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No início do século XX, uma das questões que confrontavam os cientistas da época era 
sobre a possibilidade de se construir aparatos voadores grandes e estáveis o suficiente 
para levar um homem aos céus e trazê-lo de volta em segurança. Alexander Graham Bell 
propôs um aparato voador (uma pipa) que, de fato, conseguiu transportar um homem. A 
ideia de Bell: usar tetraedros regulares como células das estruturas de suas pipas. Nesta 
oficina apresentamos um conteúdo digital educacional de caráter lúdico que, através de 
modelos concretos e virtuais, explora os aspectos matemáticos (questões de contagem, 
semelhança, proporcionalidade, áreas e volumes relacionados com a justaposição de 
tetraedros; o princípio da similitude de Galileu Galilei) das pipas tetraédricas inventadas 
por Bell. A atividade faz parte de uma coleção de conteúdos educacionais digitais 
elaborados pelo Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal 
Fluminense. Eles são gratuitos, rodam em qualquer plataforma e fazem parte do Projeto 
de Produção de Conteúdos Educacionais Digitais para o Ensino Médio promovido pelo 
MEC/MCT (http://www.uff.br/cdme/). 

Introdução 

O cientista escocês Alexander Graham Bell (1847-1922) é conhecido pela sua 
contribuição para o advento do telefone. Sua patente para este invento (revogada em 
2002 pelo Congresso dos Estados Unidos em favor de Antonio Santi Giuseppe Meucci) 
lhe rendeu fortuna. Sem preocupações financeiras, Alexander Graham Bell pôde se 
dedicar a outros estudos. Entre eles estava a aviação. 

Uma das questões tecnológicas que permeavam os círculos científicos no início do 
século XX era sobre a possibilidade de se construir aparatos voadores grandes e 
aerodinamicamente estáveis. Um dos argumentos contrários a esta possibilidade foi 
dado pelo astrônomo e matemático Simon Newcomb (1835–1909): 

Considere duas máquinas voadoras semelhantes, sendo que uma tem o 
dobro da escala da outra. Todos sabemos que o volume e, então, o peso 
de dois corpos semelhantes são proporcionais aos cubos de suas 
dimensões. O cubo de dois é 8; então a máquina maior terá 8 vezes o 
peso da máquina menor. As áreas das superfícies destas máquinas, por 
outro lado, são proporcionais aos quadrados de suas dimensões. O 
quadrado de dois é 4. Desta maneira, a máquina mais pesada exporá ao 
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vento uma superfície com área apenas 4 vezes maior, tendo então uma 
nítida desvantagem na razão eficiência por peso. [2] 

Entretanto, Alexander Graham Bell propôs um modelo de pipa aerodinamicamente 
estável e cujo tamanho podia ser aumentado mantendo-se constante a razão eficiência 
por peso. A ideia de Bell [1]: usar células tetraédricas para compor as estruturas de suas 
pipas (Figura 1).  

 

       

Figura 1: Alexander Graham Bell e suas pipas tetraédricas (Fonte: WikiMedia). 

 

Nesta oficina apresentamos um conteúdo educacional digital inspirado nas pipas 
tetraédricas de Alexander Graham Bell (http://www.uff.br/cdme/pgb/). O conteúdo é 
composto de quatro partes principais:  

1. Um roteiro com fotos e filmes que ilustram, de maneira detalhada, como 
construir as pipas tetraédricas usando material concreto de baixo custo. 

2. Modelos 3D virtuais das pipas tetraédricas de vários tamanhos. 

3. Um formulário de acompanhamento do aluno com sugestões de exercícios e 
questões relacionadas com a matemática das pipas tetraédricas (incluindo um 
exercício dirigido que explica por que a pipa de Bell não contradiz o argumento 
dado por Newcomb). 

4. Informações suplementares.  

Roteiro para a construção das pipas tetraédricas 

O uso das pipas tetraédricas de Alexander Graham Bell como material lúdico para o 
ensino da matemática já é bem difundido nos países de língua inglesa [4].  
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Contudo, possivelmente por razões culturais, o assunto não é apresentado em língua 
portuguesa (os autores não encontraram nenhuma referência em português sobre as 
pipas tetraédricas de Bell como instrumento de ensino da matemática). 

Através de fotos e um filme (Figura 2), o conteúdo digital oferece um roteiro detalhado 
de como construir as pipas tetraédricas a partir de material de baixo custo (canudos 
plásticos, carretel de linha, papel de seja, cartolina, fita dupla-face e palito de madeira): 
http://www.uff.br/cdme/pgb/pgb‐html/construcao‐br.html.  

A construção tem caráter lúdico e favorece a cooperação em sala de aula: pequenos 
grupos com quatro ou cinco alunos podem montar pipas com quatro estruturas 
tetraédricas (as quais, por si só, já podem alçar voo). Estas pipas, por sua vez, podem 
ser usadas para formar pipas maiores. 

 

         
 

         

Figura 2: Detalhes da construção em http://www.uff.br/cdme/pgb/. 

Modelos 3d virtuais das pipas tetraédricas 

O conteúdo digital oferece ainda modelos 3D interativos das pipas tetraédricas com 1, 4, 
16, 64 e 256 células tetraédricas (Figura 3). O usuário pode, na tela do computador, 
girá-las e ampliá-las! 

O objetivo dos modelos 3D é dar suporte para alguns dos exercícios propostos no 
formulário de acompanhamento do aluno. 
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Figura 3: http://www.uff.br/cdme/pgb/. 

O formulário de acompanhamento do aluno 

O conteúdo vem acompanhado de um formulário de acompanhamento do aluno: um 
arquivo DOC com sugestões de exercícios, a partir do qual o professor pode fazer 
adaptações que julgue necessárias. Relatos de experiências (comprovados em nossos 
testes) mostram que os alunos têm forte resistência em preencher o formulário de 
acompanhamento.  

Mais ainda: estes relatos mostram que, frequentemente, os alunos conseguem 
argumentar corretamente de forma verbal, mas enfrentam dificuldades ao fazer o 
registro escrito de suas ideias. Contudo, dada a importância de que o aluno adquira a 
habilidade de redigir corretamente um texto que possa ser compreendido por outras 
pessoas, acreditamos que o preenchimento deste formulário deva ser fortemente 
incentivado. 

Listamos a seguir alguns dos exercícios sugeridos no formulário de acompanhamento do 
aluno. A Parte 5 explica por que a pipa de Bell não contradiz o argumento dado por 
Newcomb. 

Parte 1. A figura abaixo apresenta duas estruturas usadas no processo de construção da 
pipa tetraédrica de Alexander Graham Bell, sendo que a estrutura da direita é 
constituída por 4 réplicas da estrutura ilustrada à esquerda. 
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(a) Qual é a razão entre as medidas dos segmentos AB e A′B′? 

(b) Qual é a razão entre as áreas dos triângulos DBC e D′B′C′? 

(c) Qual é a razão entre os volumes dos tetraedros ABCD e A′B′C′D′? 

Dica: nas partes 2, 3, 4 e 5 enunciadas a seguir, você pode usar os esquemas 3D 
interativos no link “Informações Suplementares” da página da atividade para ajudar na 
visualização das estruturas tetraédricas. 

Parte 2. Seja L o comprimento do canudo usado na construção das pipas tetraédricas. 

(a) Quantos canudos são necessários para se construir a estrutura tetraédrica ABCD 
na figura da Parte 1? 

(b) A estrutura tetraédrica A′B′C′D′ na figura da Parte 1 é construída usando-se 4 
cópias da estrutura tetraédrica ABCD. Note, portanto, que o tetraedro A′B′C′D′ 
tem arestas com tamanho 2 L. Quantos canudos são necessários para se construir 
esta estrutura tetraédrica de arestas com tamanho 2 L? 

(c) Se usarmos agora 4 cópias da pipa A′B′C′D′, podemos construir uma estrutura 
tetraédrica com arestas de tamanho 4 L. Quantos canudos serão necessários para 
construí-la? 

(d) Mais geralmente, quantos canudos são necessários para se construir uma 
estrutura tetraédrica com arestas de tamanho 2n L, usando-se o método dos itens 
anteriores? 

Parte 3. Seja L o comprimento do canudo usado na construção das pipas tetraédricas. 
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(a) Qual é a área total das asas (faces coloridas) da estrutura tetraédrica ABCD na 
figura da Parte 1? 

(b) Qual é a área total das asas (faces coloridas) da estrutura tetraédrica A′B′C′D′ na 
figura da Parte 1? 

(c) Qual é a área total das asas (faces coloridas) da estrutura tetraédrica construída 
no item (c) da Parte 2? 

(d) Mais geralmente, qual é a área da estrutura tetraédrica com arestas de tamanho 
2n L, construída no item (d) da Parte 2? 

Parte 4. Seja L o comprimento do canudo usado na construção das pipas tetraédricas. 
Suponha que cada canudo tenha peso P e que os pesos das asas e das linhas são 
desprezíveis em comparação com o peso do canudo. 

(a) Calcule a razão entre o peso e a área total das asas da estrutura tetraédrica ABCD 
na figura da Parte 1. 

(b) Calcule a razão entre o peso e a área total das asas da estrutura tetraédrica 
A′B′C′D′ na figura da Parte 1. 

(c) Calcule a razão entre o peso e a área total das asas da estrutura tetraédrica 
construída no item (c) da Parte 2. 

(d) Mais geralmente, calcule a razão entre o peso e a área total das asas da estrutura 
tetraédrica com arestas de tamanho 2n L, construída no item (d) da Parte 2. O 
que você observa? 

Parte 5 

(a) Considere dois canudos de mesma espessura, um com comprimento L e o outro 
com comprimento 2 L. Estes canudos são semelhantes? 

(b) Considere dois tetraedros regulares T1 e T2 formados por canudos de mesma 
espessura. O comprimento dos canudos usados em T2 é o dobro do comprimento 
dos canudos usados em T1. Os tetraedros T1 e T2 são semelhantes? 

(c) Por que a construção das pipas tetraédricas de vários tamanhos seguindo a 
receita dada por Alexander Graham Bell não é uma violação do argumento dado 
por Simon Newcomb? 

Informação suplementar: o princípio da similitude de Galileu 
Galilei 

O argumento dado por Simon Newcomb para a impossibilidade de se construir máquinas 
voadoras grandes é uma releitura do Princípio da Similitude dada por Galileu Galilei em 
sua obra Discorsi e Dimostrazioni Mathematische de 1638. Segundo este princípio, se 
um organismo biológico aumentar o seu tamanho, ele vai ter que mudar a sua estrutura.  
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Considere, por exemplo, a situação de dois animais semelhantes, onde um deles tem o 
dobro da escala do outro. A “espessura” de um osso do animal maior será 4 vezes maior 
do que a “espessura” do osso correspondente do animal menor, mas este osso terá que 
suportar 8 vezes mais peso. Portanto, a estrutura óssea do animal maior será bem mais 
frágil se comparada com a do animal menor. Pelo Princípio da Similitude, uma “versão 
maior” do animal menor preferirá mudar a sua estrutura (por exemplo, aumentando mais 
do que 4 vezes a “espessura” dos ossos) para garantir robustez. É por este motivo que 
não podem existir aquelas aranhas gigantes que aparecem nos filmes de terror (Figura 
4). 

 

     

Figura 4: Aranhas gigantes e o Princípio da Similitude de Galileu (Fonte: WikiMedia). 

 

Informação suplementar: proporções e as viagens de Gulliver 

O trecho abaixo foi extraído do romance “Viagens de Gulliver” do escritor irlandês 
Jonathan Swift (1667-1745):  

Haverá por bem observar o leitor que no último artigo do recobramento 
de minha liberdade, o imperador estipula (que) me seja concedida uma 
quantidade de carne e bebidas suficiente para o sustento de 1728 
liliputianos. Algum tempo depois, perguntando a um amigo meu da corte 
de que maneira haviam conseguido fixar precisamente este número, 
respondeu-me ele que os matemáticos de Sua Majestade, havendo tomado 
a altura do meu corpo por meio de um quadrante, e verificando que ela 
excede a dos deles na proporção de doze para um, deduziram, da 
semelhança dos nossos corpos, que o meu devia conter pelo menos 1728 
dos deles, e exigir, conseguintemente, a quantidade de alimentos 
necessária à sustentação de igual número de liliputianos. Pelo que pode 
o leitor formar idéia do engenho desse povo, assim como da prudente e 
exata economia de tão grande príncipe. [3] 
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O cálculo do volume feito pelos matemáticos liliputianos está correto: se Gulliver é 12 
vezes mais alto do que um liliputiano, então o seu volume é 123 = 1728 vezes maior 
(assumindo que Gulliver e os liliputianos são semelhantes).  

Contudo, se o metabolismo dos liliputianos for igual ao metabolismo de Gulliver, não 
está correto afirmar que, por ter um volume 1728 vezes maior, Gulliver tenha que 
receber 1728 vezes mais comida do que um liliputiano receberia. A energia fornecida 
pelos alimentos é majoritariamente transformada em calor e a taxa de perda de calor é 
proporcional à área da superfície do corpo e não ao seu volume. Note que a área da 
superfície do corpo de um liliputiano é 144 vezes menor do que a área da superfície do 
corpo de Gulliver, enquanto que o calor gerado por seu corpo é 1728 vezes menor. 
Logo, ou a temperatura do corpo de um liliputiano é muito menor (ele não teria sangue 
quente) ou ele teria que comer mais (em comparação ao seu tamanho) para gerar mais 
energia (como um camundongo que fica mordiscando constantemente). 

Referências 
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 Trata-se de uma exposição interativa de mágicas com fundamentos matemáticos, 
visando a divulgação científica da Matemática para o público em geral. A duração é de 
aproximadamente 1 hora e 30 minutos, podendo ser realizada simultaneamente com  
exposições de laboratórios de ensino de matemática, em vários horários diferentes. 

 A arte de adivinhar ou prever números e cálculos aritméticos faz parte de nossa 
cultura matemática desde a primeira infância e, com este intuito, uma infinidade de padrões 
e truques foram inventados. Esta arte parece encantar as pessoas até hoje. Com isto em 
mente, pretendemos desenvolver várias brincadeiras envolvendo geometria, topologia e 
lógica. Muitos truques com papel podem ser confeccionados e brincadeiras com barbante 
podem despertar o gosto pela resolução de desafios. Almejamos, assim, trazer aos 
estudantes e ao público em geral alternativas de ensino de matemática, tornando as aulas 
mais instigantes. Pretendemos que a apresentação de truques de magia forneça aos 
participantes propostas de atividades matemáticas com elementos lúdicos, aliando o prazer 
ao ato de aprender. 

 

 

 Referências 

[1] [Malagutti], [Pedro] e [Sampaio], [João]. ([2010]) [Mágicas,Matemática e outros 
mistérios]. [EDUFSCar,São Carlos]. 

Videos: 

[2] http://videos.obmep.org.br/epp/2006/Joao_Sampaio_%20Aritmagicas.avi 

[3] http://videos.obmep.org.br/epp/2007/pedro01.avi 

[4] http://videos.obmep.org.br/epp/2007/pedro02.avi 

 



Construindo um Laboratório Sustentável

Lucimarcos Silva   a , Alessandra Ferreira b, Gésica P. Campos c, André Luiz M. Araujo d 

a Monitor do LEMAT – UFPE
E-mail: nqc1986@hotmail.com   

b Bolsista do subprojeto PIBID – Matemática UFPE, 
  Monitora do Laboratório de Ensino de Matemática - LEMAT - UFPE
  E-mail: sandra_matematica89@hotmail.com

c Bolsista do subprojeto PIBID – Matemática UFPE, 
  Monitora do Laboratório de Ensino de Matemática - LEMAT – UFPE   
 E-mail:       g      esica.pcampos@bol.com.br  

d Coordenador do Subprojeto PIBID – Matemática UFPE
Professor e Orientador do Programa de Pós-Graduação em Matemática UFPE   
E-mail: meireles@dmat.ufpe.br

Introdução:
Atualmente,  a  utilização  de  jogos  matemáticos  e  outros  materiais  didáticos  tem  sua  
utilização  para  fins  de  aprendizagem  recomendados  pelos  Parâmetros  Curriculares 
Nacionais  (PCN´S),  porém este  documento apenas recomenda  e  enumera  as  vantagens 
da  utilização  de  tais  objetos,  ficando  os  professores  e  as  instituições  interessadas  em 
colher  as  benesses  prometidas  sem  a  presença  de  um  material  realmente  instrutivo 
quanto à utilização de jogos no ensino da matemática. É bem verdade que a utilização 
de  jogos  matemáticos  para  o  ensino  não  é  de  fato  algo  extremamente  novo,  havendo  
evidências  de que  já  na antiguidade  clássica,  professores  como  Arquimedes  já  faziam 
uso de tais objetos de instrumento para auxiliar no ensino da matemática, como é o caso  
do quebra cabeça Stomachion estudado por ele. Porém, muito do que era feito com esses  
jogos  se  perdeu  na  história  após  anos  de  pilhagens  dos  povos  que  os  utilizavam,  
restando  apenas  pequenos  fragmentos.  O  que  podemos  dizer  que  existe  mais  
recentemente é a matemática recreativa do final do século XIX e início do século XX,  
sustentada  nos  nomes  de  grandes  charadistas  como  Samuel  Loyd,  Henrry  Dudney,  
Yakov  Perelmam,  Martin  Gardner  e  ainda  mais  recentemente  no  século  XXI  o  
matemático Ian Stwart. Mas, na maioria das vezes as publicações feitas por estes autores  
não  refletem  situações  que  podem  nitidamente  ser  utilizadas  em  sala  de  aula,  como  
ocorre em um dos livros de matemática recreativa do Martin Gardner onde ele propõe a  
seguinte pergunta: Você prefere duas barras de chocolate cujos lados são catetos de um 
triângulo retângulo ou uma só barra cujo lado é a hipotenusa do triângulo retângulo com 
catetos  medindo  os  lados  dos  dois  quadrados  anteriores?  O  que  é  uma  maneira  não 
algébrica  de  ver  o  famoso  teorema  de  Pitágoras  e  que  podemos  dizer  que  é  bem 
conveniente uma vez que o Teorema tem uma essência bem geométrica. 

O que temos disponível

Por outro lado, também temos muitos textos direcionados para o ensino da matemática,  
mas são raros os casos onde temos relatos de aplicações diretas de jogos na sala de aula,  
como na coleção do CAEM IME USP onde são relatadas muitas experiências com jogos 
e  são  também  sugeridas  atividades,  Ficando  a  maioria  dos  textos  voltados  para 
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discussões  teóricas.  Dessa  maneira,  o  professor  que  conhece  um  pouco  de  jogos  e  
quebra-cabeças matemáticos  até consegue encontrar  vários destes,  mas sempre esbarra  
no  problema  do  como  levá-los  para  sala  de  aula.  E  esse  problema  é  principalmente  
gerado, não pelo custo do recurso didático a ser levado para sala de aula, mas sim pelo  
como  levá-lo,  o  que  os  alunos  podem tirar  dos  jogos  e  desafios  que  sejam realmente  
proveitosos e que vão além da simples resolução de problemas de lógica. E ainda fica a  
seguinte  dúvida:  será  que  é  realmente  válida  a  iniciativa  de comprometer  o  tempo  de  
aula que já é tão curto para o ensino tradicional com jogos e brincadeiras? 

Experiências que dão certo

No  Laboratório  de  Ensino  de  Matemática  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco 
(LEMAT-UFPE) que possui uma exposição interativa de jogos matemáticos, muitas das  
perguntas sobre como e o que trabalhar com jogos matemáticos podem ser respondidas,  
nas várias visitas das escolas  que lá vão e  nas várias intervenções que podemos  fazer 
indo até as escolas e eventos diversos. E muito do que é desenvolvido aqui  tem como 
referência as atividades desenvolvidas no laboratório e nos seus erros e acertos, como é  
o  caso  da  sua  extensão,  um  Laboratório  de  Matemática  que  fica  no  Município  do 
Moreno,  zona  da  mata  Pernambucana.  O  laboratório  de  Ensino  de  Matemática 
Aprendizagem de Moreno (LEMAM) foi uma das iniciativas no sentido de promover a 
utilização dos jogos matemáticos na sala de aula que mais vem dando certo por possuir  
um grande diferencial das anteriores que é o treinamento de professores e monitores que  
trabalham com os  jogos.   Há  algum tempo  atrás,  houve  uma  iniciativa  para  levar  os 
jogos  matemáticos  às  escolas  públicas  em todo Estado,  e  esta  levou a  quase  todas  as 
escolas caixas de madeira contendo aproximadamente uma dúzia de jogos. Seguramente,  
já  faz  mais  de  uma  década  em  que  essa  empreitada  foi  feita  e  até  hoje  ainda  
conseguimos encontrar estas ditas experimentotecas com jogos, algumas com jogos em 
perfeito estado de conservação, mas que não foram utilizadas.  É realmente  lamentável  
ver um recurso didático tão poderoso sem nenhuma utilização na escola, mas segundo os  
professores  de  matemática  dessas  escolas  onde  estes  jogos  estão  em  desuso,  isso 
aconteceu porque não houve nenhuma orientação de como utilizar  estes  jogos com os 
alunos. Daí, isso faz pensar que a parte mais cara e difícil de conseguir não são os jogos  
propriamente  ditos  e  sim  o  conhecimento  que  está  por  trás  deles.  Essa  parece  uma 
descoberta um pouco óbvia, mas que pode se demorar bastante para se chegar a ela. Na  
maioria  das  vezes  em  que  uma  escola  pensa  em  implementar  um  laboratório  de 
matemática, recai logo nos custos com material e espaço físico que deve ficar disponível  
para os jogos e esquece do mais importante, o professor, o qual é o primeiro que deve se  
apoderar dos jogos para depois apresentá-los aos seus alunos,  e isso só pode ser feito  
com  o  treinamento  adequado,  já  que  a  escola  não  pode  depender  apenas  da  livre 
iniciativa do professor que pode alegar falta de tempo e recursos.

