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Transformações de Möbius

Resumo

Neste trabalho irão ser estudadas algumas propriedades das transforma-
ções de Möbius, como exemplos demonstrativos das relações entre os números
complexos e a geometria. Antes, será apresentada uma breve contextualiza-
ção histórica do aparecimento dos números complexos, algumas propriedades
básicas destes números e o seu signi�cado geométrico.

Este trabalho contém também uma atividade didática para alunos do
12o ano, cujo objetivo é explorar métodos para visualizar funções de variável
complexa usando software dinâmico de geometria e ainda uma re�exão global
do período de Prático de Ensino Supervisionada do autor.

Palavras-chave: Números complexos; transformações de Möbius; trans-
formações geométricas; plano complexo.
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Transformações de Möbius

Abstract

In this work we will be studying Möbius' transformations and some of
its properties, as examples of the relations between complex numbers and
geometry. Before that, we will do a short historical contextualization from
the genesis of complex numbers, show some of its basic properties and its
geometrical meaning.

This work also includes a didatic work assignment for senior highschool
students, which intends to explore some methods to visualize functions of a
complex variable using dinamic geometry software and also a global re�ection
of the author's teaching internship.

Keywords: Complex numbers; Möbius' transformations; geometric trans-
formations; complex plane.
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Transformações de Möbius

Introdução

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Mestrado em Ensino da Ma-
temática no 3o Ciclo e Secundário da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto. Dado o meu gosto pelas diversas áreas da Matemática, não foi fácil
escolher um tema. Optei por algo relacionado com os números complexos,
pois, pela minha própria experiência pessoal, é um conteúdo que, quando
é lecionado no ensino secundário, ou é mal abordado, ou mal interpretado
pelos alunos. Na verdade, só durante o meu percurso na Licenciatura em
Matemática, e na pesquisa para a realização deste texto, é que eu próprio
consegui entender a beleza e as potencialidades que os números complexos
oferecem.

Ensinar Matemática sem a visualizar é como ensinar música sem a ouvir.
Não há dúvidas que uma composição musical pode ser considerada, por si
mesma, bela. Mas a maior beleza da música está em ouvi-la. Da mesma
forma, uma Matemática teórica, sem ligação visual, �ca afastada dos senti-
dos humanos e perde algum do seu encanto. Esta a�rmação é especialmente
verdade quando nos referimos aos números complexos. Surgiu assim a mo-
tivação para explorar e demonstrar as ligações entre números complexos e
geometria. O tema �Transformações de Möbius� é apenas um dos muitos
que cumpririam esse papel. No entanto, é um especialmente fértil em pro-
priedades, permitindo abordagens de vários níveis de complexidade, o que o
torna uma escolha ideal para um trabalho a ser desenvolvido durante todo
um ano lectivo.

Dito isto, as transformações de Möbius servem mais como uma ferra-
menta para alcançar o verdadeiro objetivo deste texto, referido no parágrafo
anterior: evidenciar as relações entre números complexos e geometria, em
particular estudando funções complexas como transformações geométricas.

No primeiro capítulo será feita uma referência histórica ao início do estudo
dos números complexos. No segundo capítulo, os números complexos serão
apresentados com a simbologia corrente, juntamente com algumas proprie-
dades básicas. No terceiro capítulo irão ser estudadas as transformações de
Möbius como transformações geométricas e apresentadas algumas das suas
propriedades mais relevantes. Finalmente, no quarto capítulo desenvolve-se
um guião para uma atividade didática para alunos do ensino secundário.
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Transformações de Möbius

1 Uma História Complexa

Neste capítulo vamos contextualizar o aparecimento dos números comple-
xos na histórica da Matemática. Ao contrário da ideia, ainda hoje presente,
principalmente em ambiente de Ensino Secundário, os números complexos
não são uma invenção so�sticada nem sofística, mas sim uma ferramenta
necessária para completar o puzzle do estudo da Álgebra e para explicar
problemas reais.

Em primeiro lugar, faremos um enquadramento histórico que explica a
motivação por detrás do início do estudo das raízes quadradas de números
negativos no século XVI. De seguida demonstraremos, em linguagem mate-
mática atual, os resultados referidos nesse enquadramento.

1.1 Enquadramento Histórico

A história da relação do ser humano com os números, dos naturais aos
reais, é um tema impossível de reduzir a um descobridor, ou a um grupo de
descobridores, isolado. No entanto, a génesis dos números complexos pode
ser facilmente traçada até ao livro Ars Magna (1545) de Girolamo Cardano
(1501�1576) e está intimamente relacionada com a resolução de equações de
terceiro grau [1].

O primeiro resultado sobre uma resolução algébrica de equações de ter-
ceiro grau é atribuído a Scipione del Ferro (1465�1526) que considerou equa-
ções da forma1:

x3 + px = q

tendo conseguido determinar a fórmula:

x =
3

√
q

2
+

√
q2

4
+
p3

27
+

3

√
q

2
−
√
q2

4
+
p3

27
(1)

Esta solução foi também descoberta por Niccolò Tartaglia (1500�1557)
em 1530. Tartaglia partilhou a sua descoberta com Cardano que a publicou
no, já referido, Ars Magna [2].

Cardano desenvolveu a fórmula de Ferro-Tartaglia expandindo-a para o
caso x3 = mx+n e para o caso geral x3+bx2+cx+d = 0 2. No entanto, notou
que, para certos valores dem e n, em particular quando se temm3/27 > n2/4,

1Designada por forma reduzida
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Transformações de Möbius

a fórmula obrigava ao cálculo de raízes quadradas de números negativos.
Após algumas tentativas de lidar com esses casos, Cardano acabou por os
descartar considerando-os �sofísticos�, ou seja, sem interesse prático [3].

Neste momento podemo-nos perguntar o porquê de este problema só ser
colocado na resolução de equações de terceiro grau, quando, já na resolução
de equações de segundo grau surgiam raízes quadradas de números negati-
vos. A resposta é que, nas equações de segundo grau, as raízes de números
negativos aparecem unicamente nos casos em que a equação não tem soluções
reais, sendo, portanto, razoável designar essas equações como �impossíveis�
e considerar o problema resolvido. No entanto, no caso das equações de
terceiro grau, já se sabia no século XVI que todas estas têm, pelo menos,
uma solução real. Foi o aprendiz de Cardano, Rafael Bombelli (1526�1572),
motivado pelo conhecimento de que seria possível manipular algebricamente
estas raízes de números negativos de forma a obter uma solução real, que
realizou os primeiros cálculos com elas, dando assim origem ao estudo dos
números complexos.

Devido ao facto de, durante muito tempo, não haver uma descrição dos
números complexos em função de outras entidades matemáticas mais famili-
ares, e apesar dos trabalhos de Bombelli, os números complexos demoraram
bastantes anos a ser aceites pela generalidade dos matemáticos, sendo mui-
tas vezes referidos como �números impossíveis� ou �números imaginários�,
designação que, infelizmente perdurou até aos dias de hoje3.

1.2 Resultados Chave

O breve resumo histórico apresentado na secção anterior, esconde uma
grande quantidade de resultados desenvolvidos por vários matemáticos até o
século XVI. Desses, há três que se destacam por serem fundamentais para
compreender o desenvolvimento da fórmula resolvente de equações de terceiro
grau e a motivação por detrás do estudo dos números complexos nesse século.
Como tal, serão apresentados de seguida e demonstrados usando linguagem
matemática atual.

2Note-se que nesta época, os próprios números negativos eram evitados, sendo apenas
consideradas constantes positivas. Assim, considerava-se que equação x3 = mx + n (por
exemplo) tinha uma resoluções diferente da equação x3 +mx = n.

