculo
dado três pontos.
Semicírculo definido
por dois pontos: cria um
semicírculo dado dois
pontos.
Arco circular dados o
centro e dois pontos: cria
um arco circular dado o
centro e dois pontos.
Arco circuncircular
dados três pontos: cria um
arco a partir de três
pontos.
Setor circular dados o
centro e dois pontos: cria
um setor circular dado o
centro e dois pontos.
Setor circuncircular

dados três pontos: cria um
setor dado três pontos da
circunferência.

Janela 7
Elipse: cria uma elipse dado três
pontos, sendo dois focos e um ponto na
curva.
Hipérbole: cria uma hipérbole
dado três pontos, sendo dois focos e
um ponto na curva.
Parábola: cria uma parábola dado
um ponto e uma reta diretriz.
Cônica definida por cinco pontos:
cria uma cônica (parábola, elipse ou
hipérbole) dado cinco pontos.

Janela 8
Ângulo: permite marcar e
medir um ângulo definido por três
pontos, sendo que o segundo ponto
marcado é o vértice.
Ângulo com amplitude fixa:
constrói um ângulo com amplitude
fixa dado dois pontos.
Distância, comprimento ou
perímetro: fornece o comprimento
de um segmento ou a distância
entre dois pontos.
Área: fornece a área de uma
figura.

Inclinação: fornece a
inclinação de uma reta.

Janela 9
Reflexão com relação a
uma reta: cria a simetria axial
de um objeto dada uma reta.
Reflexão com relação a
um ponto: cria a simetria
central de um objeto dado um
ponto.
Inversão: cria o reflexo
de um ponto sobre uma
circunferência.
Girar em torno de um
ponto por um ângulo: cria a
simetria rotacional de um
objeto ao redor de um ponto,
dado um ângulo determinado.
Transladar objeto por
um vetor: cria a simetria
translacional de um objeto
dado um vetor.
Ampliar ou reduzir
objetos dados centro e fator
de homotetia: cria o
homotético de um objeto
dado um ponto e a razão de
semelhança.

Janela 10
Seletor: é um segmento
pequeno que possui um
ponto deslizando sobre ele.
Caixa para
exibir/esconder objetos:
permite escolher quais
objetos quer mostrar. Para
esconder o objeto, basta
desmarcar esta opção.
Inserir texto: permite
inserir um texto na janela de
visualização.
Incluir imagem: permite
inserir figuras na janela de
visualização.
Relação entre dois
objetos: fornece algumas
relações dado dois objetos.

Janela 11
Deslocar eixos: permite mover
os eixos e os objetos nele contidos.
Ampliar: permite ampliar as
figuras que estão na janela de
visualização.
Reduzir: permite reduzir as
figuras que estão na janela de
visualização.
Exibir / esconder objeto:
permite esconder objetos da janela de
visualização.
Exibir / esconder rótulo:
permite esconder os rótulos dos

objetos.
Copiar estilo visual: permite
copiar um estilo visual de um objeto
para outro: pontilhado, cor, tamanho,
etc.
Apagar objeto: permite apagar
objetos da janela algébrica ou da
janela de visualização.

Ao clicar com o botão
direito em qualquer local
da janela geométrica, irá
aparecer a seguinte figura.

Ao selecionar um objeto e
clicar com o botão direito do
mouse sobre o objeto,
aparecerá
uma
janela
mostrando as seguintes
opções:

Na décima janela, deve-se clicar na opção seletor e depois clicar em uma
parte da área da janela geométrica a seguinte figura ira aparecer.

Abaixo segue uma sequência de figuras mostrando as opções que podem
ser exploradas clicando na opção propriedades.

FOLHA DE CÁLCULO

Na Folha de Cálculo, cada célula tem um nome específico que permite
identificá-la diretamente. Por exemplo, a célula na coluna A e linha 1 é nomeada A1.
Nota: O nome de uma célula pode ser usado em expressões e em
comandos para identificar o conteúdo da célula correspondente.

Nas células da folha de cálculo pode inserir não só números, mas também
todo tipo de objetos matemáticos suportados pelo Geogebra (coordenadas de
pontos, funções, comandos). Se possível, o Geogebra mostra imediatamente na
Zona Gráfica a representação gráfica do objeto inserido numa célula. O objeto
assume o nome da célula usada para o criar (A5, C1).

Trabalhar com os professores o vídeo sobre ponto, reta e plano: Desenho
geométrico: alguns conceitos, que está dia a dia educação, o vídeo discuti a noção
intuitiva de ponto, reta, plano e semi reta.
De acordo Ribeiro et al (2009) autores da apostila de Geogebra: aplicações
ao ensino da matemática, da Universidade Federal do Paraná, retas e planos serão
considerados como conjuntos de pontos de modo que ponto é um elemento do

plano, ou que ponto pertence ao plano, ponto pertence à reta e assim a reta está
contida no plano. É comum usar o termo figura geométrica ou figura como sinônimo
para se referir a um subconjunto de pontos do plano.










Para obter esses elementos temos as ferramentas
específicas e de uso imediato, basta clicar no ícone
adequado, na barra de ferramentas de acesso rápido e
na parte geométrica da janela inicial do GeoGebra para
que o elemento desejado seja representado.

Também de acordo com os autores citados acima:
SEMICÍRCULO: toda reta passa pelo centro de um círculo e dividindo-o em
dois semicírculos.
SEGMENTO: É o conjunto de pontos compreendidos entre dois pontos A e
B tomados sobre uma reta, juntamente com A e B, que são extremidades do
segmento. É representado por AB.
Medida de segmento: A cada segmento AB corresponde um número real
positivo, que é a medida do segmento. Dizemos também que esse número é a
distância entre A e B. Notação: AB.

Estas atividades serão propostas para os professores que deverão
seleciona-las para aplicar em sala de aula com os alunos.

Crie dois pontos livres. Movimente-os.
Construa uma reta passando por estes dois pontos.
Construa mais dois pontos livres em qualquer lugar da tela, e o
segmento de reta com extremidades nestes pontos.
Apague a reta e o segmento construído, inclusive as extremidades
Usando apenas a ferramenta, construa um outro segmento e
determine a medida do segmento. Movimente uma das extremidades
do segmento. Observe a janela geométrica e a janela algébrica.
Trace uma reta que passa pelos pontos A e B.
Construa um segmento de reta determinado por dois pontos cuja
medida e de 10 unidades.
Construa um hexágono (polígono com seis lados), identificando seus
ângulos.
Construa um segmento AB e seu ponto médio M.
Construa

um

quadrilátero

inscrito

em

uma

circunferência.

Movimentando os vértices do quadrilátero, quando ele se torna um
quadrado.
Construa duas retas r e s paralelas. Construa agora uma reta t
paralela e equidistante as retas r e s.
Construa um triangulo circunscrito a uma circunferência.
Construa duas circunferências a e b, de tal forma que uma seja
tangente interna da outra no ponto P.
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