Pensando nas dificuldades que geralmente aparecem quando queremos montar uma sala  
de jogos numa escola e como algumas dessas dificuldades podem ser contornadas, é que 
o  construindo  um  laboratório  sustentável  foi  pensado.  A  oficina  vai  muito  além  de  



sugerir a confecção de jogos reutilizando materiais ou usando os de baixo custo. O que é  
feito é a criação de um roteiro de como criar um laboratório de matemática numa escola  
pública ou privada qualquer, onde o professor começa com alguns jogos feitos por ele  
mesmo a custo muito baixo, outro de como fazer um estudo desses jogos sob o aspecto 
de questionamentos que seriam interessantes para alunos do ensino fundamental, médio  
e  até  superior,  apesar  de  ser  um  curso  voltado  para  os  primeiros  dois  níveis.  E  por  
acreditarmos que a formação do professor é o mais  importante,  senão indispensável,  o 
foco  maior  se  dará  na  análise  dos  jogos  matemáticos  apresentados,  ou  seja,  na  
descoberta da matemática que pode ser utilizada para resolução dos problemas que eles  
propõem e dos novos que podemos criar.

Os Jogos:

Os  jogos  que  serão  trabalhados  nesta  oficina  são  velhos  conhecidos  dos  amantes  de 
jogos  e  quebra-cabeças  matemáticos,  são  eles:  o  Tangram  tradicional  (dobradura  ou 
almofada), Stomachion (dobradura), Insanidade, Torre de Hanói, Jogo do Nim, Poliedros, Peão 
à Frente, Jogo dos Cavalos, Four 4, Lógica, Quadrados Mágicos, Cilada, Resta 1,  Falso nó 
Humano,  Mancala.

Já existe pelo menos um livro onde é mostrado como fazer o Tangram tradicional de 7 peças 
dobrando e  recortando uma  folha  de  papel  A4,  e  o  que  faremos  a  oficina  não  será  muito 
diferente do que já existe, o que será feito de maneira semelhante também com o Stomachion,  
um quebra cabeça muito antigo com 12 peças que teve seus aspectos combinatórios estudados 
por  Arquimedes.  Nesses  dois  jogos  abordaremos,  além  de  aspectos  geométricos  (Área  e 
Perímetro)  destes  dois  quebra  cabeças,  uma  introdução  dos  aspectos  combinatórios  do 
Stomachion e serão dadas sugestões da contagem de soluções para o seu principal problema: a  
montagem de um quadrado montado com todas as suas peças.

O  quebra-cabeça  que  conhecemos  no  LEMAT-UFPE  como  Insanidade  Instantânea  será 
construído utilizando uma técnica conhecida como origami modular e serão ressaltados seus 
aspectos combinatórios, além de serem construídas estratégias para solução diferente da que 
utiliza a ideia de Grafo, uma parte da matemática que ainda não é trabalhada no ensino médio 
sob  um  aspecto  formal,  sendo  difundida  apenas  como  uma  curiosidade  como  no  famoso 
problema da Água, Luz e Telefone. Além disso, o simples fato de termos um quebra cabeça que 
tem como parte um cubo, isso por si só já pode ser bastante útil na sala de aula, nas aulas de  
geometria  espacial,  onde os professores muitas  vezes trabalham esta geometria  tendo como 
único recurso  o quadro bidimensional.  Portanto,  serão  trabalhadas  formas  de  utilização das 
peças do Insanidade Instantânea como modelo concreto nas aulas de Geometria Espacial para 
ilustrar, por exemplo, problemas como o da deusa do templo de Dellus da duplicação do cubo, o  
que pode ser feito com dois Insanidades Instantânea.



A torre de Hanói é um quebra cabeça tão difundido como o Tangram, mas que contrariamente a 
esse é muito difícil encontrar exemplares com um preço inferior a R$10,00; o que torna sua 
utilização em sala de aula um pouco cara se quisermos disponibilizar uma torre para cada aluno. 
Daí, a ideia é fazê-la utilizando papel cartão para assim, termos torres em quantidade razoável e 
podermos trabalhar funções, sequências, fórmulas de recorrência e princípio da indução com 
este quebra cabeça. Além disso, podemos introduzir torres com um número maior de pinos na 
tentativa de generalizar as fórmulas encontradas para 3 pinos ou criar fórmulas novas para cada  
número de pinos diferente.

Podemos  criar  uma  infinidade de jogos de NIM e de tabuleiro também a baixíssimo custo 
utilizando,  por  exemplo,  tampa  de  marcadores  para  quadro  branco.  Os  NIM’s  por  si  só já 
dariam uma ou mais oficinas, dependendo do que fosse ser abordado, mas aqui serão abordados 
aspectos  mais  gerais  e  superficiais,  como  a  formulação  de  estratégias  vitoriosas,  simetrias, 
equivalência de jogos e a ideia de mapeamento de um jogo. Os jogos de tabuleiro que serão  
apresentados  também apresentam grande  variedade  e  são  muito  ricos,  porém muitos  deles, 
como  o  xadrez  que  é  mais  difundido,  ficam  empregados  apenas  no  desenvolvimento  da 
concentração dos alunos. Mas aqui serão abordados jogos mais simples, como é o caso do peão 
à frente, possibilitando assim, uma análise mais profunda, que pode até sugerir uma estratégia 
vitoriosa para um dos jogadores, o que ainda hoje é impossível para o xadrez. Ainda sobre o 
xadrez, será feita a análise de dois jogos, um deles é o jogo dos cavalos e o outro é Four 4, onde 
demonstraremos  que  apesar  de  possuírem tabuleiros  diferentes  se  tratam do mesmo  quebra 
cabeça, além de analisarmos suas soluções e desenvolvermos estratégias para chegarmos a ela.

Nem todos os jogos matemáticos existentes num laboratório de matemática precisam ter uma 
matemática explícita ou essa matemática precisa ser acessível ao nível dos alunos. No caso da 
matemática  ser  implícita,  isso até  ajuda a  atrair  aqueles  alunos que sentem certa  aversão à 
matemática e instiga professores e alunos que já adoram a matemática a desvendá-la. No caso  
da matemática não pertencer ao nível em que está o aluno, isso não é um empecilho para que ele 
possa pelo menos se divertir com ela, que é o que acontece com o falso nó humano, um quebra  
cabeça onde dois alunos ficam aparentemente presos por duas cordas. Além de ser um quebra  
cabeça barato, ele é bastante instigante e ajuda a quebrar um pouco a rotina das salas de aula  
convencionais.

Por fim, além de quebra cabeças e jogos onde trabalhamos vários conceitos matemáticos com a 
manipulação direta dos alunos, temos também a sugestão de um material didático que não é  
muito manipulável, mas que serve de modelo para as aulas sobre poliedros regulares, que são os  
poliedros esqueléticos feitos com tubos criados a partir de marcadores para quadro branco, bolas  
de isopor e cola quente. Na verdade, este material está no começo de toda ideia de reutilização 
de materiais para confecção de jogos, já que grande parte do que é produzido nesse trabalho  
para  confecção  de  jogos  de  material  de  baixo  custo,  tem como  matéria  prima  marcadores 
usados. E, digamos que, o ponto máximo está em reaproveitar todas as partes deste material 
para  confeccionar  almofadas  em  formato  das  peças  do  Tangram,  NIM,  e  Poliedros.  A 
importância de um material  concreto para ilustrar  as aulas de geometria espacial  é enorme,  
primeiramente  pela  questão  lúdica,  pois  realmente  os  modelos  dos  poliedros  esqueléticos 



impressionam os alunos, e segundo, a visão que eles podem ter dos objetos, destacando alguns 
dos seus elementos (vértices e arestas) que são geralmente confundidos.

Com  os  professores  tendo  em  mãos  jogos  conhecidos  por  eles,  estes  podem  se  dizer 
conhecedores de um recurso didático poderoso e podem batalhar nas suas escolas para que os 
seus alunos se apoderem também desse material,  indo muito além de ter uma sala de jogos  
matemáticos que eles não sabem utilizar.

A oficina

Portanto, teremos uma oficina sobre a perspectiva de criação, não só dos recursos materiais para 
criação de um laboratório de matemática, como também daremos as ferramentas e materiais 
para concepção desse espaço, que não somente será o único recurso didático, mas será, mais um 
poderoso recurso  que  professores  e  alunos irão dispor  para  construir  o  conhecimento.  Esta 
oficina  tem como  público  prioritário  professores  de  matemática  dos  níveis  fundamentais  e 
médio, além de alunos da Licenciatura em Matemática. E para um melhor aproveitamento das 
atividades, o público não poderá ser superior a 20 participantes. Todo o material utilizado na 
confecção dos jogos será disponibilizado durante a execução da oficina que terá carga horária 
de 4 horas.
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Dobras, Cortes, Padrões ... Fractais no Ensino de Matemática 

 

Antonio do Nascimento Gomes
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Na geometria do mundo que vivemos, observamos atentamente as formas tortuosas dos 

caminhos que percorremos, dos rios, vales, dos montes, das nuvens, do sistema vascular 

humano e das árvores, na forma de um brócolis ou de uma couve-flor, na forma esburacada 

de um pão ou de um pedaço de queijo e no nível nanométrico dos objetos encontramos 

formações rugosas que apresentam estruturas auto-similares, em que partes pequenas do 

objeto parecem ou são réplicas reduzidas do todo.  

Propomos um passeio para observação, registro e estudo dos fractais na natureza: na 

própria sala de aula, na escola, a observação das nuvens, montanhas, árvores, celulose, 

samambaia, as formas cristalinas e as estruturas das moléculas, das ligações químicas, etc. 

As verdadeiras obras de artes da natureza são motivos suficientes para nos levarem a uma 

vislumbrante especulação científica que podem atrair a curiosidade e motivar os estudantes 

para a construção do conhecimento significativo. 

Verificamos que certos padrões e o princípio de auto-similaridade são encontrados na 

natureza com uma boa aproximação. Nem sempre as estruturas reais podem ser ampliadas 

ou comprimidas repetidamente um número infinito de vezes e continuar parecendo com a 

sua forma original. Muitas vezes sim! Essas propriedades características dos fractais 

representam idealizações simplificadas da realidade de nosso mundo.  

Muitos pensadores da antiguidade pesquisaram as formas da natureza consideradas 

perfeitas. Um dos maiores geômetras, Euclides
3
, que viveu entre 325 a.C. e 265 a.C., 

retratou a geometria dos pontos, retas e planos imaginando figuras como segmentos de reta, 

polígonos como triângulo, quadrado etc. e figuras de lados retos, curvas lisas como a 

circunferência ou figuras espaciais como os poliedros com faces planas e a esfera suave. 

Naquela época, acreditava-se que a geometria do mundo deveria ser estética e as formas 

irregulares e imprecisas não eram vistas como racionais.  

                                                 
1
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas – IFSULDEMINAS; Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP. E-mail: antonio.gomes@ifs.ifsuldeminas.edu.br. 
2
 Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. E-mail: salvador@dm.ufscar.br. 

3
 http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/ Biographies/Euclid.html 



A partir dos meados do século XX, Benoit Mandelbrot
4
, atentou para tais figuras, com 

um novo olhar, pesquisando a geometria de objetos com uma forma que se auto-repete 

dentro de si e que parece sempre semelhante, independente da ampliação ou redução da sua 

imagem, introduzindo o conceito de fractal. Assim, observou a relação entre padrões, 

simetrias, o caos e a ordem, em que a região de transição de um estado para o outro pode 

ser tão complexa quanto possível quando tratamos da dimensão da figura, uma mudança 

radical. O estudo de fractais está essencialmente ligado à observação da auto-similaridade, 

ao entendimento da dimensão e a complexidade infinita do objeto e a sua beleza.   

Apresentamos atividades lúdicas com dobras e cortes, observação de padrões, simetrias 

e semelhanças. A partir delas definimos e construímos figuras fractais para a motivação e o 

aprendizado significativo de vários conceitos matemáticos propiciando o gosto pelas 

ciências e matemáticas. 

Introduziremos o conceito de fractal explorando estruturas que apresentam padrões, 

auto-similaridade e dimensão fracionária de forma intuitiva. Para isso, começaremos com 

simples problemas de dobraduras e cortes de papéis introduzindo alguns conceitos 

matemáticos como algorítmos e funções iteradas. Também confeccionaremos cartões 

decorativos que podem ser desenhados, dobrados e recortados em papel macio branco ou 

colorido, ou materiais reaproveitados como os de revistas e jornais e exploraremos 

conceitos matemáticos das funções geradoras.   

Nas pesquisas que desenvolvemos pudemos perceber a presença da Geometria Fractal 

no tratamento de diversos conteúdos e conceitos matemáticos presentes no currículo da 

Educação Básica. Alguns conceitos que podemos investigar são Lógica, Intuição, Razão, 

Dedução, Fórmulas, Processos Iterativos (algoritmos), Congruência, Semelhança, Padrões 

Numéricos, Padrões Geométricos, Perímetros, Áreas, Volumes, Sequências, Progressão 

Aritmética, Progressão Geométrica, Limites, Logarítmo, Dimensão, Dimensão fracionária, 

Funções e Gráficos, etc.  

Através da apresentação dos fractais mais conhecidos como o Conjunto de Cantor, 

Curva Koch e o Triângulo de Sierpinski, podemos explorar conceitos como os 

anteriormente citados, além do apelo estético que eles oferecem.  
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No nível de Ensino Médio e Superior, podemos trazer a tona discussões acerca da 

simplicidade da Geometria Euclidiana quando comparada às formas geométricas 

encontradas na natureza; questionamentos sobre outras geometrias que negam o quinto 

postulado de Euclides.  

Além das conexões e possibilidades de estudos de modelos mais realistas dos 

elementos da natureza do que a Geometria Euclidiana e as Geometrias não-Euclidianas, a 

Geometria Fractal não dispensa os conhecimentos delas, mas pode complementá-las 

tornando-as mais ricas e interessantes.  

Com a beleza gerada pelos fractais, nasce o despertar para a surpresa, para o 

desenvolvimento da criatividade e para o envolvimento da arte possibilitando investigações 

de conjecturas e uma aprendizagem significativa de muitos conceitos matemáticos. 

Esperamos que tais ideias se multipliquem em cada leitor e que possam contribuir para a 

melhoria do processo de ensino-aprendizagem e avaliação nas suas atividades didáticas no 

ensino e possam despertar o interesse para o aprofundamento e o estudo formal dos fractais.  

As atividades propostas para a oficina requerem um número pequeno e acessível de 

materiais, o que destacamos por ser de fácil implementação em propostas em sala de aula 

da Educação Básica. Alguns materiais utilizados serão: 

- papel sulfite A4 branco, reciclado e/ou colorido; 

- folhas de revista; 

- folhas de jornal; 

- papel para anotações; 

- lápis, caneta; 

- calculadora; 

- tesoura; 

- régua. 

Propomos uma oficina de 4 horas para um número de 30 a 35 participantes, para que 

possamos dar maior atenção aos cursistas no decorrer das atividades. 

 

 



Atividade I - Dobras, Estimativas, Distâncias... 

 

Nesta atividade mostramos uma dinâmica a partir de dobras de uma folha. O 

objetivo dela é discutir as ideias iniciais de sequências e progressões com dobraduras de 

folhas de papel e procurar o entendimento de razões, semelhança, padrões, auto-

similaridade, progressão aritmética e geométrica, limites e de distâncias que poderiam ser 

alcançadas. Utilizaremos para ela os seguintes materiais: folha de papel reaproveitado, 

revista, jornal ou A4, lápis ou caneta e calculadora. 

 A seguir, a lista de investigações a serem feitas orientadas pelo professor com a 

classe, a partir da análise de uma folha A4, de revista antiga ou jornal: 

1. A folha é uma figura plana?   

2. Quanto ela tem de espessura?   

3. A espessura dela pode ser desprezada? Em caso afirmativo, em que situações?  

4. Como podemos fazer uma estimativa de seu comprimento, da sua largura e da sua 

espessura?   

5. Como podemos calcular a medida da espessura dela?   

6. Analisando uma folha de papel A4 ou de uma revista antiga, verifique quantas vezes se 

consegue dobrá-la e quanto vai medindo a espessura obtida em cada passo.  

7. Se dobrarmos uma folha de jornal tanto quanto possível, será que conseguiremos mais 

dobras do que uma folha de papel A4 ou de revista?   

 Uma primeira reflexão que pode ser gerada a partir das discussões anteriores: é 

certo que dobrando uma folha ao meio ficamos com o dobro da espessura original e a 

metade do tamanho da folha inicial. Fazendo uma segunda dobra, ficaremos com uma 

espessura 4 vezes maior do que a  da folha inicial e ¼ do tamanho da folha inicial.  A partir 

daí, podemos continuar com os estudantes este e outros questionamentos, por exemplo: 

1. Se tivéssemos uma folha suficientemente grande de 0,1 mm de espessura e pudéssemos 

repetir sucessivamente a operação de dobra tantas vezes quanto quisesse, quantas vezes 

precisaríamos dobrá-la para alcançar uma distância de Campinas a uma cidade específica
5
?   

2. E se pudéssemos continuar dobrando uma folha de papel A4, quantas vezes 

precisaríamos dobrá-la até chegar à lua, ou seja, para atingir 384000 km de altura?   
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4. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos uma distância da sua casa à escola?   

Concluímos observando como o crescimento da espessura da folha com as dobras é 

exponencial. A partir daí o trabalho com os estudantes em cima destes conceitos de 

seqüência exponencial, progressão geometria, etc, é grande. Outras questões semelhantes 

podem ser elaboradas. 

 

Atividade II - O Cartão Fractal de Natal 

 

 As figuras a seguir ilustram a construção aqui descrita: o Cartão Fractal de Natal. 

Esta construção já é conhecida e está presente em muitas atividades com diversos nomes
6
. 

Aqui fazemos uma adaptação do modelo trivial, incluindo uma data comemorativa que 

usamos de fator motivador para os estudantes e também os conteúdos matemáticos que 

julgamos conveniente abordar. 

 

Figura 1 – Um exemplo de planificação do cartão e o esquema dele pronto 

 

Consideramos como objetivos para esta atividade a exploração do lado lúdico e 

criativo dos estudantes através da construção de um Cartão de Natal, que também pretende 

incentivar o fortalecimento de relações (com a doação dos cartões feitos) e propagar o 

espírito de amor e união simbolizado pela data comemorativa. 

Em termos de conteúdos matemáticos explorados, podemos citar o processo de 

iterativo proporcionado pela construção, a compreensão de unidades e processos de 

medida, o uso da álgebra para os cálculos e também a investigação de padrões e auto-

similaridade existentes na construção. 

 Outro aspecto que julgamos relevante nesta e em todas as atividades apresentadas é 

propô-las aos estudantes de forma que todos possam realizá-las com materiais de fácil 

acesso. Neste caso, usaremos somente 2 folhas de papel retangular (A4 ou outra com 

                                                 
6 Ver Salvador (2009) e Almeida(2006), por exemplo. 



dimensões convenientes) de cores diferentes e uma tesoura, além de lápis de cor e outros 

materiais para a decoração do cartão. A seguir listamos os procedimentos da construção do 

Cartão: 

1- Dobre uma folha de papel retangular de largura inicial igual a L e comprimento inicial C 

ao meio obtendo um retângulo de dimensões L e C/2. 

2- Dobre de forma a marcar a metade da largura e a partir daí, dobre novamente para 

marcar 1/4 e 3/4 da largura. Dobre também na metade no sentido do comprimento.  

3- Corte, a partir da primeira dobra, o primeiro e o terceiro segmentos obtidos pelas dobras 

anteriores (s1 e s2). 

 

Figura 2 – as primeiras dobras e cortes. 

 

4- Dobre internamente este retângulo recortado, como mostram as figuras. 