3Já em 1815, Carl Friedrich Gauss refere que tais terminologias envolveram os núme-
ros complexos numa aura de mistério que interferiu no desenvolvimento do seu estudo.
Alternativamente refere a unidade imaginária como unidade lateral [4].
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Transformações de Möbius

Proposição 1.1. Qualquer equação da forma ax3 + bx2 + cx + d = 0, com
a 6= 0, pode ser transformada numa equação escrita na forma reduzida, x3 +
px+ q = 0.

Demonstração. Comece-se por dividir toda a equação pelo coe�ciente do
termo de maior grau. Se B = b/a, C = c/a e D = d/a, obtém-se4:

x3 +Bx2 + Cx+D = 0

Considere-se agora a mudança de variável y = x+B/3, ou seja x = y−B/3:(
y − B

3

)3

+B

(
y − B

3

)2

+ C

(
y − B

3

)
+D = 0

Desenvolvendo os binómios, obtém-se:(
y3 −By2 + B2

3
y − B3

27

)
+

(
By2 − 2B2

3
y +

B3

9

)
+

(
Cy − BC

3

)
+D = 0

Finalmente, agrupando os termos semelhantes:

y3 +

(
C − B2

3

)
y +

(
2B3

27
− BC

3
+D

)
= 0 ⇐⇒ y3 + py + q = 0

Onde

p = C − B2

3
=

3ac− b2

3a2
e q =

2B3

27
− BC

3
+D =

2b3 − 9abc+ 27a2d

27a3

De seguida, iremos demonstrar como obter uma �fórmula resolvente� para
este tipo de equações, utilizando um método semelhante ao das equações de
segundo grau.

Proposição 1.2. Seja x3+px+q = 0, com p, q ∈ R, uma equação de terceiro
grau na sua forma reduzida então:

x =
3

√
−q
2
+

√
q2

4
+
p3

27
+

3

√
−q
2
−
√
q2

4
+
p3

27

é uma solução dessa equação.
4Demonstração adaptada de [2]
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Demonstração. Considere-se o desenvolvimento do binómio5:

(u+ v)3 = u3 + 3uv2 + 3uv2 + v3

= 3uv(u+ v) + u3 + v3

Ou seja, a solução da equação é dada por x = u + v, sendo p = −3uv e
q = −(u3 + v3). Tirando v = −p/3u da primeira equação, obtemos, a partir
da segunda:

−q = u3 +
(
− p

3u

)3
Com alguma manipulação, obtemos:

−q = u3 +
(
− p

3u

)3
⇐⇒ −qu3 =

(
u3
)2 − (p

3

)3
⇐⇒

(
u3
)2

+ qu3 −
(p
3

)3
= 0

que é uma equação de segundo grau em u3. Resolvendo esta equação:

u3 =
−q ±

√
q2 + 4p3

27

2

= −q
2
±
√
q2

4
+
p3

27

Partindo novamente de q = −(u3 + v3), obtemos:

v3 = −q −

(
−q
2
+

√
q2

4
+
p3

27

)
∨ v3 = −q −

(
−q
2
−
√
q2

4
+
p3

27

)
⇐⇒

v3 = −q
2
−
√
q2

4
+
p3

27
∨ v3 = −q

2
+

√
q2

4
+
p3

27

Ou seja, u e v são conjugados um do outro. Obtemos, então, a nossa solução:

x = u+ v ⇐⇒ x =
3

√
−q
2
+

√
q2

4
+
p3

27
+

3

√
−q
2
−
√
q2

4
+
p3

27

5Demonstração adaptada de [5]
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Como referimos anteriormente, na resolução de equações de segundo grau,
o aparecimento de raízes de números negativos está sempre associado à não
existência de soluções reais da equação. Assim, uma das ideias fundamen-
tais para motivar o estudo dos números complexos foi o facto, já conhecido
na época, de que qualquer equação de terceiro grau tem, pelo menos, uma
raiz real. Contrariamente aos casos anteriores, optou-se, motivado pela sua
elegância, por se apresentar uma demonstração geométrica do próprio Bom-
belli6. Esta demonstração permite aproximarmo-nos do modo de pensar dos
matemáticos do século XVI, apesar de nos restringir a equações do tipo
x3 = px+ q com p e q positivos.

Proposição 1.3. Qualquer equação do tipo x3 = px+q, com p e q positivos,
tem uma solução real.

Demonstração. Considere-se a construção apresentada na Figura 1. Partindo
do ponto L e usando LM como unidade de medida (suponha-se LM = 1),
de�ne-se o ponto F , na reta LM , tal que FL = p e o retângulo [ABFL] tal
que a sua área seja igual a q. Seja I um ponto da reta AL e considere-se
que LI = x. De�ne-se o ponto C como ponto de interseção de AB com IF
e G1 é a interseção da reta perpendicular a AB que passa por C com LF .
Como a �gura sugere, os pontos D e H estão na reta paralela a LF que passa
em I e de�nem o retângulo [FG1DH]. Note-se que os pontos C e G1 (e os
pontos F e H) estão dependentes da posição de I. No entanto, os triângulos
[IHF ] e [FG1C] serão sempre semelhantes e, por consequência, os retângulos
[ABFL] e [FG1DH] têm a mesma área (por de�nição, igual a q), pois:

CG1

G1F
=
FH

HI
⇐⇒ G1F .FH = CG1.HI = BF.FL = q

L MF

AB

I

C

G1

D H

Figura 1

6Demonstração traduzida e adaptada do texto original. Ver [6] e [7]
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Bombelli utilizou dois gnómons7, representados nas �guras pelos traços a
vermelho. Colocou um com vértice em C e alinhado por CA e o outro com
vértice em I e alinhado por IM , de�nindo o ponto G2 na reta CD, como a
Figura 2 sugere. Ajustando convenientemente a posição do ponto I é sempre
possível fazer com que os pontos G1 e G2 coincidam num só ponto G, como se
pode ver na Figura 3. Neste caso particular, [LI] é a altura correspondente
à hipotenusa do um triângulo retângulo [GIM ], logo, os triângulos [GLI] e
ILM (e o próprio [GIM ]) são semelhantes. Assim, temos:

LM

LI
=
LI

LG
⇐⇒ LG = LI

2
.LM = x2 × 1 = x2

L MF

AB

I

C

G1

G2

D H

Figura 2

L MF

AB

I

C

G

D H

Figura 3

7Instrumentos de desenho em forma de L

7



Transformações de Möbius

Concluímos que a área de [LGDI] é igual x2.x = x3 e a área de [ABHI]
é q+ px, por de�nição. Mas estas áreas são iguais, logo, existe um número x
tal que x3 = px+ q.

Após estas demonstrações, coloquemo-nos na pele de Cardano e Bombelli
ao estudar a seguinte equação:

x3 = 15x+ 4

Utilizando a fórmula resolvente deduzida obtemos:

x =
3

√
2 +
√
−121 + 3

√
2−
√
−121

Ora, sabendo que esta equação tem, pelo menos, uma solução real8,
Bombelli, cheio de curiosidade matemática, não teve outra escolha senão
aventurar-se pelo mundo desconhecido dos números complexos.

8Um leitor atento poderá concluir facilmente que 4 é uma solução da equação.

8
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2 O Corpo dos Números Complexos

Neste texto, iremos utilizar a notação usual referente aos números com-
plexos. O símbolo C refere-se ao conjunto dos números completos e será
utilizada a letra z para indicar um elemento desse conjunto, em oposição ao
tradicional x que �cará reservado para números reais.

