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INTRODUÇÃO 

Ao longo da evolução das civilizações, o desenvolvimento da matemática foi 

impulsionado objetivando auxiliar o homem na resolução racional de problemas 

cotidianos. Segundo Eves (2004) a Geometria iniciou-se com os povos caldeus e egípcios, 

que deixaram registros em argilas e papiros, encontrados em escavações arqueológicas, 

comprovando que esses foram os precursores do uso da Geometria, como instrumento 

matemático usado na resolução de problemas vivenciados na época.  O autor ainda 

destaca que a Geometria Analítica moderna do século XVII, sistematizada pelos 

matemáticos René Descartes e Pierre Fermat, foi crucial para impulsionar o uso dos 

símbolos matemáticos básicos. O artigo objetiva apresentar um quarto problema de 

tangências de retas em circunferências, embasando-se no estudo dos problemas clássicos 

de tangência da Geometria Analítica, presentes na literatura, sob uma perspectiva não 

usual, com uma abordagem não vetorial. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A Geometria Analítica nasceu da fusão entre Aritmética, Geometria Euclidiana e 

Álgebra, conforme Eves (2004). A literatura apresenta alguns problemas clássicos sobre 

retas tangentes e circunferências, sendo que três desses aparecem com frequência nos 

livros didáticos de Geometria Analítica, sendo: retas tangentes à uma circunferência 

paralelas a uma reta qualquer; retas tangentes a uma circunferência que são 

perpendiculares a uma reta qualquer; retas tangentes a uma circunferência tiradas por um 

ponto qualquer, externo a essa circunferência. A partir desses três problemas clássicos de 

tangências destaca-se um quarto problema comumente não trabalhado em sala de aula, 

que trata de retas tangentes a uma circunferência cujas posições formam um ângulo 
com a direção de uma reta qualquer. Por não se ter optado por um tratamento vetorial na 

abordagem do assunto proposto, a apresentação de um quarto problema de tangências de 

retas em circunferências faz uma aproximação da Álgebra e da Geometria, uma vez que 

é apresentada uma alternativa diferenciada de resolução para esse problema. A Geometria 

Analítica tem um papel muito importante no contexto estudantil, uma vez que o discente, 

ao compreender os princípios e propriedades fundamentais dessa geometria, desenvolve, 

com mais facilidade, as habilidades de abstração e generalização do universo matemático, 

conforme (PIRES, 2016). Assim, o quarto problema pode ser explorado pelos professores 
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em sala de aula, já que envolve diferentes conteúdos da Geometria Analítica, 

enriquecendo o conhecimento do estudante. Propõe-se que sejam determinadas as retas 

tangentes a uma circunferência, onde estas formam um ângulo  qualquer com uma reta 

qualquer. Para determinar as equações dessas retas tangentes, será utilizada metodologias 

análogas a empregadas para solucionar os outros três problemas clássicos apresentados 

para o problema de retas tangentes à circunferência. A proposta de resolução parte de um 

princípio básico, sendo que para escrever a equação de uma reta é necessário conhecer a 

sua declividade e seu coeficiente linear, sendo essas as incógnitas a serem desvendadas. 

No problema proposto, determina-se inicialmente, a declividade da reta, a partir da 

abordagem de ângulos entre retas. Uma vez obtido o coeficiente angular, conhecidos a 

equação da circunferência, as coordenadas do seu centro e o comprimento de seu raio, 

será determinado o coeficiente linear da reta tangente, comparando-se a distância do 

centro da circunferência à reta, com o raio r. Tendo-se, então, os coeficientes lineares e 

angulares, pode-se escrever as equações das retas tangentes à essa circunferência. Vale 

ressaltar que a importância desse quarto problema de tangência apresentado se dá em 

virtude de possibilitar a determinação das equações de retas tangentes a uma 

circunferência, que não contemplam os problemas clássicos presentes na literatura, mas 

que se utilizam de fundamentos dessa parte da geometria para a apresentação da 

resolução.  

 

CONSIDERAÇÕE S FINAIS 

Considerando a importância do ensino de matemática na formação do senso crítico 

reflexivo do cidadão, destaca-se que situações que possibilitam relacionar conceitos 

dentro da própria Matemática desenvolvem o pensamento matemático do discente, 

tornando a aprendizagem efetiva, uma vez que oportuniza perceber a ligação existente 

entre as diferentes áreas nas quais essa ciência está subdividida. 
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