5- Repita os passos 2 e 3 com o retângulo dobrado internamente no passo 4, enquanto a 

largura do papel permitir.  

        

Figura 3 – Os segmentos a serem cortados e dobrados nas 3 primeiras iterações 

 

6- Cole a folha recortada em outra deixando as partes recortadas livres para fora, para que o 

cartão fique mais resistente e a capa possa ser trabalhada com alguma mensagem. 

 A partir da construção do cartão, ou mesmo durante ela, algumas questões podem 

ser formuladas pelo professor, a respeito de: identificar as figuras obtidas com as dobras e 



cortes e relações de semelhança entre elas, estimar medidas, construir planificações e 

desenhos e preencher tabelas com as medidas e cálculos realizados (comprimento, largura, 

perímetro, área, relação entre os perímetros e áreas). Dependendo das dimensões da folha 

original, uma calculadora será necessária. 

 

Atividade III – Apresentação de Fractais clássicos e discussões 

 Nesta atividade, partiremos de uma apresentação em projetor (Datashow) com foco em 

figuras fractais construídas por computador, presentes na natureza e em obras de arte, 

dando destaque ao apelo estético que elas apresentam, e evocando discussões junto aos 

cursistas. 

 As figuras da construção dos fractais como a curva de Kock serão apresentadas e 

discutidas como elas podem ser construídas passo a passo com os estudantes. 

 

Figura 4 – Os primeiros passos da construção da Curva e do Floco de Neve de Koch. 

 

Na apresentação da Figura 2, por exemplo, discutimos que partindo de um triângulo 

inicial com lado de medida   , perímetro inicial    e área      
 √ 

 
. Observamos que o 

comprimento de cada uma das próximas figuras o perímetro cresce por um fator de 
 

 
  e, no 

limite de 3  (
 

 
)
 

 quando n cresce tende a infinito o perímetro tende a infinito. Entretanto, 

a área da figura final 
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tende ao valor finito igual a    
 

 
  .   



Após a exposição e discussão destas primeiras figuras fractais construídas, propomos 

às criações do polonês Sierpinski
7
. São os fractais mais utilizados em abordagens com 

estudantes da Educação Básica, dada a sua fácil construção, aspecto visual atraente e os 

aspectos interessantes da matemática envolvida. O processo iterativo que gera o Triângulo 

de Sierpinski é simples: 

1. Considerar um triângulo equilátero
8
; 

2. Construir internamente a este, a partir de seus pontos médios, um 

novo triângulo eqüilátero e o eliminar da o do meio da construção; 

3. Repetir o passo 2 com os triângulos restantes, indefinidamente. 

 

Figura 5 – Os primeiros passos da construção do Triângulo de Sierpinski. 

 

Edgar (2008) trata da construção do Triângulo de Sierpinski da seguinte forma: 

começamos com um triângulo equilátero de lado medindo 1 unidade (o triângulo e sua 

região interior), chamado   .  

Este será subdividido em 4 triângulos menores de lados medindo 
 

 
 unidade, a partir dos 

pontos médios dos lados. A região a ser removida é o interior do triângulo central (sua 

fronteira, vértices e borda permanecem). Após esta remoção, o conjunto remanescente é 

chamado   , que é um subconjunto de   . 

Agora, cada um dos três triângulos restantes são divididos em triângulos ainda menores 

com lado medindo 
 

 
, e os três novos triângulos centrais removidos. O resultado é   , um 

subconjunto de   . Nós continuamos desta forma obtendo uma seqüência    de conjuntos. 

O Triângulo de Sierpinski é o limite   desta seqüência de conjuntos.  

                                                 
7
Waclaw Sierpinski (1882-1969), além dos fractais possui uma das crateras da lua com o seu nome, dada a 

sua influência no início do século XX. 
8
 O triângulo equilátero facilita o processo pelo cálculo do ponto médio e pela imediata visualização das 

propriedades, mas pode-se usar qualquer tipo de triângulo, o retângulo, facilita posteriores cálculos com área. 



O conjunto    consiste de    triângulos, com lado de medida    . Assim, a área total 

de    é    (   )  √  ⁄ , que converge para 0 com    . Podemos dizer então que a área 

total do Triângulo de Sierpinski é 0.  

Os segmentos de reta que compõem a fronteira de um dos triângulos de    

permanecem em todas as aproximações       . Então o conjunto S contém pelo menos 

todos estes segmentos de reta.O perímetro total de S é, assim, no mínimo          

   (
 

 
)
 

, que tende a infinito com    . Entendemos por perímetro total a soma dos 

perímetros do triângulo inicial e de cada triângulo interno. 

A partir de tais definições e cálculos, propomos a construção do Triângulo de 

Sierpinski e o preenchimento de algumas tabelas, como a seguinte, que ilustram o 

comportamento das medidas dos triângulos nos sucessivos passos da construção. 

 

PASSO 0 1 2 3 n 

NÚMERO DE 

BURACOS 

0 1 3 9 = 3² 3n-1 

LADO x x/2 x/4 x/8 x/2n 

PERÍMETRO DE 

CADA BURACO 

0 3x/2 3x/4 3x/8 3x/2n 

ÁREA DE CADA 

BURACO 

0 A/4 A/16 A/64 A/4n 

Figura 6 – Exemplo de tabela 

 

A exploração matemática dos conceitos e dos cálculos realizados sendo organizadas 

por meio de tabelas a serem preenchidas pelos estudantes permite ao professor organizar os 

questionamentos que levarão os estudantes a tirarem suas conclusões. 

 

 

 

 



Referências 
 

[1] BARBOSA, Ruy Madsen. (2010) Descobrindo a Geometria Fractal para a sala de 

aula. Coleção Tendências em Educação Matemática. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica. 

 

[2] GOMES, Antônio do Nascimento. (2010). Uma proposta de ensino envolvendo 

Geometria Fractal para o estudo de Semelhança de Figuras Planas. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências Exatas). Centro de Ciências Exatas e Tecnologias. 

Departamento de Matemática. Universidade Federal de São Carlos, São Carlos.  

Disponível em <http://www.ppgece.ufscar.br/index.php/por/content/view/full/173>. Acesso 

em: jun 2012. 

 

[3] GOMES, A. N. SALVADOR, J. A. (2009) Incluindo Fractais no Ensino de Geometria 

da Educação Básica. In: CEPFE, X, 2009, Águas de Lindóia-SP. [CD-ROOM]. Águas de 

Lindóia: UNESP. 

  

[4] SALVADOR, J. A. (2008) Dobras, Cortes, Padrões e Fractais. XXX CNMAC. Belém. 

 

[5] __________. (2009) Dobras, Cortes, Padrões e Fractais. III EMO – OBMEP. Nova 

Friburgo. 
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Sistemas de Computação Simbólica são softwares matemáticos que permitem lidar com śımbolos e obter respos-

tas exatas para muitos problemas matemáticos, como a fatoração de números inteiros e polinômios, operações

com matrizes (incluindo produtos, cálculo da inversa e determinantes), resolução de sistemas lineares e não-

lineares de equações, operações com números complexos, simplificações de expressões (incluindo aquelas envol-

vendo funções trigonométricas), cálculo de limites, derivadas e integrais, resolução de equações diferenciais, etc.

Cálculos aproximados podem ser feitos com um número arbitrário de d́ıgitos (limitado apenas pela memória do

computador). Todos estes atributos fazem de um sistema de computação simbólica um laboratório excepcio-

nal para o desenvolvimento, ensino e aprendizagem da matemática. Nesta oficina explorarmos os recursos de

computação simbólica do software gratuito GeoGebra através de uma sequência de exerćıcios orientados para

a matemática do Ensino Médio. Esperamos que o participante da oficina aprecie as potencialidades e perceba

as limitações desse tipo de ferramenta.

1 Alguns exemplos de exerćıcios em aritmética

(a) Considere os números racionais a = 8712870/48506557 e b = 505149/2812281. Eles são iguais?

(1) Tente obter uma resposta usando uma calculadora de bolso!

(2) Tente obter uma resposta usando o GeoGebra 4.2!

(3) Tente obter uma resposta usando apenas lápis e papel, sem recurso tecnológico algum!

Os três métodos produziram a mesma resposta? Elabore sobre o assunto!

(b) Considere os números naturais a = 23000 e b = 32000. Qual número é maior?

(1) Tente obter uma resposta usando uma calculadora de bolso!

(2) Tente obter uma resposta usando o GeoGebra 4.2!

(3) Tente obter uma resposta usando apenas lápis e papel, sem recurso tecnológico algum!

Os três métodos produziram a mesma resposta? Elabore sobre o assunto!

(c) Quantos divisores possui 10!? Lembre-se que 0! = 1, 1! = 1, 2! = 2 · 1, 3! = 3 · 2 · 1, 4! = 4 · 3 · 2 · 1, etc.
Descreva como você obteve sua resposta (com ou sem o GeoGebra 4.2)!
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(d) Quantos zeros aparecem no final da expansão decimal de 1000!? Descreva como você obteve sua resposta

(com ou sem o GeoGebra 4.2)!

(e) Encontre o máximo divisor comum entre 210 − 1, 70! e 7161. Descreva como você obteve sua resposta (com

ou sem o GeoGebra 4.2)!

2 Alguns exemplos de exerćıcios em álgebra

(a) Qual é a diferença (se é que existe) entre

(x− 2) · (x − 3)/(x− 4) · (x− 5) e (x − 2) · (x− 3)/((x− 4) · (x− 5))?

(b) No GeoGebra 4.2, defina f(x) := 3 x - 6 e g(x) := x/3 + 2. Calcule as expressões f(g(x)) e g(f(x)).

Conclua que f e g são funções inversas uma da outra!

(c) No GeoGebra 4.2, defina f(x) := sqrt(x) (raiz quadrada de x) e g(x) := x^2. Calcule as expressões

f(g(x)) e g(f(x)). As funções f e g são funções inversas uma da outra? Justifique sua resposta!

(d) Uma função afim é uma função do tipo f(x) = a · x + b, com a e b constantes reais. Encontre todas as

funções afins que satisfazem a propriedade

f(f(x)) = x

para todo x ∈ R, isto é, encontre todas as funções afins cuja inversa é a própria função! Dica: defina

f(x) := a x + b e, em seguida, compare f(f(x)) com x.

(e) Certamente você já deve ter visto as expansões

(a+ b)2 = a2 + 2 ab+ b2 e (a+ b)3 = a3 + 3 a2b+ 3 ab2 + b3.

Use o GeoGebra 4.2 para ver as expansões de (a+ b)4, (a+ b)5 e (a+ b)27.

( f ) Use o GeoGebra 4.2 para expandir os seguintes produtos

(x− 1) (1 + x),

(x− 1) (1 + x+ x2),

(x− 1) (1 + x+ x2 + x3),

(x− 1) (1 + x+ x2 + x3 + x4).

Quais devem ser as duas próximas equações nesta sequência? Qual é a regra geral? Faça uma conjectura e

prove-a!

(g) Use o GeoGebra 4.2 para mostrar que

(a d− b c)(p s− r q) = (a p+ b r)(c q + d s)− (a q + b s)(c p+ d r)

para todo a, b, c, d, p, q, r, s ∈ R. Dica: para mostrar que dois números são iguais, é suficiente mostrar que a

diferença entre eles é zero. Cuidado: não esqueça de indicar explicitamente as multiplicações com o sinal *

ou com um espaço em branco.
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(h) Use o GeoGebra 4.2 para mostrar que se x = t2 − 1 e y = t3 − t, então y2 = x3 + x2. Dica: para poupar

tempo de digitação, use o comando de atribuição :=.

( i ) Sejam u = (a− b)/(a+ b), v = (b − c)/(b+ c) e w = (c− a)/(c+ a). Mostre que

(1 + u) · (1 + v) · (1 + w) = (1− u) · (1− v) · (1− w).

Tente fazer a mão e, depois, tente fazer usando o GeoGebra 4.2.

( j ) Mostre que se a, b e c são números diferentes de zero, distintos dois a dois e tais que a+ b+ c = 0, então(
a

b− c
+

b

c− a
+

c

a− b

)
·
(
b− c

a
+

c− a

b
+

a− b

c

)
= 9.

Tente fazer a mão e, depois, tente fazer usando o GeoGebra 4.2.

(k) Seja f(n) = in, onde i =
√−1 e n ∈ N. Calcule f(5), f(500) e f(587). É posśıvel estabelecer uma fórmula

geral?

( l ) Para o GeoGebra CAS, (x2 − 1)/(x − 1) e x + 1 são expressões iguais. Elas são realmente iguais? Mais

precisamente, se

f(x) =
x2 − 1

x− 1
e g(x) = x+ 1,

então as funções f e g são iguais?

3 Alguns exemplos de exerćıcios em aproximações numéricas

(a) Use o GeoGebra 4.2 para decidir quais dos números 19/6, 22/7 e 25/8 melhor aproxima π.

(b) Os números a = 8712870/48506557 e b = 505149/2812281 são iguais? Tente descobrir uma resposta usando

o comando ValorNumérico[...] com um número de d́ıgitos adequado.

(c) Verdadeiro ou falso? Se ValorNumérico[a, n]) = ValorNumérico[b, n], então a = b? Justifique sua

resposta!

(d) Use o GeoGebra 4.2 para colocar os números 8
√
2, 1 + sen(597) e ln(3) em ordem crescente. Justifique seu

procedimento!

(e) Resolva as questões indicadas abaixo. Os seguintes comandos do GeoGebra 4.2 podem ser úteis: ÉPrimo[n]

(que testa se n é um número primo), PróximoPrimo[n] (que determina o próximo primo que é maior do

que n) e ValorNumérico[n, c] (que calcula uma aproximação do número n com c casas decimais).

(1) Para quais números primos p a representação decimal de 1/p é finita?

(2) Seja p um número primo tal que a representação decimal de 1/p é infinita (e, naturalmente, periódica).

Qual é o número máximo de d́ıgitos do peŕıodo desta representação decimal?

(3) Encontre pelo menos três números primos p para os quais a representação decimal de 1/p é infinita e

tem um peŕıodo com um número par de d́ıgitos.
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(4) O Teorema de Midy diz que, para as frações irredut́ıveis da forma a/p (com p um número primo

diferente de 2 e 5) cujas expansões decimais possuem um peŕıodo com um número par de d́ıgitos, a

soma da primeira metade com a segunda metade do peŕıodo dá um número cujos d́ıgitos são todos

iguais a 9. Por exemplo, 5/13 = 0.384615384615 . . . e 384 + 615 = 999. Verifique a validade do

Teorema de Midy para as frações 1/p que você encontrou no Item (3).

(5) Encontre pelo menos três números primos p para os quais a representação decimal de 1/p é infinita e

tem um peŕıodo com um número ı́mpar de d́ıgitos.

4 Alguns exemplos de exerćıcios envolvendo funções trigonométricas

(a) Usando o GeoGebra 4.2, encontre uma expressão para cos(7 a) em termos de cos(a). Dica: use os comandos

ExpandirExpress~oesTrigonométricas[...] e Substituir[...].

(b) Use o GeoGebra 4.2 para calcular

ExpandirExpress~oesTrigonométricas[sec(arctan(x))].

Tente demonstrar o resultado dado pelo GeoGebra 4.2!

5 Alguns exemplos de exerćıcios envolvendo sequências

(a) Verdadeiro ou falso? 2n − 1 é um número primo para todo natural n > 1. Justifique sua resposta!

(b) Verdadeiro ou falso? n2 + n+ 41 é um número primo para todo n ∈ N. Justifique sua resposta!

(c) Verdadeiro ou falso? n3−5n+1 não é diviśıvel por 5 para todo natural n positivo. Justifique sua resposta!

(d) Verdadeiro ou falso? n3 − n+ 2 é um número par para todo natural n positivo. Justifique sua resposta!

6 Alguns exemplos de exerćıcios envolvendo equações

(a) Use o GeoGebra 4.2 para encontrar as três soluções da equação cúbica

42 x3 − 71 x2 + 10 x+ 3 = 0.

(b) Todo mundo conhece a fórmula que encontra todas as ráızes de uma equação quadrática em termos das

operações aritméticas usuais e extração de radicais, mas poucos conhecem a fórmula de Cardano, que

permite calcular todas as ráızes de uma equação cúbica (sem ter que “chutar” uma raiz). Use o comando

ResolverNosComplexos[a x^3 + b x^2 + c x + d = 0, x]
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do GeoGebra 4.2 para ver a fórmula de Cardano (talvez seja necessário aumentar o tempo limite para

cálculos simbólicos no GeoGebra 4.2). A fórmula pode ser longa e pode ter pouco uso prático para cálculos

à mão, mas é fantástico que tal fórmula exista! Importante: para ver a fórmula será necessário

aumentar o tempo de cálculo do sistema. Para isso, no menu principal, clique em “Opções”

e, depois, escolha a opção “Avançado”. Na janela que aparecerá, clique no pequeno triângulo

à esquerda de “Propriedades de Avanced”. Em seguida, clique no ı́cone “Propriedades da

Janelas CAS”. Escolha 60 s como Tempo de Espera do CAS. Observação: menos conhecida ainda

é a fórmula que permite calcular, em termos das operações aritméticas usuais e extração de radicais, todas

as ráızes de uma equação quártica (Fórmula de Ferrari)! E equações qúınticas? Equações sextas? O

matemático Niels Henrik Abel (1802–1829) mostrou que não existe uma fórmula geral, em termos das

operações aritméticas usuais e extração de radicais, para equações polinomiais de grau ≥ 5.

7 Alguns exemplos de exerćıcios envolvendo matrizes

(a) Considere a matriz

A =

[
0 −1

1 0

]
.

Calcule A5, A500 e A587. É posśıvel estabelecer uma fórmula geral?

(b) Considere a matriz

A =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

1 2 a 1

0 1 0 a

1 0 1 0

0 1 0 1

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ .

Para quais valores de a, se é que existem, a matriz A possui uma inversa?
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Muitas vezes professores buscam contextos interessantes e motivadores para trabalhar conceitos de 
Matemática.  A Cartografia, que é arte de fazer mapas, é um tema atraente e que permite a abordagem de 
diversos assuntos.  É possível  discutir  elementos da geometria plana,  da geometria esférica,  coordenadas  
esféricas, projeções, trigonometria, dentre outros. 

As várias tentativas de planificar a esfera, representação do globo terrestre, motiva o interesse nos 
alunos pela busca do “mapa perfeito”. Como sabemos, a impossibilidade de se construir um mapa plano do  
globo terrestre com uma escala fixa foi provada por Euler em 1775 e sua demonstração pode ser trabalhada  
com alunos do Ensino Médio.

Mesmo conhecendo o Teorema de Euler resta a pergunta: qual o melhor mapa? Podemos abordar os 
diversos tipos de projeções, como a cilíndrica e a estereográfica. Baseado na projeção cilíndrica, o geógrafo 
Gerhard Kremmer  (1512-594),  cujo nome em latim é  Gerard Mercator,  propôs em 1569 um mapa  que  
revolucionou a cartografia, ideal para uso pelos navegadores, pois oferece facilidades para navegar pelas 
chamadas “linhas de rumo”. 

Tendo como base principalmente o artigo de Geraldo Ávila,  A Matemática e a Cartografia,  [1] 
publicado na RPM 65 e o livro de Timothy G. Feeman, Portraits of the Earth: a mathematician loks at maps  
[2], editado pela AMS, elaboramos uma abordagem para sala de aula sobre o tema. 

O objetivo  principal  da  presente  oficina  é  apresentar  um material  voltados  para  professores  de 
Matemática e alunos de cursos de Licenciatura em Matemática com várias atividades concretas para uso em 
sala de aula. 

O material  foi  utilizado numa oficina para  professores e  alunos de Licenciatura em Matemática  
oferecida pelo CAEM- Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática do IME – USP, no primeiro 
semestre de 2012.  No presente semestre o material será aplicado para alunos do primeiro ano do Ensino 
Médio de uma Escola Pública da cidade de São Paulo. 

No presente resumo as atividades estão apenas indicadas, mas serão propostas sobre cada tópico 
descrito a seguir.

1. Aspectos históricos da cartografia

Hoje  é  comum recorrer  aos  mapas,  eletrônicos  ou  físicos,  para  se  localizar,  traçar  rotas,  medir 
distâncias, entender o relevo de uma região, entre outras aplicações possíveis. Esse importante instrumento 
foi se desenvolvendo e sofrendo adaptações ao longo da história da humanidade até que chegasse ao que se  
conhece hoje. O registro da configuração do espaço habitado e conhecido, que é chamado de mapa, é um 
meio de acumulação e transmissão de um conhecimento e contribui principalmente para a utilização racional 
do espaço e do ambiente que vivemos.