Tal como Bombelli, podemos representar qualquer número complexo na
forma:

z = x+ yi (2)

com x, y ∈ R e i =
√
−1. Designamos i por unidade imaginária e dizemos

que z está escrito na forma algébrica ou na forma retangular. No caso de
y = 0 designamos z por número real, enquanto que se x = 0 (e y 6= 0)
designamo-lo por imaginário puro.

Note-se que cada número complexo �ca completamente de�nido pelo par
ordenado (x, y) e cada par ordenado de�ne um único número complexo. Po-
demos então estabelecer uma bijeção entre os elementos de C e os pontos do
plano de R2. Quando nos referimos ao plano para representar números com-
plexos, consideramos o eixo horizontal como a reta real (R), o eixo vertical
como a reta dos números imaginários puros (iR) e designamos o plano como
plano complexo ou plano de Argand ou ainda plano de Argand-Gauss9. Na
�gura seguinte está representado um ponto z no plano complexo.

z

y

x

|z|

θ

z

R

iR

Figura 4: Representação de um número complexo no plano

9Jean-Robert Argand (1768-1822), apesar de matemático amador, publicou em 1806
uma representação geométrica dos números complexos. Uma interpretação semelhante,
está também associada ao nome de Gauss [4].

9



Transformações de Möbius

Vamos introduzir alguma nomenclatura cujo signi�cado geométrico é fa-
cilmente visualizável na Figura 4.

• x = Re(z) � representa a abcissa do ponto z e designa-se por parte
real de z.

• y = Im(z) � representa a ordenada do ponto z e designa-se por parte
imaginária de z.

• |z| = r =
√
x2 + y2 � representa a distância do ponto z à origem e

designa-se por módulo de z.

• θ = arg(z) � representa o ângulo de z com o semieixo real positivo e
designa-se por argumento de z. No caso de θ ∈ ]−π, π] designamo-lo
por argumento principal10.

• z = x− yi � representa a re�exão de z pelo eixo real e designa-se por
conjugado de z.

Fica agora clara a possibilidade de visualizar os números complexos de
uma forma muito geométrica, sendo esse um dos objetivos deste texto. As-
sim, podemos representar um número complexo numa nova forma, a que
designamos forma trignométrica ou forma polar :

z = r∠θ = r(cos(θ) + i sen(θ)) (3)

Ainda antes de abordar as operações com números complexos, vamos
de�nir a função exponencial complexa da seguinte forma:

eiθ = cos(θ) + i sen(θ)

Esta igualdade permite-nos escrever (3) como:

z = reiθ

A apresentação desta de�nição neste momento do texto é motivada pelo
facto de ser esta a notação utilizada nas Metas Curriculares do 12o ano
e porque facilita a visualização de algumas transformações referidas neste
texto.

10Qualquer ângulo da forma θ + 2kπ, k ∈ Z também é um argumento de z, mas neste
texto apenas nos referiremos ao argumento principal de números complexos.

10
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Nos pontos seguintes, serão abordadas as operações usuais para núme-
ros complexos, acompanhadas por �guras que permitem a sua visualização
geométrica.

1. Adição

A adição de dois números complexos segue as regras já conhecidas para
a adição de dois números reais. Sejam z = a+ bi e w = c+ di, então:

z + w = (a+ c) + (b+ d)i

Geometricamente falando, podemos comparar a adição de números
complexos com a adição de vetores no plano. Assim, podemos veri-
�car que somar um número complexo z = a + bi corresponde a uma
translação no plano segundo o vetor (a, b).

z

w

z + w

R

iR

Figura 5: Representação geométrica da soma de números complexos

2. Multiplicação

Tal como a adição, também a multiplicação segue as regras e proprie-
dades já conhecidas. O único ponto de nota é não esquecer o facto de
i =
√
−1 e portanto i2 = −1. Assim, dados z = a + bi e w = c + di,

temos:

zw = (a+ bi)(c+ di) = (ac− bd) + (ad+ bc)i

11
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De modo a percebermos a transformação associada à multiplicação por
um número complexo, vejamos o que acontece ao multiplicar estes nú-
meros na sua forma trigonométrica:

zw = (r1e
iθ1)(r2e

iθ2) = r1r2e
iθ1eiθ2

Relembremos que eiθ = cos(θ) + i sen(θ), logo:

eiθ1eiθ2 = (cos(θ1) + i sen(θ1))(cos(θ2) + i sen(θ2))

= cos(θ1) cos(θ2)− sen(θ1) sen(θ2) + i(cos(θ1) sen(θ2) + cos(θ2) sen(θ1))

= cos(θ1 + θ2) + i sen(θ1 + θ2)
11

= ei(θ1+θ2)

E, portanto, temos:
zw = r1r2e

i(θ1+θ2)

Ou seja, a multiplicação por um número complexo z = reiθ corresponde
a uma rotação de ângulo θ e uma homotetia de razão r, ambas centradas
na origem. Note-se que não interessa a ordem das transformações.

z

w
r1

r2

zw

r1r2

θ1

θ2θ1 + θ2

R

iR

Figura 6: Representação geométrica do produto de números complexos

11Recorde-se que cos(a+b) = cos(a) cos(b)− sen(a) sen(b) e sen(a+b) = sen(a) cos(b)+
sen(b) cos(a)

12
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3. Inversão Complexa

O inverso de um número real x é um número, representado por x−1, tal
que xx−1 = 1. De�nimos, assim, x−1 = 1/x. Esta de�nição mantém-se
para os números complexos. Dado z = x+ yi, temos:

z−1 =
1

x+ yi
=

x− yi
x2 + y2

=
x

x2 + y2
− y

x2 + y2
i =

z

|z|2

Mais uma vez, torna-se mais fácil interpretar o signi�cado geométrico
da inversão de um número complexo analisando a sua forma polar. Se
z = reiθ, então:

z−1 =
1

reiθ
=

1

r
e−iθ

Na realidade esta transformação trata-se de uma inversão pela circun-
ferência unitária de centro na origem que envia z em 1/z, composta
com uma re�exão segundo o eixo real que envia 1/z em 1/z. Inversão
sobre circunferências é um tema que será abordado com mais detalhe
no capítulo seguinte.

z

1/z

1/z

r

1/r R

iR
Circunferência Unitária

Figura 7: Representação geométrica da inversão complexa
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As propriedades apresentadas permitem-nos deduzir facilmente os seguin-
tes resultados, que nos serão úteis nos próximos capítulos. Note-se que qual-
quer um deles, pode ser demonstrado, tanto de forma algébrica, como geo-
métrica.

• Re(z) = 1
2
(z + z)

• Im(z) = 1
2
(z − z)

• tan(θ) = Im(z)
Re(z)

• z.z = |z|2

• z1 + z2 = z1 + z2

• z1.z2 = z1.z2

• z1/z2 = z1/z2

Estamos, �nalmente, munidos das ferramentas necessárias para o estudo
de qualquer transformação complexa. No capítulo seguinte iremos estudar
uma destas transformações em particular.
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3 Transformações de Möbius

De�nição 3.1. Uma transformação de Möbius é função de C \ {−d
c
} → C

da forma:

M(z) =
az + b

cz + d
(4)

onde a, b, c, d são constantes complexas12.

A motivação para a escolha do estudo destas transformações é a sua versa-
tilidade. De facto, as transformações de Möbius incluem simples translações,
homotetias, rotações, inversões bem como qualquer combinação das anterio-
res. Para ser possível começar a compreender uma transformação de Möbius,
note-se que (4) pode ser decomposta em quatro transformações simples [5]:

Proposição 3.2. Um transformação de Möbius pode ser decomposta nas
seguintes transformações:

f1(z) = z +
d

c

f2(z) =
1

z

f3(z) = −
(ad− bc)

c2
z

f4(z) = z +
a

c

Ou seja, (f4 ◦ f3 ◦ f2 ◦ f1)(z) =M(z).