Conforme o domínio sobre a Terra foi se expandindo, a humanidade acumulou conhecimentos a  
respeito da configuração do espaço geográfico a ponto de ser criado um ramo especifico do conhecimento  
humano para estudar e construir mapas. Essa especificação é conhecida como cartografia. 
Um dos mapas mais antigos hoje conhecido foi construído pelos babilônios provavelmente entre 2500 a 4500 
a.C. e retrata a região da Mesopotâmia, mostrando o Rio Eufrates e a região vizinha. As maiores influências  
na  cartografia  são  provenientes  de  conhecimentos  acumulados e  disseminados  pelos  gregos,  que  deram 
contribuições importantes para o desenvolvimento desta ciência/arte ao longo da história.  Em destaque,  
encontra-se o nome de  Cláudio Ptolomeu (90 a 168 d.C.) que escreveu  Geographia, obra que tratava de 



vários assuntos relacionados à astronomia e ao nosso planeta; em um de seus volumes fala sobre projeções  
cartográficas e apresenta um mapa mundi.

Além de apresentarem aspectos físicos tais como montanhas, rios e depressões, os mapas traduzem 
como determinado povo se relaciona com esses elementos, como os vê, ou seja, apresenta aspectos de sua 
cultura. A partir dessa visão, ao olhar um mapa é importante ter clara a ideia de que ele não é a representação 
de uma verdade absoluta, isto é, não é o único modo de perceber o meio em que se vive. Como exemplo,  
vale observar as projeções abaixo. A projeção de Mercator tem a característica de manter a forma das regiões  
projetadas enquanto que a área é distorcida e o hemisfério norte fica acima do hemisfério sul. Já na projeção 
de Peters ocorre o contrario, as áreas são mantidas, a forma é distorcida e o hemisfério norte aparece abaixo  
do hemisfério sul.

                     
       Figura: projeção de Mercator                                            Figura: Projeção de Peters
       Fonte: IBGE                                                                      Fonte: IBGE

Uma  distorção  clara  entre  forma  e  área  das  regiões  pode  ser  percebida  quando  comparados  a 
Groenlândia e o Brasil. A primeira é uma ilha, mas aparece na projeção de Mercator maior que o Brasil,  
enquanto que na projeção de Perters a proporção entre as áreas está mais adequada à realidade. Além disso,  
observa-se que as regiões mais próximas dos pólos norte e sul apresentam áreas maiores na projeção de 
Mercator.

A busca da construção de um mapa “perfeito”, isto é, um mapa que mantivesse a forma e a área da  
região representada em proporção em relação à realidade e que as distâncias entre quaisquer dois pontos  
fossem representadas por um segmento de reta. Nos leva ao estudo da esfera e de seus elementos, já que o 
nosso planeta é aproximadamente uma esfera. 

2. Formato e Tamanho da Terra 

As concepções mais marcantes e que até hoje são usadas para contar a história do desenvolvimento 
do conhecimento sobre a constituição e organização do espaço, que hoje é chamado de astronomia, tem 
origem nos  gregos.  Tales  de  Mileto  (624-546  a.C.)  foi  um dos  primeiros  filósofos  gregos  a  dar  uma 
explicação sobre a organização e formação do universo sem utilizar explicações mitológicas. Para ele  a  
Terra era um disco circular flutuando sobre a água. Para Anaximandro (611-546 a.C.) a Terra era um sólido 
cilíndrico, solto no universo onde cada corpo celeste pertenceria a uma camada esférica do céu e que nessas 
camadas existiam orifícios que seriam a Lua, o Sol, os planetas e as estrelas. Aristóteles (384– 322 a.C.),  
acreditava no formato esférico da Terra. Dando início a ideia gravitacional,  ele afirmou que a Terra tem 
forma arredondada devido à natureza de movimentar-se para seu centro que também é o centro do universo. 

Baseado nas leis  gravitacionais,  em 1687 Isaac Newton propôs que a Terra tem a forma de um 
elipsoide achatado nos pólos. Hoje, devido ao avanço tecnológico e científico, sabe-se que a superfície da 
Terra  não  é  regular,  seu  formato  aproximado  é  definido  como  um geoide,  no  qual  são  consideras  as  
irregularidades existentes devido à força gravitacional.

Mesmo não sendo um elipsoide com a superfície regular,  a Terra tem uma excentricidade muito 



pequena, o que implica que os eixos maior e menor têm quase o mesmo tamanho. Portanto é de grande 
utilidade para vários propósitos,  considerar a Terra  como uma esfera que,  nesse  caso,  recebe um nome 
especial: globo terrestre.

Ao  saber  o  formato  da  Terra,  o  homem  naturalmente  buscou  conhecer  seu  tamanho.  Um dos  
primeiros a se aventurar nesse intento foi Eratóstenes (276 -196 a.C.), que supondo a esfericidade da Terra  
obteve de maneira relativamente simples o ângulo central correspondente a um arco da circunferência do  
globo terrestre de tamanho conhecido. Para isso, utilizou a distância entre as cidades de Alexandria e Siena e 
fez algumas ponderações importantes. Primeiro, considerou que as duas cidades se localizavam no mesmo  
meridiano,  isto  é,  que  pertenciam a  uma  circunferência  com mesmo  raio  do  globo  terrestre.  Segundo, 
considerou que os raios solares chegam à superfície do planeta paralelos entre si. Por fim, observou que em  
um dia específico do ano, ao meio dia, em Siena, os raios solares incidiam no fundo de poços profundos de 
modo que era possível ver o Sol totalmente refletido na água. Isso indicou que os raios solares chegavam 
nesta região perpendiculares à superfície do globo terrestre. Já em Alexandria, no mesmo dia do ano, o  
mesmo fato não acontecia e por consequência os raios de sol projetavam a sombra de uma haste vertical, 
provavelmente um relógio de Sol – gnomom. A figura a seguir esquematiza a ideia do pensador grego.

                                                  Figura : Simulação da ideia de Eratóstenes
                                                  Fonte: autor.

Eratóstenes sabia que a distância entre as cidades era de 5 000 estádios o equivalente as 800 km. 
Além disso,  observou que o ângulo formado entre os raios de Sol  e a haste vertical e o ângulo central 
correspondente ao menor arco de circunferência formado entre as duas cidades eram alternos internos, ou 
seja, tinham a mesma medida. Como sabia a medida do comprimento da sombra e da haste, utilizou uma  
tabela trigonométrica que relacionava as medidas dos lados de um triângulo com ângulos, obtendo, dessa  
forma,  a  medida  de  7,2°  para  o  ângulo  central.  A partir  disso  realizou  uma  proporção  para  saber  o  
comprimento da circunferência máxima:

 7,2° - 5 000
360° - C     

 Assim, o comprimento da circunferência da Terra encontrado foi de 250 000 estádios o equivalente a 
aproximadamente  40 000  km  e,  consequentemente,  seu  raio  aproximadamente  igual  a  6 369,43 Km. 
Atualmente, com a utilização de instrumentos tecnológicos, sabe-se que na região da linha do Equador a 
Terra tem uma circunferência com comprimento de aproximadamente 40 070 km e raio de aproximadamente 
6 380 km. 

Vale  destacar  que,  apesar  da  brilhante  ideia  de  Eratóstenes  ter  proporcionado  o  cálculo  das 
dimensões da Terra com ótima aproximação até mesmo para os padrões de hoje, a pequena diferença entre a  
medida atual e a calculada pelo grego ocorre devido alguns equívocos em suas suposições: a distância entre  
as cidades pode não ser precisa, pois não se sabe ao certo como ela foi medida, as duas cidades não estão de  
fato no mesmo meridiano e pode ter ocorrido algum erro na mensuração do ângulo.

Apresentaremos  uma  atividade  onde  os  participantes  são  convidados  a  refazer  os  cálculos  de  
Eratóstenes.



3. O Globo Terrestre 

No globo terrestre o Pólo Norte e o Pólo Sul geográficos são pontos antípodas da superfície esférica. 
A reta  que  os  contém  é  chamada  de  eixo  polar.  Um  meridiano é  uma  semicircunferência  de  uma 
circunferência máxima que contém os polos, ou seja, é formado pela intersecção da superfície esférica com 
um plano que contenha o eixo polar.

Ao  intersectar  um  plano  perpendicular  ao  eixo  polar  com  a  superfície  do  globo  obtém-se 
circunferências que formam os paralelos e que não necessariamente serão máximas. O paralelo que merece 
ser  destacado  nesse  momento  é  o  Equador,  pois  ele  é  intersecção  da  superfície  esférica  com o  plano 
perpendicular ao eixo de rotação da Terra que passa pelo centro do globo, ou seja, é o único paralelo que 
forma uma circunferência máxima.  

Para  localizar  pontos  no  globo  terrestre  foi  criado  um sistema  de  coordenadas  geográficas  que 
consiste em duas variáveis:

A Latitude de um ponto P no globo terrestre é o ângulo θ correspondente ao menor arco de meridiano 
formado entre o Equador e o paralelo que contém o ponto P. Dessa forma, todos os pontos de um paralelo 
têm a mesma latitude, que pode variar de 90º S (Sul) e 90º N (Norte).  O Equador é o paralelo de origem,  
portanto sua latitude é 0º. 

A  Longitude de um ponto P é determinada pelo ângulo φ correspondente ao menor arco de um 
paralelo  formado  entre  o  meridiano  de  Greenwich  e  o  ponto  P.  Dessa  forma,  todos  os  pontos  de  um 
meridiano tem a mesma longitude, que pode variar entre 180º O (Oeste) e 180º L (Leste). O Meridiano de  
Greenwich é o meridiano de origem, logo tem longitude 0º. 

                                                             Figura : Latitude e Longitude.
                                                             Fonte:  Feeman

Os ângulos  das  coordenadas geográficas  são dados  em graus,  minutos  e  segundos.  No entanto, 
utilizar essa unidade de medida para ângulos é mais comum entre profissionais de outras áreas do que entre  
os  matemáticos,  por  isso  os  ângulos  serão  indicados,  em  graus  decimais  e  radianos,  conforme  for  
conveniente. Quando o ângulo for denotado por alguma variável, pode-se considerá-la em radianos, salvo se 
houver  indicação contrária.  Os hemisférios  sul  e  oeste  serão indicados com o sinal  negativo negativos, 
enquanto que os hemisférios norte e leste serão indicados pelos ângulos positivos.

Os participantes serão convidados a completar um tabela com o objetivo de familiarizá-los com 
o globo terrestre e coordenadas geográficas.

4. Geometria Esférica

Na  geometria  euclidiana  ponto,  reta  e  plano  são  elementos  básicos  nos  quais  são  definidos  
importantes conceitos como o de área, distância e ângulos. Sobre a esfera,  esses elementos não perdem 
importância, porém assumem características diferentes devido à diferença entre as superfícies. Dessa forma,  
para  que seja  possível  representar  o  globo terrestre  sobre  um plano é  necessário compreender  como se  
caracterizam alguns desses elementos sobre a esfera e quais as diferenças que ocorrem devido às superfícies.

Distância. Na geometria plana o caminho mais curto que une dois pontos é dado pelo segmento de  



rata que os une. A distância entre dois pontos é definida como a  medida o segmento de reta que liga esses  
dois pontos. Na geometria esférica esse conceito não sofre alterações, no entanto não há nessa superfície  
uma  reta  como  a  da  geometria  plana.  Logo,  o  menor  caminho  entre  dois  pontos  no  globo  terrestre  é 
percorrido por outro elemento geométrico,  um arco de circunferência  máxima.  Para  se provar  esse  fato  
introduzimos um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, com origem no centro da Terra, com o eixo 
Oz positivo na direção do Polo Norte, o plano Oyx coincidindo com o plano do Equador, o eixo Ox cortando 
o meridiano de Greenwich e o eixo Oy cortando o meridiano de longitude 90º. Utilizando-se a fórmula do 
comprimento de uma trajetória no espaço (comprimento de curva) é possível comparar o comprimento entre 
diferentes trajetórias. 

Com essa demonstração fica provado que a distância entre dois pontos sobre a superfície esférica é  
dada  pelo  menor  arco  de  circunferência  máxima  formado  eles,  isto  implica  que  o  equivalente  a  reta  
euclidiana  sobre  a  esfera  é  uma  circunferência  máxima.  Nesse  momento  vale  relembrar  que  uma 
circunferência máxima é formada pela intersecção de um plano que contém o centro da esfera e a superfície  
desta.

A atividade proposta consiste de realizar medições de distâncias entre pontos de um globo 
terrestre e compará-las. Num primeiro momento serão calculadas distâncias sobre meridianos e sobre o 
Equador. Posteriormente os participantes serão questionados se a menor distância entre dois ponto sobre um 
paralelo é sobre o paralelo ou sobre uma circunferência máxima.

Triângulos na superfície esférica. Sabendo o que é o equivalente a reta em uma superfície esférica, 
é possível construir polígonos conectando segmentos dessas “retas”. Assim como na geometria plana, os 
triângulos tem grande importância sobre uma esfera. 

Antes de dar a definição de triângulo esférico se faz necessário outra definição.  Diz-se que três  
pontos são colineares se for possível traçar uma circunferência máxima que os contenha. Além disso, será 
considerado como arco de circunferência entre dois pontos o menor arco formado entre esses pontos.
Portanto, dados três pontos A, B e C, distintos e não colineares, de uma esfera de centro O e raio dado,  
chama-se de triângulo esférico ABC a união dos arcos de circunferências máximas AB, BC e CA . Os pontos 
A, B e C são os vértices desse triângulo e os arcos AB, BC e CA  são seus lados. A superfície desse triângulo 
é a região compreendida entre os três arcos. A figura 22 apresenta um triângulo esférico.

                                                      Figura : triângulo sobre a superfície esférica.
                                                      Fonte: http://www.ime.unicamp.br

Por definição o ângulo interno de um triângulo esférico é o ângulo formado pela intersecção entre os 
planos que contém os arcos que formam dois lados adjacentes do triângulo. O ângulo entre dois planos é o 
ângulo formado entre  os  segmentos  de retas  perpendiculares  a  intersecção desses  planos com ponto de 
origem comum.

Excesso  Esférico.  O excesso esférico  é  o nome dado à  soma  das  medidas  dos  ângulos  de um 
triângulos esférico. Pode-se provar que sempre ele é maior que 180°. Para tanto é necessário comparar área  
do triângulo esférico com a soma dos ângulos internos. 

Sabemos que uma esfera S de raio r possui área igual a 4πr2. A partir disso, é possível calcular a área 
de regiões delimitadas por dois meridianos que por sua vez permitirá o cálculo da área de um triângulo  

http://www.ime.unicamp.br/


esférico.  Chama-se de fuso a região da superfície esférica compreendida entre duas semicircunferências de 
circunferências máximas e seus dois pontos de intersecção. Um fuso completo é a região compreendida entre 
duas circunferências máximas. O ângulo do fuso é o menor ângulo formado entre as circunferências ou entre 
os dois meridianos. 

                                                                        
                                          Figura: à direita fuso e a esquerda o fuso completo.
                                          Fonte: autor.

A área de um fuso é dada por uma relação de proporção. Um fuso de ângulo π tem área igual 2πr2, 
assim um fuso de ângulo α terá uma área A dada por  A = 2αr2. Dessa forma, também podemos concluir que 
a  área  do  fuso  completo  é  4αr2.  É  importante  destacar  que  devido  à  simetria  da  esfera,  qualquer 
circunferência  máxima divide os  fusos  completos  em duas regiões  de mesma área e,  também,  divide a 
superfície esférica em duas regiões de mesma área conhecidas como hemisférios.

                                             Figura: superfície esférica dividida em dois hemisférios. 
                                             Fonte: autor. 

Para um triângulo ABC com o ângulo α oposto ao lado BC, o ângulo β oposto ao lado AC e o ângulo 
γ oposto ao lado AB. Ao prolongar nos dois sentidos os lados que formam o ângulo, obtemos um fuso  
completo.  Considerando que o triângulo em questão encontra-se no hemisfério H que é delimitado pela  
circunferência que forma o lado BC, temos que a região do fuso completo contida no hemisfério H tem área  
igual 2αr2, chamaremos essa área de Rα

                                                                       Figura : região Rα  
                                                                       Fonte: autor.

Observando os ângulos β e γ, obtemos dois fusos contidos no hemisfério H com áreas 2β r2 e 2 γ r2, 
essas regiões serão chamadas Rβ e Rγ Observando a figura 27, temos a soma das áreas das regiões Rα, Rβ e Rγ 

é igual à área do hemisfério H mais duas vezes a área A do triângulo dado. 
 



                       
           Figura: a direita o fuso de ângulo γ. No centro o fuso de ângulo β e á direita a região Rα

           Fonte: autor. 

Assim, 2αr2 + 2βr2 + 2γr2 = 2πr2 + 2A, onde 2πr2 é a área do hemisfério H. Simplificando temos que 
α + β  + γ - π = A/ r2,  ou seja, A = r2 (α + β+ γ – π). Por fim, como A/r2 é positivo temos que α + β+ γ > π, isto 
é, a soma dos ângulos do triângulo esférico é maior que 180º. Dessa dedução podemos concluir que quanto  
menor a área do triângulo menor é a soma de seus ângulos.

5. Mapas e Projeções

Durante um longo período, principalmente durante as Grandes Navegações, a principal questão da 
cartografia estava em torno da construção de um mapa perfeito, isto é, um mapa que mantivesse a forma e a  
área da região representada em proporção em relação à realidade e que as distâncias entre quaisquer dois  
pontos fossem representadas por um segmento de reta. Isso equivale a dizer que é possível planificar uma 
esfera.

No tópico anterior foi provado que a soma dos ângulos internos de um triângulo esférico é maior que 
180º. Esse fato já mostra um problema para se planificar a esfera, pois a soma dos ângulos internos de um 
triângulo plano é igual a 180º. No entanto, apenas em 1775, com a demonstração apresentada por Euler, a  
questão sobre a construção dos mapas foi definitivamente respondida. Com o Teorema de Euler temos que 
não é possível construir um mapa plano sem distorções do globo terrestre, mais especificamente, para o qual  
a distância entre dois pontos quaisquer do mapa plano é sempre igual a um múltiplo fixo da distância ao  
longo dos correspondentes pontos no globo. 

A prova de Euler. Para iniciar a prova suponha que um mapa esférico já foi construído na mesma 
escala do mapa plano e que é possível planificar a esfera. Dessa forma, um arco de circunferência máxima  
com comprimento r se transformaria em um segmento de reta de comprimento r no mapa plano. Agora, 
considere um ponto P e os pontos Q da esfera, tais que dist(PQ)=r. Assim, observa-se que o conjunto dos 
pontos  P  formam  uma  circunferência  de  raio  s.  No  entanto,  essa  região  no  mapa  deveria  ser  uma 
circunferência com raio r, que é o comprimento da corda que forma essa circunferência. Portanto, verifica-se 
uma incoerência, pois o arco que forma a região no globo não tem a mesma medida do raio de sua projeção 
no plano.

                            Figura : Modelo sugerido para interpretação da demonstração feita por Euler.
                            Fonte: Ávila.

Projeções.  Um mapa é uma representação plana do globo terrestre ou de parte dele. Como não é  
possível  construir  um mapa  “perfeito” há  vários  tipos  de  mapas que  alguns  elementos  são preservados  
dependendo  do  interesse.  Há  mapas  que  preservam áreas,  mas  distorcem a  forma  das  regiões;  mapas 
conformes, que mantém a forma (ângulos), mas distorcem a área; mapas equidistantes, onde, em algumas 



direções, a distância se mantém em proporção com a realidade.
A atividade  proposta  nessa  parte  é  a  análise  de  diferentes  mapas  e  a  construção  das  projeções  

cilíndrica e a estereográfica, discutindo-se suas características. 

6. Projeção de Mercator

Um dos métodos mais fáceis de navegar é seguir pela  linha de rumo  que é o caminho que forma 
sempre o mesmo ângulo com os meridianos. Em geral, desde que o ângulo formado seja diferente de 90º,  
essas linhas são espiraladas e quanto mais próximo dos polos, mais espiraladas se tornam. Quando ângulo 
formado com os meridianos for igual a 90º se navegará por algum paralelo.

                                                                      Figura: Linha de rumo.
                                                                      Fonte: Ávila.

Observando a figura acima, fica claro que a linha de rumo não é uma circunferência máxima, ou 
seja, não indica o menor caminho entre dois pontos, no entanto com a utilização de uma bússola é fácil saber 
qual é o ângulo que o barco está navegando em relação a um meridiano. Dessa forma, para que a linha de 
rumo funcionasse perfeitamente, foi necessário a criação de um mapa onde essa linha pudesse ser traçada 
com régua e transferidor e o ângulo formado com a projeção dos meridianos fosse igual ao ângulo formado  
entre os meridianos e a linha de rumo no globo terrestre, ou seja, foi necessário construir um mapa conforme.  
Com isso a navegação fica fácil, pois basta calcular no mapa o ângulo formado entre o meridiano e a linha  
que liga os pontos de partida e de chegada e durante a navegação utilizar uma bússola para corrigir a rota.