Demonstração.

f1(z) = z +
d

c
=
cz + d

c

f2

(
cz + d

c

)
=

c

cz + d

f3

(
c

cz + d

)
= −ad− bc

c2
.

c

cz + d
= − ad− bc

c2z + cd

f4

(
− ad− bc
c2z + cd

)
= − ad− bc

c2z + cd
+
a

c
=
−ad+ bc+ acz + ad

c(cz + d)
=
az + b

cz + d

12Quando nada for dito em contrário, considere-se que c 6= 0. Esse caso particular, não
será abordado neste texto.
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Da proposição anterior, podemos realçar algumas observações:

• f1 é uma soma por uma constante d/c e, portanto, trata-se de uma
translação;

• f2 é uma inversão, ou seja, é uma re�exão pelo eixo real composta com
uma inversão na circunferência unitária;

• f3 é o produto por uma constante −(ad− bc)/c2 e, por isso, trata-se de
uma homotetia composta com uma rotação;

• f4 é novamente uma soma por uma constante a/c, indicando assim uma
nova translação;

• No caso de ad− bc = 0 então M(z) reduz-se a uma transformação que
envia todos os pontos do plano complexo no ponto a/c. Nesse caso diz-
se que a transformação é singular. Devido ao seu pouco interesse, neste
texto consideremos sempre transformações não-singulares, ou seja, com
ad− bc 6= 0

As transformações de Möbius oferecem várias linhas de estudo e possuem
inúmeras propriedades merecedoras de serem aprofundadas. No âmbito deste
texto, cujo interesse é apresentar um exemplo de como o estudo dos números
complexos está intimamente ligado à geometria, destacaram-se as seguintes
propriedades, que servirão como estrutura organizadora deste capítulo.

Proposição 3.3. As transformações de Möbius possuem as seguintes pro-
priedades:

(i) Formam um grupo com a operação de composição de funções;

(ii) É de�nida por três conhecendo-se as imagens de três pontos.

(iii) Enviam circunferências em circunferências;

(iv) São transformações que preservam os ângulos e as suas orientações;

O ponto (i) da Proposição 3.3 é fundamental para podermos olhar para
as transformações de Möbius como transformações geométricas. No entanto,
não requer explicações elaboradas, sendo por isso demonstrado já de seguida.

Demonstração da Proposição 3.3 (i).
Note-se que:

16
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• A transformação identidade f(z) = z é uma transformação de Möbius,
com a = 1, b = c = 0 e d = 1;

• Seja w =M(z) então13:

w =
az + b

cz + d

w(cz + d) = az + b

(wc− a)z = wd+ b

z =
−dw + b

cw − a

Ou seja, M−1(z) = −dz+b
cz−a também é uma transformação de Möbius;

• Sejam

M1(z) =
a1z + b1
c1z + d1

e M2(z) =
a2z + b2
c2z + d2

duas transformações de Möbius, então:

(M2 ◦M1)(z) =M2(
a1z + b1
c1z + d1

)

=
a2

a1z+b1
c1z+d1

+ b2

c2
a1z+b1
c1z+d1

+ d2

=

(a1a2+b2c1)z+(a2b1+b2d1)
c1z+d1

(a1c2+c1d2)z+(b1c2+d1d2)
c1z+d1

=
(a1a2 + b2c1)z + (a2b1 + b2d1)

(a1c2 + c1d2)z + (b1c2 + d1d2)

=M(z)

Ou seja, a composta de duas transformações de Möbius também é uma trans-
formação de Möbius.

13No âmbito deste trabalho vamos assumir que M(z) é invertível
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Conclui-se assim que o conjunto das transformações de Möbius formam
um grupo com a operação de composição de funções

Os restantes pontos, no entanto, necessitam de um enquadramento e uma
re�exão mais profunda, sendo, por isso, abordados e demonstrados nas sec-
ções seguintes.

3.1 Existência e Unicidade

Para especi�car uma dada transformação de Möbius é, aparentemente,
necessário conhecer as quatro constantes complexas a, b, c e d, ou seja, seria
necessário conhecer as imagens de quatro pontos distintos. No entanto, isso
não é verdade. Note-se que multiplicando as constantes por um fator k 6= 0,
obtemos a mesma transformação:

M(z) =
az + b

cz + d
=
kaz + kb

kcz + kd

Veri�camos que apenas a razão entre as constantes importa, e não as
constantes em si. Assim, basta conhecer três números complexos para �xar
uma dada transformação, por exemplo a/b, b/c, e d/b. Geometricamente,
isso é mesmo que dizer basta conhecer a imagens de três pontos distintos.

Para veri�carmos a unicidade destas transformações, necessitamos de, em
primeiro lugar, estudar os seus pontos �xos14.

Proposição 3.4. Um transformação de Möbius, diferente da transformação
identidade, tem, no máximo, dois pontos �xos.

Demonstração. É claro que se a transformação for a identidade todos os
pontos são pontos �xos. No caso geral, os pontos �xos são obtidos resolvendo
a equação:

z =M(z) =
az + b

cz + d
⇔ cz2 + (d− a)z − b = 0

Sendo esta uma equação de segundo grau (no máximo), conclui-se que M(z)
tem, no máximo, dois pontos �xos.

Com este resultado, estamos em condições de apresentar a demonstração
seguinte:

14As demonstrações desta secção são adaptadas de [5].
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Demonstração da Proposição 3.3 (ii).
Seja M(z) uma transformação de Möbius. Podemos escrever:

M(z) =
az + b

cz + d
=
b

d
× (a/b)z + 1

(c/d)z + 1

Logo, a transformação �ca totalmente de�nida conhecidas as constantes
a/b, b/c, e d/b.

Além disso, essa transformação é única. Sejam M(z) e N(z), duas trans-
formações que enviam z1, z2 e z3 em w1, w2 e w3. Então (N−1 ◦M)(z) envia
os três pontos em si mesmos. Do resultado anterior sabemos que uma trans-
formação de Möbius, diferente da identidade, tem, no máximo, dois pontos
�xos, logo, (N−1 ◦M)(z) é a identidade e portanto N(z) =M(z).

3.2 Inversões e Circunferências

No capítulo anterior referimos inversões em circunferências, uma trans-
formação geométrica que iremos agora de�nir e aprofundar15.

De�nição 3.5. Dada uma circunferência C de centro num ponto O e raio r,
uma inversão em C é uma transformação que envia cada ponto P do plano,
num ponto P ′ tal que:

• P ′ está na semirreta
.

OP

• OP.OP ′ = r2

Considerando um número complexo z como um ponto do plano, podemos
de�nir o número z∗ = IC(z) como sendo o inverso de z na circunferência C, de
centro no número complexo w. Pela de�nição de inversão numa circunferên-
cia, como z, z∗ e w estão na mesma reta, sabemos que (z∗−w)(z − w) = r2.
Podemos, então, escrever:

z∗ =
r2

z − w
+ w (5)

No caso particular de w = 0 e r = 1 obtemos z∗ = 1/z, como indicado no
capítulo anterior, como parte da inversão complexa de um número.

15As demonstrações desta secção são adaptadas de [5].
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O

P

C

P ′

r2/OP
OP

r

Figura 8: Representação geométrica de uma inversão por uma circunferência

Da de�nição de inversão por uma circunferência, podemos retirar imedi-
atamente algumas conclusões:

• A circunferência C divide o plano em dois conjuntos: os pontos no
interior da circunferência e os pontos no exterior. A inversão envia
cada ponto do interior para o exterior e vice-versa;

• A inversão mantém �xos os pontos da própria circunferência;

• A transformação inversa de uma inversão é ela própria, ou seja, IC ◦ IC
é a transformação identidade. Podemos então dizer que z e z∗ são
simétricos em relação a C e que a inversão é uma involução.