Baseado na projeção cilíndrica, o geógrafo Gerhard Kremmer (1512-594), cujo nome em latim é 
Gerard Mercator, propôs em 1569 um mapa para revolucionar a cartografia, ideal para os navegadores. Para  
manter  o  ângulo  entre  os  paralelos  e  os  meridianos,  estes  foram construídos  perpendiculares  entre  si,  
meridianos representados como segmentos de retas paralelas verticais e os paralelos representados como 
segmentos  de retas  paralelas  e  horizontais.  Assim,  para  que a  linha de rumo fosse  projetada como um 
segmento de reta no plano seria necessário que a distorção provocada na projeção dos paralelos fosse igual a 
provocada nos meridianos. 

Nessa parte várias atividades serão propostas visando a compreensão da construção da projeção de 
Mercator, baseado no que é feito em [1], simulando o que realmente foi feito por este genial cartógrafo.
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Rabiscar, construir e formalizar são condições fundamentais para o ensino e aprendizagem de 

matemática, mas se o fizermos dinamicamente, potencializamos o êxito nessas tarefas. 

Deixemos de lado um pouquinho o quadro-negro e o giz e vamos discutir, a partir de duas 

práticas desenvolvidas pelo professor autor, inspiradas em um modelo contextualizado e na obra 

de Leonardo Da Vinci, como trabalhar conceitos diversos explorando ferramentas não 

convencionais do software de geometria dinâmica GeoGebra. Da parametrização de pontos à 

lógica booleana, a ideia é que com as atividades propostas seja possível revisitar, sobretudo, o 

universo da geometria clássica, em duas e três dimensões, com o auxílio, naturalmente, da 

geometria analítica. 

1 Motivação 

As articulações presentes em diversas situações cotidianas como no movimento 

de pistões, macaco de carro, roldanas e engrenagens em geral são ótimos exemplos para se 

propor uma prática de modelagem em sala de aula. Sejam de caráter prático ou lúdico, as 

simulações destes mecanismos propiciam o desenvolvimento de conceitos e relações 

geométricas neles presentes. Especialmente nesta oficina serão apresentados modelos criados 

em duas turmas de 3º ano de Ensino Médio, em um trabalho denominado “RECONSTRUINDO 

DA VINCI”, no qual os alunos valeram-se do contato com a obra de Da Vinci para 

desenvolverem seus próprios protótipos, os quais deseja-se compartilhar com a comunidade 

daqueles que apreciam essa ciência que é conhecida como rainha de todas e, assim, poder 

dividir algumas estratégias utilizadas.  

Além destes modelos, um outro arquivo é compartilhado: apresentada pela primeira vez 

para alunos premiados da OBMEP, sob o título de “SABOREANDO PALMITOS”,  a proposta 

consiste em discutir o comportamento da superfície lateral de um cilindro, quando este é 

seccionado por um plano transversal ao seu eixo (de simetria). A escolha por esta 

contextualização fez-se não apenas por sua forma, que remete ao objeto de estudo, mas também 

por que sua formação “em camadas” dá um sentido mais natural ao questionamento que propõe-

se e que é a motivação maior deste trabalho. Especificamente, a modelagem trata de uma 

construção em três dimensões com GeoGebra 3.2 que explora as diferentes vistas de um cilindro 

circular reto e permite simular os cortes por planos transversais ao seu eixo de rotação, gerando, 



assim, os cilindros truncados. A partir daí, é feita uma análise das superfícies que compõem o 

sólido obtido pelo corte feito: a base circular habitual assume também a forma de elipse e a 

região lateral deixa de ser um retângulo (quando as bases não são paralelas) para dar espaço a 

uma superfície limitada por uma curva familiar, mas, para muitos, imprevisível. O exercício 

desenvolve-se justamente na caracterização dos elementos da elipse e na parametrização da 

curva que limita a superfície lateral, procurando desvendá-la, a partir das coordenadas no espaço 

que definem a construção. Quando da primeira exposição deste trabalho com alunos, eles eram 

convidados a interagir, dando suas contribuições e palpites sobre a região esperada, bem como 

refutar, justificando, eventuais sugestões dadas, desenvolvendo assim, uma dinâmica 

colaborativa e investigativa, uma vez que estimula o aluno a conjecturar, experimentar e rever 

criteriosamente seus posicionamentos. Apesar de ter sido uma experiência com alunos com 

potencial em matemática, acredita-se que esta pode ser uma prática incentivada em outros 

contextos de aprendizagem pelo caráter que tem de incitar o aluno e promover o exercício de 

tentar vislumbrar a solução antes de tê-la propriamente, tornando a atividade um auxiliar para a 

construção do conhecimento. 

2 Objetivos Geral e Específicos 

Como objetivo geral, pretende-se que o cursista tenha acesso a ferramentas não 

convencionais do Software GeoGebra e que são de grande valia para desenvolvimento de 

projetos que envolvam modelagem geométrica, além de fomentar a sua formação matemática, 

com técnicas de parametrização, lógica booleana e representação em 3D, entre outros tópicos 

(sobretudo, o contato com elementos e propriedades da geometria clássica). Especificamente, os 

tópicos de caráter instrumental (menos convencionais) abordados serão: 

• Construção de elementos de giro em 2D e 3D (podendo estar atrelados a um elemento 
guia ou controle deslizante); 

• Uso de condicionais (mais precisamente em “Condição para Mostrar Objeto” na aba 
“Avançado” de “Propriedades”) para gerar efeitos visuais ilusórios e convenientes; 

3 Descrição Sumária da Oficina (para 4 horas de atividades) 

MOMENTO 1: SABOREANDO PALMITOS 

Inicia-se com uma atividade prática onde os participantes recebem cilindros cartonados e 

são convidados a tentar desvendar o problema lançado no início da apresentação: “Como é a 

região determinada pela superfície lateral de um cilindro 

truncado?” A partir de então, são discutidas, entre soluções 

sugeridas, a pertinência ou inconsistência dos modelos 

Figura1 - palpites 



apresentados, procurando incentivar a prática da argumentação. Na Figura 1, acima, podem ser 

apreciados alguns palpites lançados em uma primeira edição da proposta. 

Em seguida os participantes são apresentados ao arquivo, que tem caráter dinâmico e 

interativo e com o qual pretende-se discutir alguns elementos presentes na construção. Após 

algumas manipulações a pergunta inicial é retomada e, enfim, terminando com o suspense, a 

superfície é então exibida (Fig. 2). 
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Figura 2 – o “palmito” (cilindro reto) sendo exibido antes e depois do “corte” 

 Finalmente, passamos à parte final do trabalho, onde efetivamente é mostrado como 
chega-se à solução do problema com uso de parametrização de pontos (ou curvas), reforçando 
ainda um conceito tão importante na geometria e muitas vezes abdicado, que é o de LUGAR 
GEOMÉTRICO. Para tanto faz-se uso de um arquivo (Fig. 3) em que é explicado passo a passo 
a parametrização utilizada e que justifica a concepção da curva. Por fim, encerra-se explorando 
o conceito de integral de Riemann (também com recursos do programa GeoGebra), que 
permitirá revelar, de fato, a área de interesse. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – neste arquivo é possível explorar a parametrização utilizada no problema  



MOMENTO 2: RECONSTRUINDO DA VINCI 

Inicia-se com a exibição de um vídeo e exposição de um dos protótipos físicos realizados como 

parte da atividade aplicada, a fim de ilustrar as possibilidades e também motivação da atividade 

no sentido de ter o componente computacional mais uma vez atrelado à prática concreta, 

prerrogativa admitida pelo professor autor por entender que a compreensão dos mecanismos no 

modelo concreto contribuem significativamente para a melhor concepção do modelo digital. 

 A partir da apresentação inicial, segue-se, então, com apresentação do arquivo martelo 

com came (Figura 4), que reproduz parte de um dos protótipos exibidos, enaltecendo-se as 

ferramentas utilizadas na sua construção.  A ideia aqui é ilustrar como um recurso do software 

(mais precisamente na condição de exibir objetos) pode ser utilizado quando se domina a lógica 

booleana. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – arquivo com princípio da came, fazendo uso de condicionais 

Finalmente, para encerrar as atividades, será dividido com os participantes a construção de 

um dos princípios fundamentais de muitos mecanismos articulados. O princípio de giro, 

atrelado a algum elemento de comando externo ao próprio objeto (com controle deslizante), de 

modo que seja possível permitir movimentações através do recurso de animação do programa. 

Para tanto, parte-se de uma construção de uma roda no plano e para a qual utiliza-se uma vez 

mais a ideia de parametrização (com funções trigonométricas) de pontos. A partir daí, como 

indica o ciclo ilustrado pela Figura 5, ordenados pelas letras A, B, C e D, respectivamente, o 

conceito é estendido para o espaço tridimensional, sendo explorados os procedimentos 

utilizados na construção do barco a palas. Espera-se que, com essa proposta, os participantes da 

oficina sintam-se encorajados a construir seus próprios modelos, avaliando sempre que possível 

as estratégias utilizadas e procurem analisar as alternativas que minimizem a complexidade da 

construção. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – ciclo ilustra a concepção do barco a palas, transitando do 2D para o 3D 

4 Conteúdos com Potencial de Exploração na Oficina  

• Semelhança de Triângulos e outros elementos da Geometria Plana; 
• Elementos de Geometria Espacial; 
• Estudo da Elipse; 
• Parametrização de Curva; 
• Funções Trigonométricas; 
• Operadores Lógicos; 
• Diferenciabilidade de Curvas; 
• Integral de Riemann; 

5 Público Alvo 

Amantes da matemática 

6 Recursos Didáticos 

Laboratório de Informática, Data Show.  

7 Pré-requisitos 

Embora não haja pré-requisitos, é desejável um conhecimento básico do software 
GeoGebra, uma identificação prévia, com noções de suas ferramentas mais elementares.  

8 Referências 

[1] STARNAZZI, C. Leonardo - Códices & Máquinas. Perugia, Itália: Cartei&Bianchi Edizioni, 
2010 

A 

B 
C 

D 



Oficina: Soroban e o ensino da Matemática para pessoas com
deficiência visual

Cristiane Costa da Fonseca Cintra a, Débora Felício Faria b,

a
Universidade Federal de Alfenas – Instituto de Ciências Exatas

Email: cristiane.uai@oi.com.br

b
Universidade Federal de Alfenas – Instituto de Ciências Humanas e Letras

Resumo

O ensino da Matemática fundamentado em aulas expositivas e teóricas, às quais giram em torno

de estímulos visuais pode ser desfavorável à compreensão dos conteúdos por parte de alunos

com deficiência visual. Sendo assim, o material didático concreto, manipulável, assume um

papel efetivo no processo de ensino-aprendizagem para esses alunos. O Soroban, ou ábaco

japonês, é um instrumento de cálculo que estimula a coordenação motora, desenvolve o

raciocínio lógico e a memória, e necessita mais de estímulos táteis do que visuais para ser

operado. Portanto, pode ser uma importante ferramenta, com finalidade educativa, capaz de

contribuir para o ensino e a aprendizagem, por exemplo, da Aritmética, para estudantes com

deficiência visual. Mas o uso do Soroban em sala de aula por pessoas com deficiência visual,

ainda não é muito difundido nas escolas brasileiras. Muito embora o Soroban tenha sido

adaptado para cegos no Brasil na década de 40 do século passado, este instrumento só passou a

ser usado recentemente, o que demanda novos estudos sobre sua contribuição em sala de aula.

Além disso, a maioria dos professores de matemática desconhece a forma de utilizá-lo e

tampouco sabe que seu uso deve ser disponibilizado pelo sistema de ensino como é garantido

pelo Ministério da Educação. Portanto, difundir o conhecimento da utilização do Soroban por

professores de alunos com deficiência visual se torna imprescindível no momento em que a rede

de ensino brasileira passa por modificações para se tornar um sistema verdadeiramente

inclusivo. A presente oficina tem como público-alvo estudantes de Licenciatura em Matemática

e professores de Matemática em exercício e apresenta as formas de utilização do Soroban

adaptado para pessoas com deficiência visual para a realização da adição e subtração pela

técnica oriental, onde se opera das ordens maiores para as menores e pela técnica ocidental, que

opera das ordens menores para as maiores.

Palavras-chave: educação matemática; ábaco; material didático

Introdução

A pessoa com deficiência visual, não raro, é confundida como pessoa com deficiência

intelectual pela sociedade em geral e até mesmo por seus professores. Mas deficiência visual

não implica atraso intelectual. Pela ausência de estímulos e restrição de experiências devido à

falta de acessibilidade por parte das instituições escolares para lidar com o estudante com

cegueira ou baixa visão, o rendimento escolar desses alunos pode ficar prejudicado.

“Constata-se no dia-a-dia de nossas escolas que o ensino da matemática para os alunos

com deficiência visual não atende, no que tange a situação do seu cerceamento sensorial, às

necessidades das crianças desprovidas de visão”. (BRASIL, 2006, p.13)

http://www.pdfdesk.com


De modo geral os alunos apresentam dificuldades em compreender os conteúdos

matemáticos, pois não há uma articulação entre o que é ensinado, na maioria das vezes de forma

teórica, e a realidade concreta da vida cotidiana dos estudantes. Em se tratando de alunos com

deficiência visual, essas dificuldades podem ser potencializadas, caso os recursos utilizados

pelos professores em sala de aula se restrinjam ao uso de livros, ao quadro e ao giz, que

demandam a captação dos estímulos visuais.

Sendo assim, é possível afirmar que no processo de ensino-aprendizagem, oportunizar

a interação entre o aluno e os conteúdos matemáticos por meio da manipulação de objetos com

função educativa pode ser o caminho para a superação das dificuldades encontradas pelos

estudantes.

O Soroban, ou ábaco japonês, é um instrumento de cálculo que estimula a

coordenação motora, desenvolve o raciocínio lógico e a memória. “Uma das principais

vantagens do uso do Soroban por pessoas cegas e com baixa visão é a velocidade e rapidez com

que se pode efetuar o registro de números”. (MORAES; VALESIN, 1965 apud BRASIL, 2009,

p. 13).

Portanto, em se tratando de seu uso como material manipulável para o ensino da

matemática, observa-se que o Soroban é capaz de contribuir para a resolução das operações

matemáticas fundamentais e para a compreensão do sistema de numeração decimal, não só por

alunos com deficiência visual, mas também por todos os alunos.

Até o ano de 1949, a pessoa com deficiência visual tinha como auxiliadores para os

cálculos matemáticos as pranchas Taylor, o cubarítimo e as pranchas numéricas. Foi quando, de

acordo com Brasil (2009, p. 13), “o brasileiro Joaquim Lima de Moraes, [...] tornou possível o

uso do Soroban por pessoas com deficiência visual de todo o mundo.” Moraes, juntamente com

seu discípulo José Valesin inseriu uma borracha compressora no ábaco japonês, permitindo ao

deficiente visual mais segurança ao manejar as contas na realização dos cálculos.

“Anteriormente, sem a referida adaptação, qualquer movimento tátil poderia modificar os

números registrados.” (BRASIL, 2009, p. 13).

De acordo com Brasil (2009, p.19), o “Soroban é um contador mecânico, manual,

retangular, com uma régua em posição horizontal, denominada régua de numeração que o

divide em duas partes”, que utiliza como princípio “a lógica do sistema decimal, ou seja,

sistema de troca de dez em dez.” (TEIXEIRA, 2006, p.4)

Possui hastes metálicas na vertical, denominadas eixos, às quais são fixadas as contas.

Em cada eixo há cinco contas, uma na parte superior que possui valor 5 e quatro na parte

inferior, onde cada conta possui valor 1. Portanto, em cada eixo pode-se representar os

algarismos de 0 a 9.

Na régua de numeração existem traços e pontos, onde os traços indicam a separação

das classes ou vírgula decimal e os pontos representam a ordem de cada classe. O modelo de

Soroban mais utilizado no Brasil (figura) possui 21 eixos e 7 classes.
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O Soroban adaptado para deficientes visuais possui uma borracha compressora

embaixo dos eixos que faz com que as contas se movimentem somente quando manipuladas.

O uso do Soroban em sala de aula por pessoas com deficiência visual, ainda não é

muito difundido nas escolas brasileiras, como afirma a Secretaria de Educação Especial:

Durante muito tempo, a quase inexistência e sistematização de metodologias

para o ensino da Matemática para as pessoas com deficiência visual acabou

gerando, por vezes impedimentos à difusão, apreciação e uso corrente do

soroban. (BRASIL, 2006, p.11)

Mas a Lei nº 9.394/96 assegura ao aluno deficiente visual a utilização de recursos

didáticos que possam ajudá-lo no seu processo de aprendizagem.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades

especiais:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização

específicos, para atender às suas necessidades.

De acordo com Ferronato, 2002 apud Souza, 2004, p. 4, “O professor não precisa mudar

seus procedimentos quando tem um aluno deficiente em sala de aula, mas apenas intensificar o

uso de materiais concretos.”

Ao utilizar o Soroban, o aluno é levado a experimentar, errar, corrigir, recuar, analisar.

“A lógica é o princípio que rege o manuseio desse instrumento. Embora haja algumas regras

iniciais, cada um pode experimentar novas formas e novos caminhos.” (TEIXEIRA, 2006, p.5)

Portanto, trabalhar com registros, regras e conteúdos, faz com que o aluno com

deficiência visual desenvolva os princípios lógicos do pensar. Pois, concordando com Teixeira

(2006, p.6), “procedimentos lógicos resultam em produção de novos procedimentos [...]

lógicos.”

Muito embora o Soroban tenha sido adaptado para cegos no Brasil na década de 40 do

século passado, este instrumento só passou a ser usado recentemente, o que demanda novos

estudos sobre sua contribuição em sala de aula. Além disso, a maioria dos professores de

matemática desconhece a forma de utilizá-lo e tampouco sabe que seu uso deve ser

disponibilizado pelo sistema de ensino como é garantido pelo Ministério da Educação por meio

da Lei nº 9.394/1996 no seu artigo 59. (Brasil, 1996)

A Comissão Brasileira de Estudos e Pesquisas do Soroban – CBS realizou, em 2003,

uma pesquisa acerca do uso do Soroban nas salas de aula do Brasil detectando a precariedade da
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formação dos professores de matemática que atuam na educação de pessoas com deficiência

visual e “o desconhecimento de estratégias para tornar o uso do Soroban menos abstrato, com

regras mais simplificadas, a fim de facilitar o domínio desse instrumento.” (BRASIL, 2009, p.

15).

Portanto, difundir o conhecimento da utilização do Soroban por professores de alunos

com deficiência visual se torna imprescindível no momento em que a rede de ensino brasileira

passa por modificações para se tornar um sistema verdadeiramente inclusivo.

Materiais e métodos

A presente oficina apresenta as formas de utilização do Soroban adaptado para pessoas

com deficiência visual para a realização da adição e subtração pela técnica oriental, onde se

opera das ordens maiores para as menores e pela técnica ocidental, que opera das ordens

menores para as maiores.

Para tanto, será iniciada por noções preliminares que incluem a descrição do Soroban, a

postura correta para sua utilização, como manipular as contas, o registro de números naturais,

como fazer a leitura de números no aparelho, o registro de números em todas as classes e o

registro de números decimais.

Na atividade seguinte, será apresentada a técnica oriental de operacionalização do

Soroban onde serão explorados vários exemplos práticos de como realizar a adição com

números naturais e decimais, sem agrupamento e com agrupamento, além da adição abreviada.

Exemplo: Na figura abaixo temos a representação da adição com agrupamento

37+54=91, onde a primeira parcela (37) está registrada nas ordens das dezenas e unidades da

sétima classe, a segunda parcela (54) está registrada nas ordens das dezenas e unidades da

quinta classe e, após a operacionalização do Soroban, encontra-se registrada na primeira classe,

a soma ou total (91).

Ainda, utilizando-se da mesma técnica, passaremos para os exercícios de subtração com

números naturais e decimais, sem agrupamento e com agrupamento, nessa ordem.

Exemplo: A figura abaixo representa a subtração sem agrupamento 835-312=523, onde

o minuendo (835) está registrado nas ordens das centenas, dezenas e unidades da sétima classe,

o subtraendo (312) está registrado nas ordens das centenas, dezenas e unidades da quinta classe
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e, após a manipulação do aparelho, o resto ou diferença (523), encontra-se registrado nas ordens

da primeira classe.

Na última fase, os mesmos exercícios e exemplos de adição e subtração com números

naturais e decimais, sem agrupamento e com agrupamento, serão abordados pela técnica

ocidental.

O tempo de duração total dessas atividades é de quatro horas que podem ser divididas

em dois encontros.

Dispomos de vinte Sorobans adaptados para pessoas com deficiência visual, sendo que

cada aparelho pode ser operacionalizado por uma dupla.

Considerações finais

O educador matemático, muito além de transmitir conhecimentos adquiridos ao longo

da sua graduação, deve assumir um papel relevante na educação. Sendo assim, realizar estudos

na área da Educação Inclusiva, especificamente com alunos com deficiência visual, poderá

trazer contribuições efetivas nesta área e, principalmente, para os alunos em questão.

A proposta dessa oficina é, principalmente, contribuir com a formação dos professores

de matemática que atuam na educação de pessoas com deficiência visual, proporcionando-lhes o

conhecimento de estratégias para tornar o uso do Soroban menos abstrato, a fim de facilitar o

domínio desse instrumento.
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1 Introdução

1.1 Como tudo começou: LOGO

Em 1967, um grupo de pesquisadores do MIT (Massachussets Institute of Technology, EUA) desenvolveu o

ambiente de programação Logo. Ele é constitúıdo por uma linguagem de programação, ferramentas de depuração

e uma área de feedback gráfico imediato, baseado nos movimentos realizados por uma tartaruga virtual. De

fato, seus comandos mais simples se referem ao deslocamento da tartaruga sobre a tela e no rastro que ela deixa

ao se movimentar. Apesar deste fato dar a impressão de que se trata de uma linguagem voltada para crianças,

o Logo possui todas as estruturas de controle tradicionais em linguagens de programação, permite a criação de

variáveis, funções e até mesmo códigos recursivos, ou seja, trata-se de uma linguagem de programação bastante

completa.

Além do objetivo de iniciar estudantes no universo da programação de computadores, os pesquisadores re-

sponsáveis pela criação do Logo também defendem que a resolução de problemas com aux́ılio deste recurso

potencializa um ciclo de etapas fundamental para a aprendizagem (abstração - descrição da resolução - ex-

ecução - reflexão). Essa tese constitue o núcleo da teoria educacional chamada construcionismo. Apesar de não

fazer parte dos objetivos da oficina, esperamos que o contato com o KTurtle proporcione aos participantes a

oportunidade de vivenciar essas etapas e, assim, vislumbrar as potencionalidades educacionais desse recurso.

Com o passar do tempo, o Logo ganhou espaço como recurso educacional e evoluiu seguindo o avanço dos

computadores. Nesse processo, surgiram novas versões e diversas variações, cada uma acrescentando novas

potencialidades ou enfatizando determinadas caracteŕısticas de acordo com interesses espećıficos. Três variações

da proposta original merecem especial destaque:

1. Super Logo 3.0: versão desenvolvida pelo NIED - Unicamp (http://pan.nied.unicamp.br/softwares/softwares.php,

acessado em 01/08/2012) que se manteve bastante fiel à versão original, mas incorporou elementos e fun-

cionalidades t́ıpicas da interface dos sistemas operacionais mais modernos;

2. Scratch: versão desenvolvida pela MIT (http://scratch.mit.edu, acessado em 01/08/2012) que incorpora

elementos multimı́dia e possibilidades de controle de objetos que tornam o feedback visual muito mais

atraente;
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3. KTurtle: versão desenvolvida para o ambiente gráfico KDE e foco desta oficina (http://edu.kde.org/kturtle,

acessado em 01/08/2012).

1.2 KTurtle

De acordo com os desenvolvedores:

KTurtle is an educational programming environment for the KDE Desktop. KTurtle aims to

make programming as easy and touchable as possible, and therefore can be used to teach kids the

basics of math, geometry and... programming. The programming language used in KTurtle is loosely

based on Logo. (http://edu.kde.org/kturtle, acessado em 07/08/2012)

Apesar de não trazer grandes novidades em relação a outras variações do Logo dispońıveis atualmente, o KTurtle

foi escolhido pelos seguintes motivos:

1. Simplicidade: o conjunto de comandos que compõe o Turtlescript (linguagem de programação por trás

do KTurtle) é bastante reduzido e pretende se manter assim para facilitar o aprendizado por pessoas sem

experiência com linguagens de programação;

2. PT-BR: a tradução dos comandos no KTurtle funciona muito bem e, portanto, permite que os códigos

sejam escritos em português do Brasil, o que o torna ainda mais acesśıvel;

3. Versatilidade: apesar de não suportar estruturas como vetores (arrays), o turtlescript suporta recursos

como recursividade e geração de números aleatórios, que são importantes para os objetivos da oficina;

4. Livre, gratuito e multiplataforma: o KTurtle pode ser baixado gratuitamente na internet e, apesar de

ser nativo do ambiente gráfico KDE (Linux), pode ser instalado em vários sistemas operacionais com

facilidade;

5. Linux Educacional: o software faz parte do pacote KDEdu, que vêm instalado por padrão na distribuição

Linux Educacional, mantida pelo Ministério da Educação, que traz um conjunto grande de ferramentas

para a sala de aula.

2 A oficina

2.1 Objetivos

O principal objetivo da oficina é mostrar como é posśıvel utilizar, de maneira simples, o software KTurtle para

criar simulações para problemas de probabilidade cujos resultados contrariam o senso comum. Complementando

assim a abordagem teórica de problemas que são viáveis e motivadores desde o Ensino Fundamental até o Ensino

Superior.
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Além disso, para atingir este objetivo será necessário fazer uma apresentação geral do funcionamento e co-

mandos do KTurtle, garantindo assim o objetivo secundário de familiarizar os participantes com algumas das

potencialidades desse recurso educacional, com a dinâmica que a sua utilização pode criar em sala de aula e

com ideias básicas de programação de computadores.

2.2 Duração e materiais necessários

A oficina terá duração de 4 horas, preferencialmente divididas em dois encontros, e necessita de laboratório

de informática com pelo menos 1 computador para cada 2 participantes. O único software necessário é o

próprio KTurtle, que pode ser instalado em ambiente Windows ou em ambiente Linux (vide http://edu.kde.org/,

acessado em 07/08/2012).

2.3 Estrutura geral

A oficina será dividida em dois momentos e cada um ocorrerá em um peŕıodo de 2 horas.

No primeiro, os participantes conhecerão o KTurtle, seu funcionamento e os comandos e estruturas de controle

necessárias para implementar as simulações para os problemas escolhidos. Nessa etapa, lançaremos mão de

atividades mais básicas para fins de familiarização.

No segundo, serão apresentados os problemas escolhidos e implementadas as simulações para cada um deles.

Além disso, após realizadas as simulações e discutidos os resultados obtidos, será feita a resolução teórica e

discussão de cada um dos problemas.

3 Os problemas escolhidos

Os critérios para seleção dos problemas foram: a) viabilizar simulações que possam despertar o interesse por

si só, b) que possam ser implementadas facilmente a partir dos recursos dispońıveis no KTurtle e c) serem

problemas de probabilidade que desafiam o senso comum.

A respeito do último critério, vale ressaltar que em probabilidade esse tipo de problema é bastante comum e

faz parte do próprio desenvolvimento histórico da área. Problemas como o Jogo interrompido, Monty Hall e o

Paradoxo da espera causam ainda hoje um certo incômodo mesmo em pessoas familiarizadas com os conceitos

de probabilidade e, justamente por isso, podem despertar o interesse pela área.

Nas seções seguintes, será feita uma descrição dos problemas escolhidos para a oficina.

3.1 O controle de natalidade na China

Esse problema foi extráıdo da apostila utilizada no Programa de Iniciação Cient́ıfica Júnior da OBMEP. Mais

especificamente, na apostila que introduz métodos de contagem para estudantes de 6o e 7o anos do Ensino

Fundamental.
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A China tem um sério problema de controle de população. Várias poĺıticas foram propostas (e

algumas colocadas em efeito) visando proibir as famı́lias de terem mais de um filho. Algumas dessas

poĺıticas, no entanto, tiveram consequências trágicas. Por exemplo, muitas famı́lias de camponeses

abandonaram suas filhas recém-nascidas, para terem uma outra chance de ter um filho do sexo

masculino. Por essa razão, leis menos restritivas foram consideradas. Uma das leis propostas foi

a de que as famı́lias teriam o direito a um segundo (e último) filho, caso o primeiro fosse do sexo

feminino. Deseja-se saber que consequências isso traria para a composição da população, a longo

prazo. Haveria uma maior proporção de mulheres? De homens?

(a) Com aux́ılio de uma moeda, simule a prole de um conjunto de 10 famı́lias (jogue a moeda;

se obtiver cara, é um menino, e a famı́lia para por áı; se der coroa, é uma menina; jogue a moeda

mais uma vez e veja se o segundo filho é menino ou menina).

(b) Reúna os resultados obtidos pelos integrantes do grupo e produza estat́ısticas mostrando o

número médio de crianças por famı́lia, a proporção de meninos e meninas na população e a proporção

de famı́lias que têm um filho homem. O que esses resultados sugerem?

(c) Qual é a probabilidade de que uma famı́lia tenha um filho do sexo masculino? Qual o número

médio de filhos por famı́lia? Dentre todas as crianças nascidas, qual é a proporção de meninos e

meninas? [1]

O próprio enunciado sugere que os estudantes façam algumas simulações e depois reunam seus resultados, com

o intuito de aumentar a quantidade de casos analisados, para fazer uma análise inicial do problema e só depois

calculem as probabilidades teóricas envolvidas.

A etapa inicial (item a) não chega a ser longa o suficiente para torná-la enfadonha caso realizada por um grupo

de estudantes, mas com a ajuda do KTurtle é posśıvel simular um número muito maior de casos e ainda contar

com um aux́ılio visual que pode, inclusive, ajudar a entender o problema e vislumbrar como realizar os cálculos

solicitados no último item.

A simulação do problema no KTurtle e a posterior resolução através de cálculos de probabilidade teórica é o

que pretendemos fazer na oficina, juntamente com os participantes.

3.2 Problema dos pontos ou problema do jogo interrompido

É comum apontar as cartas trocadas entre Pascal e Fermat sobre chances em jogos de azar como sendo o ińıcio

da Probabilidade como uma área de investigação da Matemática ([3]). Um dos problemas discutidos por eles

ficou conhecido como problema dos pontos ou problema do jogo interrompido e pode ser formulado da seguinte

maneira:

Problema dos pontos: Uma partida de cara ou coroa é disputada entre dois jogadores, de modo que o

primeiro marca ponto se a face obtida no lançamento de uma moeda for cara e o segundo se for coroa. Leva

o prêmio (digamos, 100 moedas) aquele que atingir 10 pontos primeiro. Porém, a partida é interrompida (e

impossibilitada de continuar) quando o placar está 8x7 para o primeiro jogador. Como deve ser dividido o

prêmio?

4



Apesar da primeira solução satisfatória ter sido dada por Pascal, o problema já havia sido discutido sem

sucesso por muitos outros matemáticos anteriores como Pacioli e Tartaglia. Da mesma forma, estudantes

quando se deparam com esse problema costumam sugerir soluções incorretas, como a divisão proporcional ao

número de pontos marcados por cada competidor ou a divisão inversamente proporcional ao número de pontos

restantes. Durante a oficina, verificaremos através de uma simulação a chance de cada jogador vencer a partida

interrompida e depois faremos a verificação teórica deste resultado, culminando em uma sugestão probabiĺıstica

de partilha do prêmio.

3.3 O problema de Monty Hall

Este problema ficou bastante conhecido por causa da polêmica gerada em torno da sua solução no ińıcio da

década de 90 nos Estados Unidos. O seu nome é uma homenagem ao apresentador de um programa de televisão

no qual a situação era proposta como segue abaixo:

Em um programa de televisão, o candidato é solicitado a escolher uma entre três portas fechadas.

Atrás de uma delas há um prêmio, mais precisamente um carro, e atrás de cada uma das outras duas

há um bode. (...) Depois de o candidato ter escolhido a porta que deseja, mas antes de abri-la, o

animador do programa, que sabe onde estão os bodes, abre uma das portas que não foram escolhidas

e mostra que há um bode atrás dela. (...) Então, (...) o animador pergunta ao candidato se ele

deseja trocar a porta que ele havia escolhido pela outra porta que ainda permanece fechada.

O que você acha que o candidato deve fazer visando maximizar a probabilidade de ganhar o

carro? Você acha que ele deve permanecer com a porta que escolhera inicialmente, deve trocar de

porta, ou tanto faz? [2]

É posśıvel levantar argumentos respeitáveis para as três respostas, contudo, trata-se apenas de um problema

que contradiz o senso comum mas que pode ser resolvido com técnicas relaticamente simples de cálculo de

probabilidades teóricas.

Durante a oficina será implementado um código que permita a simulação de um grande número de casos e,

depois, será feita a resolução teórica do problema.
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Introdução 

Segundo Malba Tahan, a utilização de atividades lúdicas como parte integrante do ensino da 
Matemática, gera bons frutos. Compartilhando desta visão, a equipe do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID do curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE desenvolveu uma sequência de atividades 
que utilizam a mágica como instrumento auxiliador no processo de ensino-aprendizagem da 
Matemática. Tais atividades foram desenvolvidas com alunos do Ensino Médio da Escola 
Estadual Lions de Parnamirim, localizada na cidade de Recife-PE e realizada oficina na própria 
escola como também durante a X Semana de Matemática - SEMAT, evento local organizado 
pelo departamento de Matemática da UFRPE. 

 
Inicialmente, foram apresentados alguns números de mágica aos alunos e participantes da 

oficina, nos quais estavam inseridos conceitos e propriedades geométricas e algébricas. Em 
seguida, foi proposto a eles a identificarem as propriedades matemáticas que faziam cada 
mágica funcionar. 

 
Tendo em vista que o aluno, de uma maneira geral, se sente estimulado por atividades que o 

desafiem, a equipe PIBID-Matemática, desenvolveu esta oficina, que tem como finalidade 
apresentar uma proposta metodológica aos atuais e futuros professores e também para os 
participantes da VI Bienal da Sociedade Brasileira de Matemática, que possa vir a ser utilizada 
como recurso para o ensino de Matemática no ensino fundamental e médio. 

 

Material e métodos 
 

• Objetivos da oficina: 
 
- Oferecer aos participantes da oficina sugestões de atividades que apresentem a Matemática de 
uma maneira lúdica, a fim de tornar suas aulas mais interessantes no ponto de vista dos alunos. 
- Estimular nos participantes o prazer pelos desafios. 



- Contribuir para a divulgação da Matemática entre os não adeptos à mesma. 
 

• Conteúdos:  
 
Serão trabalhados conceitos relativos à: 
- Operações básicas; 
- Propriedades de Aritmética; 
- Geometria Euclidiana; 
- Raciocínio lógico; 
 

• Procedimentos: 
 
- Apresentar mágicas envolvendo propriedades algébricas e geométricas para os participantes da 
oficina, podendo ser solicitada a participação deles para a realização das atividades; 
 - Desafiar o público a desvendar os mistérios de cada número apresentado; 
- Apresentar os conceitos e propriedades matemáticas utilizados em cada mágica; 
- Discutir o uso desse tipo de atividade no ensino da Matemática na educação básica; 
- Estimular que cada participante crie um número de mágica utilizando propriedades 
matemáticas. 
 

• Mágicas que serão utilizadas: 
 

Todas as mágicas descritas abaixo fazem parte dos livros de referências. Aqui encontram-se 
apenas algumas das mágicas que serão utilizadas. 

 
1: Raiz cúbica instantânea 
Pense num número de 11 a 99 e calcule o seu cubo, me diga então o resultado que adivinharei o 
número pensado. 
 
2: Os números telefônicos 
Pegue uma calculadora e siga as instruções abaixo e terás uma surpresa. 

1. Digite os 4 primeiros algarismos do número de seu telefone 
2. Multiplique esse número de 4 algarismos por 80 
3. Some 1 ao produto obtido 
4. Multiplique por 250 o resultado encontrado anteriormente 
5. Some a esse resultado o número formado pelos 4 últimos algarismos do mesmo telefone 
6. Some novamente ao resultado obtido anteriormente, o mesmo número  formado pelos 4 últimos 

algarismos do mesmo telefone 
7. Diminua 250 do resultado anterior 
8. Finalmente divida por 2 esse resultado obtido 

Que número você obteve? Por que será que isso ocorreu? 
 
3: Que buraco é esse? 
Verifique que os dois triângulos retângulos abaixo são congruentes (ambos têm catetos medindo 
5 e 13 unidades). Como se explica o fato do segundo deles ter um “quadradinho” a mais em sua 
área? 



 

 

 
4: Brincando com as bolinhas de gude 
O menino Vinícius gostava de brincar com bolinhas de gude. Certa vez, de posse de dez 
bolinhas, arrumou-as em duas filas de cinco bolinhas, como mostrado abaixo: 

 
Após mexer bastante nas bolinhas ele verificou que, mexendo apenas em 4 das bolinhas, ele 
conseguia formar uma outra configuração com 5 filas de 4 bolinhas cada uma. Como isso é 
possível? 
 
5: Adivinhando três dias consecutivos, escolhidos em segredo 
Escolha um mês no calendário, logo após escolha três datas consecutivas e some-as e me diga o 
resultado. Irei adivinhar as três datas escolhidas.  
 
6: Advinhando três datas consecutivas escolhidas, a partir do seu dia da semana favorito 
Escolha um mês no calendário, logo após escolha um dia da semana em segredo e em seguida 
escolha três dias consecutivos desse dia da semana e some-as e me diga o resultado. Irei 
adivinhar as três datas escolhidas.  
 
7: Brincando com dados 
Coloque três dados alinhados (um sobre o outro). Irei adivinhar a soma das 5 faces opostas, 
alinhadas com a única face superior que enxergo olhando apenas para ela. 
Como isso funciona? 
 
8: Descobrindo o número pensado 
Pense em um número qualquer e realize a seguinte sequência de operações: 
1. Multiplique o número pensado por 5 
2. Some 8 ao resultado 
3. Multiplique por 4 
4. Some 6 
5. Multiplique por 5 



Diga-me o resultado e adivinharei o número pensado. 
Como posso fazer isso? 
 
9: Advinhação egípcia 
O mágico pede a uma pessoa que pense em um número de 10 a 100. O mágico executa, então, 
os seguintes passos: 

1. Pergunta à pessoa se o número pensado é par ou ímpar. Ouvida a resposta, se for par, pede à 
pessoa que divida o número por 2. Se for ímpar, pede à pessoa que subtraia 1 e que então divida 
o resultado por 2. 

2. Pergunta então se o novo resultado, assim obtido, é par ou ímpar. 
3. O procedimento continua com cada novo resultado. Isto é, o mágico pergunta se o número 

resultante é par ou ímpar e, ouvida a resposta, pede à pessoa para repetir o procedimento 
descrito no item 1.O mágico pede à pessoa para avisá-lo quando o resultado se torna igual a 1, 
momento em que os cálculos da pessoa terminam. 
O mágico vai fazendo anotações enquanto a pessoa lhe passa as informações solicitadas e, 
quando é informado de que o resultado é igual a 1, ele revela imediatamente à pessoa o número 
pensado por ela. 
 
10: Cartelinha incrível 
Escolha um número de entre 1 e 63 e diga em quais cartelinhas abaixo ele se encontra que 
advinharei 
 

1 3 5 7 9 11 13 15 

17 19 21 23 25 27 29 31 

33  35 37 39 41 43 45 47 

49 51 53 55 57 59 61 63 

  

2 3 6 7 10 11 14 15 

18 19 22 23 26 27 30 31 

34 35 38 39 42 43 46 47 

50 51 54 55 58 59 62 63 

 



4 5 6 7 12 13 14 15 

20 21 22 23 28 29 30 31 

36 37 38 39 44 45 46 47 

52 53 54 55 60 61 62 63 

 

8 9 10 11 12 13 14 15 

24 25 26 27 28 29 30 31 

40 41 42 43 44 45 46 47 

56 57 58 59 60 61 62 63 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 31 

48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 

 

32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 

48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 61 62 63 

 
 



Considerações finais 

É importante ressaltarmos que a utilização de atividades lúdicas como instrumento auxiliador 
nos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática pode proporcionar resultados 
satisfatórios, visto que possibilita a aproximação do aluno com a disciplina, minimizando 
barreiras e conceitos preexistentes. Além disso, esse tipo de atividade pode contribuir de 
maneira significativa para o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático e da capacidade 
de abstração. No caso específico das atividades aqui relatadas, a equipe PIBID-Matemática pôde 
observar, mediante relatos dos professores das turmas em que o projeto foi aplicado, que os 
alunos que participaram delas obtiveram melhor desempenho nos conteúdos estudados, 
posteriormente à sua aplicação, uma vez que apresentaram um raciocínio lógico mais 
desenvolvido, assim como uma maior capacidade de compreensão de problemas abstratos.  
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 O ensino de Matemática, predominou-se durante muito tempo por aulas expositivas 

sem a participação do aluno. Este memorizava os conceitos e reproduzia o que lhe foi 

exposto. Hoje, estudos na área de Educação Matemática, influenciam outros meios de 

ensino e a realidade começa a mudar. O desenvolvimento de oficinas com materiais 

manipulativos é um excelente recurso didático para o ensino de Matemática. 