Note-se um paralelismo emergente entre uma inversão por uma circunfe-
rência e uma re�exão por uma reta, sendo que esta transformação partilha as
três propriedades indicadas. Na verdade, podemos veri�car que, para raios
cada vez maiores, a imagem de uma �gura por uma inversão aproxima-se
cada vez mais da imagem por uma re�exão.
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Para melhor compreender a inversão por uma circunferência, examinemos
o efeito desta transformação em retas e noutras circunferências. Para tal,
considere-se o seguinte resultado:

Proposição 3.6. Sejam a∗ e b∗ as imagens de a e b, respetivamente, pela
inversão por uma circunferência de centro em w, não colinear com a e b. Os
triângulos wa∗b∗ e wba são semelhantes.

Demonstração. Por de�nição, temos que |a∗−w|.|a−w| = |b∗−w|.|b−w| = r2,
onde r é o raio da circunferência.

Como o ângulo ∠awb é comum aos dois triângulos, conclui-se, pelo critério
LAL que os triângulos wa∗b∗ e wba são semelhantes.

w

C
a

b

a∗

b∗

Figura 9

No caso particular de uma reta l, que passe pelo centro da circunferência,
é fácil veri�car que a sua imagem l∗ coincide com a própria reta. Não quer
isto dizer que cada ponto da reta é enviado em si próprio, pois, como já
foi visto, os pontos do interior da circunferência são enviados para fora e
vice-versa. Vejamos o que acontece a uma reta que não passa pelo centro da
circunferência.

Proposição 3.7. Considere-se uma circunferência C de centro em w. A
inversa de um reta l, que não passe em w, pela circunferência C é uma
circunferência que passa em w.
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Demonstração. Considere-se um ponto arbitrário b em l e seja a o ponto de
interseção de de l com uma perpendicular que passe por w. Pela Proposi-
ção 3.6, concluímos que o triângulo wa∗b∗ é semelhante ao triângulo wba e
portanto, é retângulo em b∗. Logo, b∗ pertence à circunferência de diâmetro
wa∗.

w

C
a

l

b

b∗

a∗

Figura 10

Apesar de, na imagem, a reta l não intersetar C, o argumento utilizado
não depende desse facto, nem do raio da circunferência.

Note-se que, do resultado anterior e da propriedade involutiva da inversão,
podemos também concluir que uma circunferência que passe pelo centro w de
C é enviada, por sua vez, numa reta que não passa em w. Resta-nos veri�car
o que acontece às circunferências que não passam em w.

Proposição 3.8. Considere-se uma circunferência C de centro em w. A
inversa por C de uma outra circunferência K, que não passe em w é uma
circunferência que também não passa em w.
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Demonstração. Suponha-se, sem perda de generalidade, que K está dentro
de C. Considere-se a reta que passa em w e contém um diâmetro de K.
Sejam a e b as extremidades desse diâmetro e seja c um outro ponto de K.
Da Proposição 3.6 veri�camos que os triângulos wac e wc∗a∗ são semelhantes,
sendo a∗ e c∗ as imagens de a e c da inversão por C. Assim, concluímos que
∠wac é igual a ∠wc∗a∗. Analogamente, veri�camos que wbc e wc∗b∗ também
são semelhantes e, portanto, ∠wbc é igual a ∠wc∗b∗.

w

C

a

b

K K∗

c

c∗

b∗
a∗

Figura 11

Ora, o ângulo wac é um ângulo externo do triângulo abc, que é retângulo
em c, logo é igual à soma das amplitudes de ∠wbc e ∠bca. Por outro lado,
∠wc∗a∗ é igual à soma das amplitudes de ∠wc∗b∗ e ∠a∗c∗b∗.

Concluímos, assim, que ∠a∗c∗b∗ é igual a ∠bca que é reto. Logo, a∗ e b∗

são as extremidades do diâmetro de um circunferência que contém c∗.

O conjunto de resultados apresentados permitem-nos a�rmar que a inver-
são por um circunferência C de centro w:

• Envia circunferências que não passem em w em circunferências que
também não passam em w;

• Envia circunferências que passam em w em retas que não passam em
w.
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Ora, numa tentativa de englobar estes dois casos numa única a�rmação,
podemos, num sentido mais lato, considerar retas como o caso limite de
circunferências com raio r → +∞16. Assim, podemos a�rmar, de uma forma
geral, que a inversão por C preserva circunferências.

Estamos agora em condições de demonstrar, de forma quase imediata, o
ponto (iii) da Proposição 3.3.

Demonstração da Proposição 3.3 (iii).
Recordemos que as translações, rotações, re�exões e homotetias são trans-

formações de semelhança, ou seja, enviam objetos em imagens que lhes são
semelhantes.

Da Proposição 3.2 veri�camos que uma transformação de Möbius é uma
composta de translações, rotações, homotetias e uma inversão complexa,
sendo esta última uma composta de uma re�exão axial e uma inversão por
uma circunferência. Como todas as transformações referidas preservam cir-
cunferências, a sua composição mantém essa propriedade, ou seja, as circun-
ferências são preservadas pelas transformações de Möbius.

3.3 Transformações Conformes

Nesta secção iremos de�nir o conceito de transformação conforme e a sua
relação com a derivada de funções complexas17.

De�nição 3.9. Uma função de variável complexa f diz-se derivável (ou
holomorfa) se, para qualquer z no domínio de f , existir o limite:

lim
h→0

f(z + h)− f(z)
h

Este limite denota-se por f ′(z).

A derivação complexa herda as mesmas propriedades da derivação de
funções de variável real, apresentadas de seguida. As demonstrações de tais
propriedades não serão apresentadas, por se considerar que se afastam do
objetivo deste texto.

16Note-se que, neste caso, podemos considerar a re�exão axial como um caso particular
de uma inversão por um circunferência, culminando as relações, já referidas, entre estas
duas transformações

17Secção adaptada de [8].
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• Se f é derivável num ponto, então é contínua nesse ponto;

• Funções polinomiais são deriváveis;

• (f ± g)′(z) = f ′(z)± g′(z)

• (fg)′(z) = f ′(z)g(z) + f(z)g′(z)

• Se g(z) 6= 0, então (f/g)(z) = f ′(z)g(z)−f(z)g′(z)
g(z)2

• (f ◦ g)(z) = f ′(g(z)).g′(z)

• Se f(z) = az+b, sendo a e b duas constantes complexas, então f ′(z) = a

De�nição 3.10. Sejam γ(t) e η(t) duas curvas, deriváveis, no plano complexo
que se intersetam em z0. Identi�camos o ângulo entre γ(t) e η(t), como sendo
ângulo (agudo) entre as retas tangentes às curvas no ponto z0.

z0
γ(t)

η(t)

θ

Figura 12: Representação do ângulo entre duas curvas

A de�nição apresentada abre espaço a duas considerações:

• A exigência de que as curvas no plano complexo sejam deriváveis, ga-
rante que é sempre possível encontrar a reta tangente num ponto qual-
quer.

• O ângulo entre as curvas está associado a um sentido. Se θ for o ângulo
entre γ(t) e η(t) em z0, então o ângulo entre η(t) e γ(t) será −θ.

De�nição 3.11. Uma transformação diz-se conforme se preserva os ângulos
entre as curvas e a sua orientação. Se a transformação preserva o ângulo mas
inverte a orientação, designa-se por anticonforme18.

18As rotações e homotetias são exemplos de transformações conformes. As re�exões
são exemplos de transformações anticonformes.
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O objetivo desta secção é demonstrar que as transformações de Möbius
são conformes. Para isso, apresentamos o resultado seguinte:

Proposição 3.12. Seja f uma transformação no plano complexo. Se f é
derivável e f ′(z) 6= 0, num certo domínio, então f é uma transformação
conforme nesse domínio.

Demonstração. Sejam γ(t) e η(t) duas curvas, deriváveis, que se intersetam
num ponto z0, ou seja, γ(t1) = η(t2) = z0. O ângulo entre γ(t) e η(t) em
z0 é dado pelo ângulo entre os vetores γ′(t1) e η′(t2), tangentes às respetivas
curvas.

Aplicando a transformação f a γ e η, obtemos duas novas curvas f ◦ γ e
f ◦ η que se intersetam em f(z0). Através a regra de derivação da composta
de funções, os vetores tangentes a estas curvas em z0 serão, respetivamente,
dados por:

f ′(z0)γ
′(t1) e f ′(z0)η

′(t2)

Como podemos veri�car, estes vetores são obtidos a partir dos vetores ori-
ginais multiplicando-os pela constante f ′(z0), ou seja, são as imagens daqueles
por uma rotação e uma dilatação, ambas transformações que preservam os
ângulos.

Concluímos assim que o ângulo entre f ◦ γ e f ◦ η é igual ao ângulo entre
γ e η.

Do resultado anterior, é imediata a demonstração do ponto (iv) da Pro-
posição 3.3.

Demonstração (analítica) da Proposição 3.3 (iv).
As transformações de Möbius são deriváveis, pois são o quociente de fun-

ções polinomiais em z, logo são conformes. Em particular:

M ′(z) =
a(cz + d)− c(az + b)

(cz + d)2
=

ad− cb
(cz + d)2

Concluímos então que as transformações de Möbius preservam os ângulos
em todos os pontos em que ad−cb 6= 0, ou seja, quando as transformações são
não-singulares. Ora, na realidade, já estávamos em condições de demonstrar
esse ponto, sem utilizar a Proposição 3.12, mas apenas argumentos geomé-
tricos. Terminamos, então, esta secção com uma argumentação geométrica
desse resultado.
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Circunferência Unitária

z

1/z

1/z

θ

−θ

θ

R

iR

Figura 13: Inversão geométrica como transformação conforme

Demonstração (geométrica) da Proposição 3.3 (iv).
Note-se que as re�exões, que podem ser vistas como um caso limite de

inversões em circunferências quando o seu raio r → +∞, são transformações
anticonformes. Ou seja, a inversão por uma circunferência é uma transfor-
mação anticonforme.

Sendo a inversão complexa uma composta de uma inversão por uma cir-
cunferência com uma re�exão pelo eixo real, é uma composta de duas trans-
formações anticonformes, logo é uma transformação conforme.

Assim, uma transformação de Möbius é uma composta de várias trans-
formações, todas elas conformes, logo é uma transformação conforme.
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4 Atividade Didática

Introdução

Vamos agora propor um guião de uma atividade didática, destinada a
alunos de 12o ano, cujo o objetivo é conduzi-los à descoberta dos números
complexos e à sua visualização de uma forma geométrica. Para esse �m,
no seu desenvolvimento, iremos recorrer ao auxilio do software GeoGebra,
podendo, no entanto, ser utilizado qualquer outro software dinâmico de Geo-
metria. A aplicação desta tarefa em contexto de sala de aula, pressupõe que
os alunos já terão alguma familiaridade com o software utilizado.

Esta atividade está dividida em duas partes que requerem níveis de conhe-
cimentos diferentes dos alunos. A primeira parte propõe desa�os semelhantes
aos que foram enfrentados por vários matemáticos ao longo da história, em
particular, àqueles que levaram ao aparecimento dos números complexos. Es-
tes desa�os podem ser utilizados como forma de introduzir o tema �Números
Complexos� do Programa e Metas Curriculares de Matemática A do 12o Ano
(2013), em particular quando aplicados ao descritor NC12-1. �Conhecer o
contexto histórico do aparecimento dos números complexos e motivar para a
respetiva construção�. A estrutura proposta permite �exibilidade na forma
como é aplicada, podendo tomar diferentes formatos, desde �cha de trabalho
a tarefa de exploração.

A segunda parte, leva-nos para fora das fronteiras das Metas Curricula-
res, encorajando a exploração visual de funções básicas de variável complexa.
Nesta segunda parte pressupõe-se que os alunos já terão alguma familiaridade
com manipulação dos números complexos e bastante experiência com o soft-
ware utilizado. Algumas das tarefas nesta fase têm um grau de di�culdade
que pode ser considerado elevado.
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Guião de Trabalho - Parte I

Nesta atividade vais experienciar uma di�culdade que atribulou o pen-
samento de muitos matemáticos do século XVI, um problema que abriu as
portas ao aparecimento de um novo tipo de números, os quais designamos
hoje por números complexos. Apesar destes números parecerem, à primeira
vista, difíceis de materializar na realidade, vais perceber que eles respondem a
uma necessidade real, sendo portanto, indispensáveis para completar o puzzle
da matemática.

1. Recorda, do 10o ano, que qualquer função de segundo grau pode ser
escrita na forma f(x) = a(x− h)2 + k.

a) Resolve,por métodos algébricos, a equação f(x) = 0 sem utilizar a
fórmula resolvente.

b) Escreve a função g(x) = ax2+bx+c na forma g(x) = a(x−H)2+K.
Determina o valor de H e K em função dos parâmetros a, b e c.

Sugestão: Utiliza a igualdade (x+ y)2 = x2 + 2xy + y2

c) Utilizando os resultados das alíneas a) e b), indica as soluções da
equação g(x) = 0, em função dos parâmetros a, b e c e sem utilizar
a fórmula resolvente.

d) Compara o resultado da alínea anterior com a fórmula resolvente.

2. Considera as funções:

f1(x) = x2−4 g1(x) = 2x−1 f2(x) = x2−1 g2(x) = 2x−3

a) Determina o(s) ponto(s) de interseção dos grá�cos de f1 e g1.

Representa os grá�cos no GeoGebra e veri�ca a tua resposta.

b) Determina o(s) ponto(s) de interseção dos grá�cos de f2 e g2.

Representa os grá�cos no GeoGebra e veri�ca a tua resposta.

c) Considera agora as funções f(x) = x2−1 e g(x) = x2+1. Determina
as soluções das equações f(x) = 0 e g(x) = 0.

d) Apresenta um argumento geométrico, utilizando o GeoGebra se ne-
cessário, para justi�car os resultados obtidos na alínea anterior.
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3. Uma equação de terceiro grau na forma x3+ px+ q = 0 diz-se que está
escrita na forma degenerada e qualquer equação de terceiro grau, pode
ser escrita nessa forma. De modo a obteres a fórmula resolvente para
estas equações, segue os seguintes passos.

a) Utiliza a mudança de variável x = s + t e veri�ca que x é solução
da equação se st = −p

3
e s3 + t3 = −q.

Sugestão: Desenvolve o binómio (s + t)3 e coloca em evidência o
fator 3st.

b) Elimina o parâmetro t entre as equações, obtendo uma equação de
segundo grau em s3.

c) Resolve a equação obtida na alínea anterior em ordem a s3. Por
simetria, quais são os valores possíveis para t3?.

d) Conclui que uma solução da equação é dada por:

x =
3

√
−q
2
+

√
q2

4
+
p3

27
+

3

√
−q
2
−
√
q2

4
+
p3

27

4. Considera a equação x3 − 15x = 126.

a) Justi�ca que qualquer equação de terceiro grau tem, pelo menos,
uma solução real.

b) Utiliza a fórmula resolvente, deduzida na pergunta anterior, para
determinar a solução desta equação.