 De acordo com os PCN's de Matemática (BRASIL, 1998, p. 57) os [...] Recursos 

didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadora, computadores, jogos e outros 

materiais têm um papel importante no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, eles 

precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão. 

 Sobre o uso de materiais manipulativos nas aulas de Matemática, Carvalho (1990. p. 

107) afirma que na manipulação do material didático a ênfase não está sobre os objetos e 

sim sobre as operações que com eles se realizam. Discordo das propostas pedagógicas em 

que o material didático tem a mera função ilustrativa. O aluno permanece passivo, 

recebendo a ilustração proposta pelo professor respondendo sim ou não a perguntas feitas 

por ele. 

 Propõe-se nessa oficina trabalhar a partir das construções da circunferência e do 

círculo, análise, inferência e generalização de conceitos, através de recursos manipuláveis. 

Elementos da circunferência como raio, diâmetro, corda, comprimento, centro, arco e 

ângulos, serão, aqui, tratados de uma maneira diferenciada. Da mesma forma, serão 

tratadas também características do círculo como pontos internos e externos a ele. Espera-se 

que o aluno consiga, através do estudo, aprofundar seus conhecimentos no que se refere à 

diferenciação entre círculo e circunferência e visualize seus elementos que são, entre 

outros, objetivos da oficina. 

 Esta oficina pode ser desenvolvida em qualquer ambiente de aprendizagem 

equipado com mesas e cadeiras suficientes para os participantes. Inicialmente será 

realizada uma dinâmica de apresentação para conhecimento e socialização dos 

participantes, com duração de 15 (quinze) minutos. Nesta dinâmica, os participantes serão 

mailto:a_da_lton@hotmail.com
mailto:fariafrancojeane@yahoo.com.br
mailto:rachelalves.moc@hotmail.com
mailto:sildiamantino@gmail.com
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divididos em duplas. Será dado um tempo de 5 (cinco) minutos para que os participantes 

falem sobre si próprio para o outro colega de dupla. Ao término dos cinco minutos cada 

participante irá apresentar o seu colega para os demais participantes. Assim todos serão 

apresentados. Logo após serão definidas, aleatoriamente, duplas de trabalho e serão 

distribuídos os materiais necessários para o desenvolvimento da oficina, juntamente com o 

formulário de instruções. Inicialmente será proposto a construção da circunferência e do 

círculo utilizando recursos como alfinetes, papel cartão, lápis e barbante. No decorrer da 

atividade os elementos da circunferência e do círculo serão explorados. Serão propostas 

também atividades para fixação. Logo após, será proposto a construção de um leque com 

folhas A4, papel cartão e palitos de picolé. O objetivo da construção é trabalhar a 

visualização de ângulos, e os participantes utilizarão este leque para o jogo do dominó dos 

ângulos que também será proposto (detalhes mais adiante). Para essas atividades será 

concedido um tempo de 2 (duas) horas, para que os participantes possam realizar todas as 

construções propostas, explorando seus elementos. Na sequência, será aplicada uma 

atividade lúdica, a saber, um jogo chamado dominó dos ângulos fornecidos pelos 

ministrantes que explorará todo o conteúdo trabalhado, com duração de 1:30 (uma hora e 

trinta minutos). A oficina será finalizada com uma dinâmica de encerramento, com duração 

de 15 (quinze) minutos. Nesta oficina, os ministrantes distribuirão uma poesia para os 

participantes e pedirão que alguém leia. Essa atividade foi desenvolvida por acadêmicos do 

curso de Licenciatura em Matemática da Unimontes, bolsistas do subprojeto Geometria 

Dinãmica do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docencia-PIBID-Unimontes. 

 

 

1. Construção da circunferência  

Com o auxílio do alfinete, um pedaço retangular de papel cartão e lápis, recorte um 

retângulo de papel cartão, faça um pequeno furo em uma de suas extremidades, que 

seja suficiente para encaixar a ponta do lápis. Na outra extremidade, prenda com o 

alfinete o retângulo e a folha. Gire o lápis no papel cartão em uma volta completa, 

construindo assim a circunferência.  

 O ponto central, que utilizamos como referência para a construção da circunferência 

é chamado de centro. 

 

2. Construção do círculo 

Recorte a figura construída anteriormente, coloque-a sobre uma folha A4. Com o barbante, 

contorne a figura, colando o barbante no papel A4. Retire a figura e cole-a em outra folha A4 

e contorne com o barbante. 

Responda: As duas figuras encontradas são iguais? 



                   Que nome recebe cada uma delas? 

                   Qual a diferença entre circunferência e círculo? 

 

 Compare as definições: 

Circunferência: é formada por todos os pontos de um plano cuja distância a um ponto do 

mesmo plano (centro) é sempre a mesma. 

Círculo: é a reunião da circunferência com sua região interna. 

 

3. Construção do conceito de raio 

Meça com o cordão, no retângulo utilizado para a construção da circunferência, a distância 

entre o lápis e o alfinete. Corte o comprimento equivalente. 

Responda: O que esse pedaço de cordão representa? 

 

 Compare as definições: 

Todo segmento que liga um ponto qualquer da circunferência ao centro é chamado de raio. 

 

4. Construção do diâmetro 

Usando a circunferência, leve um pedaço de cordão de uma extremidade a outra, passando 

pelo centro. Corte o comprimento equivalente. Usando o cordão do raio construído 

anteriormente, faça outro do mesmo tamanho, mas de cor diferente. Cole em uma folha A4 

o primeiro cordão obtido, seguido dos outros dois juntos. 

Responda: Que conclusões poderão ser tiradas? 

 

 Compare as definições: 

Todo segmento que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro é chamado de 

diâmetro, que é equivalente a duas vezes o raio. 

d=2r 

 

5. Calculando o comprimento da circunferência 

Meça a circunferência contornando-a com o cordão. Corte o comprimento equivalente, abra-

o e faça a medida com a régua. Anote os dados. Compare o seu resultado calculando a 

área através da fórmula: 

A=2πr  

 

6. Comparando medidas  

Responda: Para você o comprimento do raio é sempre o mesmo? E do diâmetro? 

  



Iremos verificar agora. Para isso utilizaremos barbantes de várias cores. Primeiro 

testaremos o raio. Leve, de cada vez, diferentes cordões da extremidade até o centro. Corte 

as medidas correspondentes e compare. Logo após, meça os diâmetros com cordões de 

várias cores, começando de uma extremidade até a outra, passando pelo centro. Corte e 

compare as medidas. 

Responda: A que conclusão você chegou? 

 

7. Praticando 

Construa três circunferências de diferentes raios com o cordão. Descreva as medidas 

correspondentes e preencha o quadro abaixo: 

 

Figura Raio Diâmetro Comprimento 

Circunferência 1    

Circunferência 2    

Circunferência 3    

 

8. Visualizando setores circulares 

Construa um círculo qualquer. Marque dois pontos distintos em sua extremidade. Ligue com 

o cordão esses pontos até o centro. Contorne com um cordão de mesma cor a menor 

distância dos pontos na extremidade do círculo. Após, contorne com outro cordão, de cor 

diferente, o restante da circunferência. 

Responda: Visualmente quantos ângulos você vê no círculo? 

 

 Definição: 

O setor circular é qualquer uma das partes do círculo determinada por um ângulo central. 

 

9. Visualizando semicírculos 

Iremos trabalhar agora com elementos do círculo. Construa uma circunferência, trace seu 

diâmetro e recorte. 

Responda: Qual é a relação entre estes dois pedaços do círculo? 

 

Observe que o diâmetro divide o círculo em duas partes iguais. A estas partes damos o 

nome de semicírculos. 

 



 Definição: 

Todo diâmetro divide o círculo em duas regiões congruentes e cada região é chamada de 

semicírculo. 

 

10.  Construção do leque para trabalhar a visualização de ângulos 

Corte quatro folhas A4 ao meio. Faça um leque com esses oito pedaços de papel. Cole 

quatro a quatro, construindo assim dois leques. Recorte no papel cartão um retângulo com o 

dobro do comprimento do leque. Faça um furo retangular de maneira que dê para colocar 

um palito de picolé. Cole um dos leques no pedaço de papel cartão e no palito. Faça o 

mesmo com o outro leque. O leque será utilizado para a visualização de ângulos no jogo 

descrito abaixo. 

 

Atividade Lúdica 

Jogo: Dominó dos ângulos 

 

Será distribuído um jogo de dominó dos ângulos que abordará todo o conteúdo ministrado, 

juntamente com um transferidor de papel, confeccionados pelos ministrantes. O leque e o 

transferidor irão auxiliar na visualização dos ângulos do dominó. Os ministrantes estarão 

conduzindo todos os procedimentos do jogo. 
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RESUMO

A partir do tema gerador fractais, em particular o Triângulo de Sierpinski e o Floco de 

neve de Koch são desenvolvidas atividades computacionais e matemáticas com o GeoGebra e 

que  envolvem  conteúdos  do  Ensino  Médio,  como  progressões  geométricas,  funções 

exponenciais e logarítmicas. Desta forma, o objetivo principal é  contribuir no desenvolvimento 

de novas práticas e experiências pedagógicas  aos participantes em relação ao uso de recursos 

tecnológicos no ensino de matemática, bem como contribuir na formação acadêmica dos alunos 

do Curso de Matemática da UFSM. 

INTRODUÇÃO

 Os fractais são criações relativamente recentes  e, apesar de constituírem um campo de 

investigação  da  atualidade,  tem  algumas  propriedades  capazes  de  ser  compreendidas  e 

apreciadas pelas mentes curiosas de crianças e jovens. As representações gráficas dos fractais 

geralmente fascinam pela sua beleza, seu aspecto fragmentado e pela característica conhecida 

como auto-semelhança: partes dos objetos se assemelham ao todo e a sub-partes. As primeiras 

obras sobre fractais foram criadas por Mandelbrot nos anos 70, chamado de Pai dos Fractais [1]. 

Esta  ciência  trouxe consigo o ver  ordens  e  padrões,  onde anteriormente  só se  observava o 

irregular,  o  aleatório,  o  imprevisível.  Através  desta  podemos  explicar  vários  fenômenos  da 

natureza e estruturas do corpo humano. 

Diante  dos  avanços  tecnológicos,  o  uso  do  computador  no  processo  de  ensino  e 

aprendizagem torna-se um aliado dentro de uma nova perspectiva metodológica. Para o sucesso 

deste  é  fundamental  que,  além  de  um  laboratório  de  informática,  tenhamos  professores 

capacitados,  tanto  no  domínio  da  ferramenta  computacional  como  das  possibilidades  de 

inserção do computador. 

Segundo  [2],  a  Geometria  Dinâmica  (GD)  é  a  implementação  no  computador  de 

construções com régua e compasso, na qual o estudante pode mover alguns objetos construídos, 



e  a  partir  de  uma  única  construção,  efetuar  um  número  considerável  de  testes.  Isto  seria 

praticamente impossível somente com régua e compasso, pois a GD é do tipo: uma construção, 

n testes; enquanto a geometria de régua e compasso é do tipo: uma construção, um teste. Dentre 

os aplicativos de GD de domínio público existentes, foi selecionado o software GeoGebra [6].

A partir da pesquisa de artigos e publicações relacionadas aos fractais e o ensino de 

conteúdos  matemáticos,  bem  como  discussões  sobre  o  uso  do  computador  no  ensino  e 

aprendizagem,  foram  elaboradas  algumas  atividades.  Conforme  [3],  estas  propiciam  a 

oportunidade de trabalhar com processos iterativos, escrever fórmulas gerais, criar algoritmos, 

calcular  áreas  e  perímetros  de  figuras  com  complexidade  crescente,  introduzir  uma  ideia 

intuitiva do conceito de limite e é um excelente tópico para aplicação de Progressões geométrica 

e estímulo ao uso de tabelas. 

ATIVIDADES PROPOSTAS

A seguir descreveremos algumas atividades a serem desenvolvidas, as quais relacionam 

o processo iterativo de obtenção dos fractais Triângulo de Sierpinski e Floco de Neve de Koch 

com alguns conteúdos matemáticos do Ensino Médio como Progressões Geométricas, Funções 

Exponencial e Logarítmica.

BLOCO A: Fractal Triângulo de Sierpinski

Este  fractal é  uma  figura  geométrica  obtida  pelo processo  iterativo representado  na 

Figura 1, que consiste em dividir o lado L de um triângulo equilátero em duas partes iguais  a 

cada  iteração,  obtendo  quatro  novos   triângulos  equiláteros  de  lado  L/2.  O  fractal  vai  se 

constituindo a medida que são excluídos os triângulos centrais.

Figura 1

Atividade A1: Construção do fractal no GeoGebra 

Nesta  atividade,  sob  orientação  dos  palestrantes,  os  participantes  da  oficina 

implementarão  algumas  iterações  para  a  obtenção  do  fractal,  utilizando  as  ferramentas  do 

aplicativo GeoGebra.



Atividade A2: Processo recursivo matemático do fractal

Considerando  um triângulo  equilátero  inicial  de  lado L,  perímetro  0 3P L=  e  área 

2
0

3

4
A L= ,  simultaneamente  ao  processo  iterativo  para  obter  o  fractal  no  GeoGebra, 

exploramos a relação numérica do Número de triângulos, Comprimento de cada lado, Perímetro 

de cada triângulo e Perímetro total,  bem como Área de cada triângulo e Área total,  com a 

iteração n. Estas informações constam na Tabela 1.
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Tabela 1

Observa-se na Tabela 1, a construção do número de lados, perímetros e áreas como 

potências generalizadas em função da iteração n.

Atividade A3: O fractal e  progressões geométricas

Observando  as  colunas  da  Tabela  1,  verificamos  que  as  mesmas  representam 

progressões geométricas infinitas com razões descritas na Tabela 2.  

Variável PG Razão
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2
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Tabela 2

O comportamento  gráfico  dos  quatro  primeiros  termos  das  progressões  geométricas 

descritas pelas variáveis Número de triângulos e Comprimento de cada lado estão representadas 

na Figura 2. 

Atividade A4: O fractal e funções exponenciais

A partir dos dados descritos na Tabela 1, podemos observar que para uma iteração  n 

qualquer, as potencias em função de n, descrevem funções exponenciais para o caso discreto. 

Estendendo para o caso contínuo,  descrevemos na Tabela 3 estas funções exponenciais.

Variável Função Exponencial

Número de triângulos ( ) 3xT x =
Comprimento de cada lado 1
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x

C x L
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Perímetro de cada triângulo
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3
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x
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Tabela 3

Observemos  que as funções  T e  PT são funções  exponenciais  crescentes,  ou seja,  a 

medida que o nível de iteração aumenta, tanto o número de triângulos quanto o perímetro total 

aumentam.  Porém,  as funções  C, P,  A e  AT  são funções exponenciais  decrescentes,  pois a 

medida que a iteração aumenta, os valores destas funções diminuem. 



Por exemplo, os gráficos das funções  Número de Triângulos ( ) 3xT x = e Comprimento 

de cada lado 
1

( )
2

x

C x L
 =   

, considerando L=1, estão representados na Figura 2, juntamente 

com os quatro primeiros termos dessas duas sequências. 

Figura 2

Atividade A5: O fractal e funções logarítmicas

Nesta atividade podemos relacionar as funções exponenciais oriundas do fractal com as 

respectivas  funções  inversas.  Por  exemplo,  consideremos  a  função  Número  de  triângulos 

( ) 3xT x =
 
da Tabela 3, onde x é o nível de iteração. Se y indica o número de triângulos de cada 

iteração, temos que  ( )T x y= ,  ou seja, 3x y=  Aplicando a definição de logaritmo e suas 

propriedades, obtemos  3

log
log

log3

y
x y= =  , que denota o nível de iteração, dado o número de 

triângulos. Desta forma, construímos a função inversa 1
3( ) logT x x− = . 

Analogamente, podemos relacionar o nível de iteração x e Comprimento de cada lado, 

dada pela função 
1

( )
2

x

C x L
 =   

. Se z indica o comprimento de cada lado em uma determinada 

iteração, temos que  
1

2

x

z L =   
. Usando as propriedades de logaritmo, obtemos o nível de 



iteração 1
2

log log
log

log 2

L z z
x

L

−  = =   
 em função do comprimento do lado do triângulo. Desta 

forma, obtemos a função inversa ( )1
2

1 1( ) log LC x x− = .

Os gráficos das funções  ( ) 3xT x = e  1
3( ) logT x x− = , bem como   

1
( )

2

x

C x L
 =   

   e 

( )1
2

1 1( ) log LC x x− =   estão representados na Figura 3.

Figura 3

BLOCO B: Fractal Floco de Neve de Koch

Segundo [4] este é um dos fractais mais conhecidos e é uma figura geométrica obtida 

pelo  processo  iterativo  representado  na  Figura  4,  que  consiste  em dividir  o  lado  L de  um 

triângulo equilátero em três partes iguais  a cada iteração, excluindo-se o segmento médio e a 

partir deste construir um novo triângulo eqüilátero de lado L/3. 

Figura 4



Atividade B1: Construção do fractal no GeoGebra

Nesta  atividade,  sob  orientação  dos  palestrantes,  os  participantes  da  oficina 

implementarão  algumas  iterações  para  a  obtenção  do  fractal,  utilizando  as  ferramentas  do 

aplicativo GeoGebra.

Atividade B2: Processo recursivo matemático do fractal

Novamente, considerando um triângulo equilátero inicial de lado L, perímetro 0 3P L=  

e área  2
0

3

4
A L= , simultaneamente ao processo iterativo para obter o fractal no GeoGebra, 

exploramos a relação numérica do número de lados, comprimento de cada lado, perímetro e 

área,  com a iteração n. 

Para  uma  maior  compreensão  da obtenção  da área  a  cada iteração,  consideremos  a 

mesma  no nível de iteração 1. Neste nível, o comprimento de cada segmento é  
3
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Este processo é repetido infinitamente e obtemos a sequência:
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1 2 3 2 4 6 2
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Como a cada iteração agregando as  áreas  geradas  pelos  novos triângulos  inseridos, 

temos: 
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Estes dados são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4

Atividade B3: A área do fractal

Na  expressão  
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somatório infinito de uma progressão geométrica com 1 1a =  e razão 
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. Ou seja, a 

área do fractal na iteração n é dada em função do comprimento do lado do triângulo eqüilátero 

inicial.

Figura
  

Iteração 
 

Nº de 
Lados

Comprimento 
do Lado

Perímetro Área

0 03 3.4= L
0P 0A

1  
112 3.4= 1

1

3
L

11

0 01

4 4
.
3 3

P P
 =   

0

1
1

3
A  +  

2 248 3.4=
2

1

3
L

22

0 02

4 4
.
3 3

P P
 =   

0

1 4
1 1

3 9
A

  + +    
3 3192 3.4=

3

1

3
L

33

0 03

4 4
.
3 3

P P
 =   

2

0 2

1 4 4
1 1

3 9 9
A

  
+ + +  

  

M M M M M M

n 3.4n 1

3n
L

0 0

4 4
.
3 3

nn

n
P P

 =   

1

0
1

1 4
1

3 9

n

n

A
−∞

−

  +     
∑



Atividade B4: Um limitante superior para a área do fractal

A medida que realizamos o processo iterativo para a obtenção do fractal, observamos 

que a área total vai aumentando, mas não de forma infinita, ou seja, podemos dizer que há um 

limitante  superior  para  a  mesma.   Considerando  o  triângulo  eqüilátero  inscrito  em  uma 

circunferência de raio R, temos da geometria plana a relação 3L R= . Ou seja, 
3

3
R L=   e 

este pode ser considerado  um limitante superior para a área, conforme a Figura 5. 

Figura 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  partir  da  implementação  desta  oficina,  pretende-se  contribuir  na  melhoria  da 

formação profissional dos professores da educação básica, bem como de acadêmicos de cursos 

de matemática.  As atividades desenvolvidas estão direcionadas para a inserção do computador, 

através  do  uso  do  aplicativo  GeoGebra,  como  uma  ferramenta  de  apoio  ao  ensino  e 

aprendizagem. Espera-se também que  os participantes  possam servir de multiplicadores  e  que 

utilizem o aplicativo em outros conteúdos de matemática,  possibilitando uma integração entre 

teoria e prática tanto nos aspectos do conhecimento matemático quanto no uso dos recursos 

tecnológicos no ensino. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 [1] BARBOSA, R. M. (2005)  Descobrindo a Geometria Fractal – para a sala de 

aula. Belo Horizonte: Editora Autêntica.

 [2] BRANDÃO, L. de O. (2002)  Algoritmos e Fractais com Programas de GD.  

Revista do Professor de Matemática, São Paulo:  SBM, v. 49, p. 27-34. 