5. Considera agora a equação x3 = 15x+ 4.

a) Veri�ca, sem resolver a equação, que x = 4 é uma solução.

b) Utiliza a fórmula resolvente deduzida para determinar a solução
desta equação. Comenta o resultado.
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Guião de Trabalho - Parte II

Como sabes, a função f(x) = x2 + 1 não tem zeros nos números reais.
No entanto, agora também já sabes que a função f(z) = z2 + 1, em que
z = x+yi é um número complexo, tem dois zeros. O nosso objetivo é encon-
trar gra�camente esses zeros, utilizando o software GeoGebra. No entanto,
não é possível representar grá�cos de funções complexas em referenciais car-
tesianos, como estamos habituados, pois, para tal, necessitaríamos de quatro
eixos ordenados, ou seja, de um espaço a quatro dimensões. Para contornar
este facto podemos adoptar diferentes estratégias.

1. O primeiro método para visualizar funções complexas é decompor as
imagens nas suas componentes Real e Imaginária. Utilizando a vista
grá�ca 3D do GeoGebra, vamos de�nir funções cujos objetos sejam os
pontos do plano xOy e as imagens estejam representadas no eixo Oz.
Teremos, então que de�nir duas funções de duas variáveis, sendo que
cada uma delas nos vai dar informações diferentes sobre as imagens dos
nossos objetos.

a) Começa for de�nir a função g(x, y) = Re((x+ yi)2+1) e visualiza o
seu grá�co na vista da folha grá�ca 3D. Esta superfície representa
o valor da parte real das imagem f(z) = z2 + 1 de cada ponto z do
plano complexo.

b) Identi�ca, e destaca usando o comando Interseção, o conjunto dos
pontos cuja imagem tem a sua parte real igual a zero.

c) De�ne agora a função h(x, y) = Im((x + yi)2 + 1) e visualiza tam-
bém o seu grá�co na vista da folha grá�ca 3D. O que representa a
superfície que obtiveste?

d) Destaca (a cor diferente) o conjunto dos pontos cuja imagem tem
parte imaginária igual a zero.

e) Determina as soluções da equação z2+1 = 0 e veri�ca a tua resposta
intersetando os conjuntos obtidos nas alíneas b) e d).

31



Transformações de Möbius

2. Uma outra forma de termos uma ideia visual do comportamento de
uma função complexa, sem a necessidade de olhar para dois grá�cos
diferentes, é estudar o módulo das imagens. Este método permite-
nos um visão mais global do comportamento da função, mas não nos
permite distinguir entre a parte real e imaginária de f(z).

a) De�ne a função g(x, y) =
√
(Re((x+ yi)2 + 1)2 + (Im((x+ yi)2 + 1))2

e visualiza o seu grá�co na vista da folha grá�ca 3D.

b) Identi�ca os pontos que correspondem aos zeros da função f(z) =
z2 + 1.

3. O último método que iremos explorar leva-nos a olhar para a função
como uma transformação geométrica que envia um ponto do plano, o
objeto, noutro, que é a sua imagem.

a) Começa por criar dois seletores, a e b, a variar entre −5 e 5. De�ne
o número complexo z1 = a+ bi.

b) De�ne agora as funções g e h do exercício 1 que correspondem,
respetivamente, à parte real e parte imaginária de f(z) = z2 + 1.

c) De�ne o ponto w = f(z1), cujas coordenadas serão:

w = (g(x(z1), y(z1)); h(x(z1), y(z1)))

.

d) Para um valor �xo de a, estuda o efeito da função f(z) = z2 + 1
numa reta vertical, usando a ferramenta Lugar Geométrico aplicada
ao ponto z1 e ao ponto w.

e) Para um valor �xo de b, estuda o efeito da mesma função numa reta
horizontal, de forma semelhante à alínea anterior.

f) Identi�ca quais os valores de a e b que fazem coincidir o ponto w
com a origem do referencial.
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5 Re�exão Global da PES

No decorrer deste ano letivo, realizei a minha Prática de Ensino Super-
visionada (PES) no núcleo de estágio da Escola Secundária Dr. Joaquim
Ferreira Alves em Valadares, Vila Nova de Gaia. Além de mim, constituiu
o núcleo de estágio o professor orientador José Carlos Santos da FCUP, a
professora cooperante Manuela Simões da escola e o estagiário Daniel Sá.

5.1 Turmas e Atividades Letivas

O meu horário foi constituído por três turmas, todas do Ensino Secundá-
rio: o 11o F, 12oB e 12oE. As quartas-feiras eram dedicadas às Unidade Cur-
riculares na FCUP e à reunião com o professor orientador, onde era discutido
o dia-a-dia na escola e a evolução dos relatórios de estágio. Os seminários
com a professora Manuela Simões começaram por ser às quintas e sextas-
feiras nos blocos assinalados com Apoio, mas, a partir do mês de novembro,
passaram a ser realizados às quintas-feiras de tarde, com a duração aproxi-
mada de 1h30, de modo a haver mais tempo de discussão sem interrupção.
Nestes seminários eram planeadas aulas e discutidas a realização de ativida-
des, a participação dos estagiários na sala de aula, as avaliações dos alunos,
propostas de adaptação às di�culdades que iam apresentando e vários outros
temas relacionados direta ou indiretamente com a prática letiva e o ambiente
escolar.

Figura 14: Horário escolar
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As turmas apresentam caraterísticas bastantes distintas entre si. O 11oF
é uma turma com 29 alunos, maioritariamente do sexo masculino, de Ciências
e Tecnologias com opção de Geometria Descritiva e é considerada uma das
melhores turmas de 11o da escola. A turma manteve a professora de Matemá-
tica do 10o ano, pelo que já havia um ambiente de familiaridade. Os alunos,
de uma forma geral, respondiam muito bem a desa�os propostos, sendo essa
uma das estratégias utilizada. No entanto, a turma apresentava alguns obs-
táculos à qualidade de aprendizagem, que tiveram que ser trabalhados ao
longo do ano. O principal foi a qualidade das participações. Enquanto al-
guns gostavam de participar, mas nem sempre o faziam de forma correta,
outros alunos, em particular as raparigas, que estavam em minoria, optavam
por posturas mais passivas.

O 12oE também manteve a professora dos anos anteriores. É uma turma
com 25 alunos, de Ciências e Tecnologias com opção de Biologia e Geologia.
Esta turma caracteriza-se por ter um grupo de quatro alunos excelentes que
�carregava� a turma consigo. Em particular, a delegada de turma fazia
questão de partilhar o seu trabalho com toda a turma, ajudar os colegas
com as suas di�culdades e dar feedback constante aos professores sobre o
que se estava a passar. Infelizmente, isto levou a que muitos alunos não se
esforçassem tanto quanto deviam, acabando por ter resultados mais fracos.
Ainda assim, a turma tem resultados médios considerados bons.

O 12oB é uma turma que teve quatro professores de Matemática ao longo
dos três anos do ensino secundário com os quais, nem sempre criaram boas
relações. É uma turma de 21 alunos de Economia e era a turma que apresen-
tava maiores di�culdades. O primeiro desa�o a ser ultrapassado foi a criação
de uma relação de con�ança entre eles e a professora (e os estagiários). O
segundo, foi conseguir recuperar muitas das lacunas e di�culdades que eles
traziam e motivá-los para a necessidade de uma carga de trabalho extraordi-
nária a Matemática neste ano lectivo, comparada com a dos anos anteriores.
Nesse sentido, considero que o nosso esforço foi muito positivo, sendo que a
turma acabou por conseguir produzir um trabalho tão bom, ou até melhor,
que o 12oE.

Cada estagiário lecionou um bloco de três aulas consecutivas19 (blocos de
90 minutos) a cada turma em cada período letivo. Os temas abordados por

19Excepto para as turmas que tinham aula às quartas-feiras, sendo essa aula lecionada
pela docente.
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mim estão apresentados na tabela seguinte20.

11o Ano 12o Ano
1o Período Produto Escalar - GA11 Logaritmos - FEL12
2o Período Progressões - SUC11 Binómio de Newton - CC12
3o Período Funções Racionais - FRVR11 Números Complexos - NC12

Os estagiários tiveram ainda oportunidade de observar uma aula de uma
turma de 8o ano, devido à disponibilidade da professora Idalina Santos, do-
cente da turma, para nos receber. Considero essa oportunidade como uma
experiência muito enriquecedora, pois tive oportunidade de observar uma
turma com caraterísticas diferentes, mas também um estilo de ensino dife-
rente. Em particular, na aula observada, os alunos utilizaram a aplicação
do Geogebra para telemóvel, como ferramenta para a realização de �cha de
trabalho sobre retas no plano.

Considero que acabei por criar uma relação de empatia e alguma cum-
plicidade com os alunos, de uma forma geral. Sinto que eles bene�ciaram
muito da minha presença na sala de aula e, por outro lado, considero que
aprendi muito, no que diz respeito a compreender as suas di�culdades e na
comunicação com eles.

5.2 Atividades Não-Letivas

Desde o início das PES, fomos incentivados a participar nas várias reu-
niões relacionadas com a preparação de um ano lectivo e com o trabalho de
um professor fora da sala de aula. Participamos numa reunião de depar-
tamento no inicio do ano, e em várias reuniões do grupo de professores de
Matemática do 11o e 12o. Estas reuniões tomavam, muitas vezes, a forma de
pequenos encontros informais. Na verdade, o grupo de Matemática em geral,
procurava comunicar e trabalhar em conjunto, partilhando ideias e materi-
ais. Em particular, os docentes de 12o ano, decidiram que os testes para
esse ano letivo seriam realizados globalmente a nível de escola, aproveitando
assim a nossa presença como duas pessoas extra para vigiar a realização dos
mesmos. Além disso, participamos nos conselhos de turma e nas reuniões
intercalares, sempre que possível, onde fomos também convidados a ter uma
postura ativa. A participação nestas reuniões foi bastante importante, pois

20Re�exões mais detalhadas das aulas lecionadas foram incluídas no Dossier de Estágio
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revelou aquela que é a componente de trabalho de um professor menos visível
e, porventura, a mais difícil.

Um dos grandes objetivos pessoais para o período de estágio era criar
atividades de divulgação matemática na escola. Para isso, em conjunto com
o meu colega Daniel, planeamos dois tipos de atividades: workshops e pales-
tras. O objetivo das palestras era trazer oradores da Faculdade Ciências, com
temas acessíveis a alunos do ensino secundário, de forma a que estes tivessem
contacto com áreas da Matemática fora do Programa, esperando, com isso,
despertar o seu gosto por esta ciência. Os workshops estavam pensados ape-
nas para os nossos alunos, e tinham como objetivo trabalhar problemas de
alguns temas do Programa de Matemática usando software adequado, discu-
tindo cada etapa da resolução de forma detalhada e abrindo lugar a possíveis
explorações de certas propriedades 21. Infelizmente, nenhuma destas ativida-
des chegou a realizar-se devido à pandemia do vírus COVID-19. Ainda assim,
tivemos oportunidade de participar na organização do Dia GFA, dia aberto
da escola à comunidade. Em particular, fui responsável por contribuir com
materiais para o Concurso de Estimativas, uma das atividades organizada
pelo grupo de Matemática.

Apesar de não ter sido possível realizar as atividades propostas, a sua
plani�cação obrigou a fazer um levantamento dos recursos da escola e à cri-
ação de contactos com a direção e com a associação de estudantes, tendo
sido, por isso, muito útil para o desenvolvimento de relações entre mim e a
comunidade escolar.

5.3 Aulas à Distância e Regresso à Escola

Este ano letivo teve contornos excecionais, devido à epidemia do vírus
COVID-19, o que proporcionou uma experiência de ensino única. Nas pri-
meiras semanas de isolamento, correspondentes às últimas do segundo pe-
ríodo, o grupo de trabalho utilizou a plataforma EDMODO22 para manter
o contacto com os alunos, propondo tarefas de revisões, de modo a prevenir
que eles se distanciassem demasiado dos conteúdos matemáticos abordados.

No terceiro período, tive oportunidade de lecionar aulas à distância a to-
das as turmas e também presenciais às de 12o ano. Toda a logística foi tratada
pela direção da escola de forma exemplar, desde os ajustes aos horários das

21O único workshop que chegou realmente a ser planeado seria de Geometria no Espaço.
22Esta plataforma já era utilizada regularmente durante o ano letivo

36



Transformações de Möbius

aulas, à escolha da plataforma utilizada (Google Classroom). A preparação
das aulas à distância apresentou desa�os diferentes, obrigando à preparação e
utilização de outro tipo de recursos, como apresentações PowerPoint e hard-
ware de input de escrita manual23. O regresso às aulas presenciais também
trouxe consigo a necessidade de várias adaptações. O distanciamento social e
a comunicação verbal com máscaras são só alguns exemplos de medidas que
afetam diretamente a capacidade de aprendizagem dos alunos e o trabalho
do professor, tendo este a obrigação de tentar minimizar ao máximo o seu
impacto.

Em situações de di�culdades surgem novas oportunidades de aprendi-
zagem e evolução e esta não é diferente. Sem dúvida e minha experiência
pro�ssional sai muito mais enriquecida, tendo sido obrigado a adaptar-me a
uma situação desconhecida para todos. Espero que esta capacidade de adap-
tação seja uma ferramenta que me facilite a enfrentar todo o tipo de desa�os
da minha vida como professor.

23Uma re�exão mais detalhada das aulas durante o período de isolamento foi incluída
no Dossier de Estágio
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Conclusão

Qualquer texto em Matemática, tem que ser interrompido a dado mo-
mento, não porque o assunto em questão esteja totalmente explorado, mas
apenas porque, muito di�cilmente um texto será capaz de compilar todo um
tema da Matemática. As propriedades e resultados apresentados aqui, são
apenas uma porta de entrada para um tema cheio de potencialidades a serem
exploradas. No entanto, aprofundar todas essas ligações levaria este texto
para fora das fronteiras para o qual foi desenvolvido.

Considero este trabalho e a minha PES muito produtivos para a minha
experiência pessoal e pro�ssional. Não só descobri uma área que me fascina,
como toda a minha paixão pela Matemática foi reforçada. E essa paixão é
fundamental para qualquer professor. Além de reforçar e expandir os meus
conhecimentos matemáticos, permitiu-me também explorar a novos níveis,
alguns softwares que serão, sem dúvida, muito úteis para o meu futuro como
professor, nomeadamente o Geogebra, o LATEXe o TikzEdt.

Resta-me agradecer o contributo fundamental do meu orientador, o pro-
fessor José Carlos Santos, da Faculdade de Ciências da Universidade do
Porto, a partilha de experiências da professora Manuela Simões, professora
cooperante do meu núcleo estágio na Escola Secundária Dr. Joaquim Fer-
reira Alves de Valadares, e a todos aqueles que, direta ou indiretamente,
contribuíram para a este trabalho e para a conclusão de mais uma etapa da
minha vida pro�ssional.
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