[3] FARIA, R. W. S,  (2010)  Uma Abordagem de Progressões Geométricas por 

meio de Fractais no Ambiente de Geometria, XIV EBRAPEM, Campo Grande, MS.

[4]  SALLUM, E.  M.   (2005)  Fractais  no  Ensino Médio. Revista  do  Professor  de 

Matemática,  São Paulo: SBM, v. 57, p. 1-8. 

[5]  Software GeoGebra, versão 4.0.38.0. Disponível em www.geogebra.org . Último 

acesso em 07.agosto 2012. 

http://www.geogebra.org/


1 

 

Funções Trigonométricas e Análise de Fourier 

Wanderley Moura Rezendea, Dirce Uesu Pescob, Humberto José Bortolossic 

a Universidade Federal Fluminense, Email: wmrezende@id.uff.br 
b Universidade Federal Fluminense 
c Universidade Federal Fluminense 

 

Nesta oficina, vamos explorar as ideias básicas que compõem a Análise de Fourier, um saber 
matemático que tem várias aplicações em diversas áreas e profissões. A Análise de Fourier é 
usada no estudo de sinais: funções que trazem consigo informações sobre o comportamento ou 
a natureza de um fenômeno que varia com o tempo ou com o espaço. Sons são exemplos de 
fenômenos que geram sinais: ondas sonoras produzem variações de pressão cujos valores 
mudam com o tempo. Esses valores podem ser convertidos em sinais elétricos através de um 
microfone. Um computador pode então converter esses sinais elétricos em números e exibir o 
gráfico do sinal correspondente (Figura 1). 

 

Figura 1 — Sinal acústico gerado pelo som de um violino. 

Entre os (muitos) exemplos de fenômenos que geram sinais, destacamos: os batimentos do 
coração (um sinal bioelétrico descrito por um eletrocardiograma), as fotografias digitais (a 
intensidade luminosa da fotografia varia de acordo com a posição do pixel da imagem digital), 
as ondas sísmicas produzidas por um terremoto, as vibrações moleculares em uma amostra 
química radiada por luz infravermelha e as variações no valor de uma ação na bolsa de valores. 

A importância e a abrangência desse saber podem ser percebidas pelos seguintes fatos [5]: o 
trabalho científico de matemática mais citado de todos os tempos trata justamente da Análise de 
Fourier; aproximadamente 3/4 dos prêmios Nobel em Física foram ganhos por trabalhos feitos 
usando-se ferramentas e conceitos da Análise de Fourier; o prêmio Nobel de Química de 1985 e 
os prêmios Nobel de Medicina de 1962, 1979 e 2003 também estão relacionados com a Análise 
de Fourier. 

Para o caso de fenômenos periódicos, a ideia básica da Análise de Fourier é a seguinte: sinais 
periódicos podem ser aproximados por somas de funções trigonométricas da forma y =  
A sen(B x + C), com A, B e C constantes. É justamente esse princípio que vamos investigar aqui, 
usando, para isso, experimentos sonoros. Veremos como os parâmetros A, B e C afetam o 
gráfico da função y = A sen(B x + C) e as propriedades do som correspondente e, também, como 
somas de funções desse tipo podem ser usadas para representar sons mais complexos. 
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SOBRE A NATUREZA DO SOM 

O Experimento da Vela e do Alto-Falante.  

(a) Considere o seguinte experimento: em um laboratório sem correntes de ar, uma vela acesa é 
colocada em frente a um alto-falante que, então, reproduz um som grave com volume e altura 
constantes (Figura 2). Descreva, no seu caderno, o movimento que a chama da vela irá fazer. 

\  

Figura 2 — Esquema para o experimento da vela e do alto-falante. 

(b) Acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, então, clique no link “Vídeos: 
experimento com alto-falante e chama de vela”. Você poderá assistir a duas gravações do 
experimento descrito no item (a). Descreva, no seu caderno, o movimento da chama da vela 
nessas gravações. Esse movimento é compatível com a resposta que você deu no item (a)? 

(c) Os vídeos da Etapa 2 mostram que, nas condições descritas no experimento do item (a), a 
chama da vela irá oscilar. Estudos mostram que as pessoas não têm uma percepção correta sobre 
a natureza do som e que, em geral, elas fornecem descrições erradas para o movimento da 
chama da vela no experimento do item (a) [8]. Uma descrição errada típica é a de que a chama 
ficará sempre pendendo para um único lado enquanto o alto-falante estiver emitindo som. Em 
Física, o som é uma onda mecânica longitudinal que é percebida pelos nossos ouvidos e 
interpretada pelo nosso cérebro. Trata-se de uma onda, pois o som é um fenômeno associado ao 
transporte de energia através de vibrações; mecânica, pois as vibrações ocorrem em partículas 
em um meio material (as moléculas do ar ou de uma parede vibram para transmitir o som); 
longitudinal, pois a direção de transporte é paralela à direção de vibração. 

Existem duas maneiras principais de se classificar ondas: com relação à sua natureza e com 
relação à sua direção de vibração. Com relação à sua natureza, uma onda pode ser mecânica 
(quando está relacionada com vibrações de partículas em um meio material) ou eletromagnética 
(quando está relacionada com vibrações dos campos elétrico e magnético). São exemplos de 
ondas mecânicas: ondas sonoras (incluindo ultrassom), ondas sísmicas e ondas marítimas 
superficiais.  São exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, micro-ondas, luz visível, 
luz ultravioleta, raios X, raios gama e ondas de radar. Com relação à sua direção de vibração, 
uma onda pode ser longitudinal (quando a direção das vibrações é paralela à direção de 
transporte) ou transversal (quando a direção das vibrações é perpendicular à direção de 
transporte). São exemplos de ondas longitudinais: ondas sonoras e ondas sísmicas primárias. 
São exemplos de ondas transversais: ondas marítimas superficiais, ondas sísmicas secundárias e 
as ondas eletromagnéticas no vácuo. Você pode usar uma dessas molas plásticas de brinquedo 
para visualizar ondas mecânicas transversais e longitudinais: sobre uma mesa, prenda uma das 
extremidades da mola (ou peça para alguém segurá-la). Se você movimentar a outra 
extremidade para os lados (Figura 3 (A)), a onda produzida será longitudinal. Por outro lado, se 
você movimentar a extremidade solta para frente (Figura 3 (B)) e para trás, a onda produzida 
será transversal.  
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Figura 3 — Ondas mecânicas transversais e longitudinais em uma mola 

Curiosidade. Um grupo de professores e alunos da University of West Georgia em parceria 
com a NASA está investigando o uso de ondas sonoras no combate aos incêndios. O uso dessa 
tecnologia tem vantagens com relação ao uso tradicional da água: documentos, móveis, carpetes 
não são destruídos. O assunto também foi abordado no programa de divulgação científica 
MythBusters (Caçadores de Mitos) do Canal Discovery que, no episódio 76, comprovou o fato 
de uma voz amplificada ser capaz de apagar a chama de uma vela e de geradores de sons 
poderem apagar chamas de propano. 

SOM E FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

Etapa 1. Como funções trigonométricas estão relacionas com ondas sonoras? O ponto chave é 
observar que as funções trigonométricas podem ser usadas para modelar vibrações. Para 
perceber essa conexão, acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique 
no link “Software: vibrações de partículas e funções trigonométricas”. Você poderá então 
interagir com um programa que simula, de forma alegórica, as vibrações de partículas. Clique 
no botão “Animar” para iniciar a animação. Para reiniciá-la, clique no botão “Início” e, então, 
novamente no botão “Animar”.  

(a) No aplicativo, existem dois controles que regulam as vibrações das partículas: “Amplitude” 
e “Frequência”. Clique e arraste as bolinhas pretas para mudar os valores desses parâmetros. 
Descreva, no seu caderno, quais são os efeitos desses controles no movimento das partículas. 

(b) No aplicativo, você pode acompanhar a evolução de uma frente de onda clicando no botão 
“Acompanhar Frente de Onda”. Se você ficar clicando repetidamente e rapidamente esse botão, 
várias frentes de onda sucessivas serão desenhadas. Observe que uma frente de onda, depois de 
criada, leva um determinado tempo para “sair” pelo lado direito do aplicativo. Situação 1  
(registre a resposta em seu caderno): os valores dos parâmetros “Frequência” e “Amplitude” 
alteram esse tempo? Situação 2 (registre a resposta em seu caderno): gere várias frentes de 
onda sucessivas e, durante um intervalo de tempo de 5 segundos, conte quantas frentes “saem” 
pelo lado direito do aplicativo. Esse número muda quando os valores dos parâmetros 
“Frequência” e “Amplitude” são alterados? Dê uma descrição! 

(c) Clique no botão “Reiniciar!” que está acima da janela principal do aplicativo (para retorná-lo 
para sua configuração inicial) e, então, clique no botão “Animar” para iniciar a animação. É 
importante observar que, apesar das frentes de ondas se deslocarem sempre para o lado direito, 
o mesmo não ocorre com as partículas! De fato, elas ficam oscilando em torno da sua posição 
inicial. É exatamente aqui que ocorre a conexão com funções trigonométricas: elas são usadas 
para descrever os valores dos deslocamentos relativos da partícula com relação à sua posição 
inicial em função do tempo! Para visualizar esse fato, ative a opção “Visualizar movimento 
relativo de uma partícula”.  Note que, quando a partícula está à direita de sua posição inicial, o 
deslocamento relativo é positivo e que, quando a partícula está à esquerda da posição inicial, o 
deslocamento relativo é negativo. Pergunta (registre a resposta em seu caderno): Como os 
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valores dos parâmetros “Frequência” e “Amplitude” alteram o gráfico da função 
trigonométrica? Dê uma descrição. 

De forma equivalente, ao invés de descrever os deslocamentos relativos de uma partícula 
vibrante, as funções trigonométricas também podem ser usadas para descrever a distribuição da 
pressão do ar ao longo da onda: regiões de alta pressão correspondem às áreas onde as partículas 
(moléculas do ar) estão mais próximas uma das outras, enquanto que as regiões de baixa pressão 
correspondem às áreas onde as partículas estão mais afastadas (Figura 4). São essas variações na 
pressão do ar que fazem as membranas do tímpano de nossos ouvidos vibrarem. 

 

Figura 4 — Funções trigonométricas e a distribuição de pressão ao longo da onda. 

Etapa 2. Uma pessoa está movendo a extremidade de uma corda para cima e para baixo, 
criando um pulso que se move para uma parede onde a outra extremidade da corda está fixada 
(Figura 5). O pulso leva T segundos para viajar da mão da pessoa para a parede. O que essa 
pessoa poderia fazer para diminuir o tempo T necessário para o pulso atingir a parede? 
Explique! 

 

Figura 5 — Imagem alegórica para o problema da corda. 

É importante ter em mente que, em ondas mecânicas, as partículas se movimentam, mas elas 
não são transportadas ao longo da onda: elas ficam oscilando! Por exemplo, nas ondas sobre a 
superfície de um lago, as partículas de água sobem e descem, mas elas não são transportadas na 
direção das frentes de ondas. Se um inseto estiver em repouso sobre a superfície de um lago, 
ondas irão fazê-lo subir e descer, mas elas não irão transportá-lo horizontalmente (Figura 6). 
Ondas transportam energia sem transportar matéria. 

 

Figura 6 — Ondas transportam energia sem transportar matéria. 

Etapa 3: Elementos Básicos de Uma Onda Senoidal. Uma das ondas mais simples é a onda 
senoidal: aquela que é descrita por uma função do tipo y = f(x) = A sen(B x + C).  

(a) O parâmetro A é denominado amplitude da onda. Ele determina o valor máximo |A| e o valor 
mínimo –|A| da função f. Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em 



5 

 

seguida, clique no link “Software: elementos básicos de uma onda senoidal (parâmetro A)”. 
Nessa atividade você poderá comparar os gráficos das funções y = sen(x) e y = f(x) = A sen(x), 
onde o valor do parâmetro A pode ser modificado (para isso, clique e arraste a bolinha preta de 
nome A). Note que, nesse caso, B = 1 e C = 0. Perguntas: (1) O que acontece com o gráfico da 
função f quando A = 0? (2) O que acontece com o gráfico da função f quando A =  
–1? 

(b) O parâmetro B está relacionado com a frequência da onda. De fato: observe que se A = 1, B 
= 1 e C = 0, então y = sen(x) é uma função periódica de período T = 2π. Se considerarmos que x 
representa o tempo medido em segundos, então os valores de y = sen(x) se repetem a cada 2π 
segundos, isto é, os valores de y = sen(x) completam um ciclo a cada 2π segundos. Assim, a 
frequência associada é igual a F = 1/T = 1/(2π) ciclos/segundo = 1/(2π) Hz. Se B = 2, então os 
valores de y = sen(2 x) completam um ciclo a cada T = π segundos e, portanto, a frequência 
associada é igual a F = 1/T = 1/π Hz. Se B = 1/2, então os valores de y =  
sen((1/2) x) completam um ciclo a cada T = 4 π segundos e, portanto, a frequência associada é 
igual a F = 1/T = 1/(4 π) Hz. Mais geralmente, os valores de y = sen(B x) completam um ciclo a 
cada T = 2 π/B segundos e, portanto, a frequência associada é igual a F = 1/T = B/(2 π) Hz. Em 
particular, se B = 2 π k, então T = 1/k e F = 1/T = k Hz. Atividade: acesse a página 
<http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: elementos básicos 
de uma onda senoidal (parâmetro B)”. Nessa atividade você poderá comparar os gráficos das 
funções y = sen(x) e y = f(x) = sen(B x), onde o valor do parâmetro B pode ser modificado (para 
isso, clique e arraste a bolinha preta de nome B). Note que, nesse caso, A = 1 e C = 0. Perguntas: 
(1) O que acontece com o gráfico da função f quando B = 0? (2) O que acontece com o gráfico 
da função f quando B = –1? 

(c) O parâmetro C está relacionado com a fase da onda. De fato: observe que se A = 1, B = 1 e C 
= 0, então os zeros da função y = sen(x) são dados pelos números k π, com k um número inteiro. 
Se C = 1, então os zeros da função y = sen(x + C) são dados pelos números k π – 1, com k um 
número inteiro. Se C = – 1, então os zeros da função y = sen(x + C) são dados pelos números k π 
+ 1, com k um número inteiro. Mais geralmente, os zeros da função f(x) =  
sen(x + C) são dados pelos números k π – C, com k um número inteiro. Mais ainda: o gráfico de 
f é obtido por uma translação horizontal do gráfico de y = sen(x) de |C| unidades para a esquerda 
se C > 0 e de |C| unidades para a direita de C < 0. Atividade: acesse a página 
<http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: elementos básicos 
de uma onda senoidal (parâmetro C)”. Nessa atividade você poderá comparar os gráficos das 
funções y = sen(x) e y = f(x) = sen(x + C), onde o valor do parâmetro C pode ser modificado 
(para isso, clique e arraste a bolinha preta de nome C). Note que, nesse caso, A = 1 e B = 1. 
Perguntas: (1) Qual é a relação entre o gráfico da função f e o gráfico de y = cos(x) se C = π/2? 
(2) Qual é a relação entre o gráfico da função f e o gráfico de y = sen(x) se C = π?  

(d) Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link 
“Software: elementos básicos de uma onda senoidal (todos os parâmetros)”. Nessa atividade 
você poderá comparar os gráficos das funções y = sen(x) e y = f(x) = A sen(B x + C), onde os 
valores dos parâmetros A, B e C podem ser modificados (para isso, clique e arraste a bolinha 
preta de nome correspondente). 

(e) Atividade: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link 
“Software: ouvindo os elementos básicos de uma onda senoidal”. Nessa atividade você poderá 
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ouvir os sons correspondentes às ondas senoidais y = f(x) = A sen(2 π k x + C), onde o valor da 
amplitude A, da frequência k (em Hz) e da fase C podem ser modificados. Perguntas: (1) Clique 
no botão “Reiniciar!” e, então, mude apenas o valor da amplitude da onda (clique e arraste a 
bolinha preta correspondente). Qual é o efeito dessas mudanças no som? (2) Clique no botão 
“Reiniciar!” e, então, mude apenas o valor da frequência da onda (clique e arraste a bolinha 
preta correspondente). Qual é o efeito dessas mudanças no som? (3) Clique no botão 
“Reiniciar!” e, então, mude apenas o valor da fase da onda (clique e arraste a bolinha preta 
correspondente). Qual é o efeito dessas mudanças no som? 

Etapa 4: Som e Formas. Com os experimentos realizados na etapa anterior, você deve ter 
percebido (1) que a amplitude de uma onda senoidal determina intensidade (o volume) do som 
correspondente (quanto maior o módulo |A| da amplitude, maior a intensidade do som); (2) que 
a frequência k determina a altura (quanto maior a frequência, mas agudo é o som); (3) que o 
ouvido humano não consegue perceber mudanças na fase de uma onda. 

Tipicamente, o sistema auditivo humano só consegue perceber sons cujas frequências estejam 
entre 64 Hz e 23 kHz (23 000 Hz) aproximadamente (FAY, 1988). Tente fazer um teste usando 
o software indicado no item (e) da Etapa 3 (o resultado pode variar de pessoa para pessoa, com 
a idade e com a qualidade do alto-falante). Em comparação, um cão consegue perceber sons 
com frequências entre 67 Hz e 45 kHz aproximadamente, enquanto que morcegos percebem 
sons com frequências entre 2 kHz e 110 kHz aproximadamente (FAY, 1988). Como o sistema 
auditivo humano pode identificar sons com uma grande gama de intensidades, é usual expressar 
essas intensidades em termos de uma escala logarítmica, o decibel (a décima parte de um bel). 
Mais precisamente, se Iref é a intensidade sonora mínima que é audível e Isom é a intensidade do 
som em questão, então a medida de Isom em decibéis é dada por β = 10 log10(Isom/Iref). Como a 
intensidade I é proporcional ao quadrado do nível de pressão p do som, vale também que β =  
20 log10(psom/pref). Segundo Hewitt (2002), os danos fisiológicos ao ouvido começam a 
acontecer quando ele é exposto a 85 dB ou mais (uma rebitadora pode gerar sons de 100 dB,  
uma sirene de alarme próxima, 120 dB, e um avião a jato a 30 m de distância, 140 dB).  

Nos experimentos que realizados aqui, a amplitude e a frequência de uma onda senoidal foram 
sempre constantes. As rádios AM (amplitude modulada) e FM (frequência modulada) 
transmitem seus sinais modificando os valores da amplitude e da frequência de uma onda 
portadora (Figura 7).  

 

Figura 7 — Amplitude e frequência moduladas. 
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Como o próprio nome indica, no sistema de amplitude modulada, o valor de um sinal é 
codificado mudando-se a amplitude da onda portadora (quanto maior o valor do sinal, maior a 
amplitude). No sistema de frequência modulada, o valor de um sinal é codificado mudando-se a 
frequência (quanto maior o valor do sinal, maior a frequência). O que o seu aparelho receptor de 
AM/FM faz é decodificar a onda portadora que ele recebe para obter o sinal transmitido. 

É importante diferenciar o som do ponto de vista físico/matemático e o som como ele é 
percebido pelo cérebro humano (psicofísica). Por exemplo, a intensidade de um som é uma 
grandeza física que, em sua definição, não depende de quem esteja ouvindo e nem da frequência 
emitida: ela é proporcional ao quadrado da amplitude da onda. Agora, como essa intensidade é 
percebida pelo sistema auditivo, o volume do som, depende da pessoa e da frequência. Em 
audiometria, existe um teste para determinar as curvas de mesmo volume (uma curva de nível): 
existem sons de intensidade e frequência diferentes que são percebidos como tendo o mesmo 
volume sonoro. De fato, existem estudos que mostram que nossa percepção sonora pode ser 
facilmente enganada através de ilusões e paradoxos musicais: o que se toca não é o que se 
percebe. Para mais detalhes, sugerimos o artigo introdutório (DEUTSCH, 1975).  

Etapa 5: Notas Musicais. Cada nota musical pode ser identificada por sua frequência. O 
quadro abaixo identifica as frequências (em Hz) da oitava central de um piano para uma escala 
bem temperada em 12 semitons. 

Tabela 1 — Frequência em Hz das 12 notas musicais da oitava central de um piano para uma 
escala bem temperada. 

Dó 
Dó# 

Ré♭ Ré 
Ré# 

Mi♭ Mi Fá 
Fá# 

Sol♭ Sol 
Sol# 

Lá♭ Lá 
Lá# 

Si♭ Si 

261,63 277,18 293,66 311,13 329,63 349,23 369,99 392,00 415,30 440,00 466,16 493,88 

 
Para obter as frequências da oitava acima, basta multiplicar as frequências da tabela por 2. Para 
obter as frequências da oitava abaixo, basta dividir as frequências da tabela por 2. Atividade 
coletiva: acesse a página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link 
“Software: gerando música através das frequências das notas musicais”. Nesse software você 
poderá compor ou reproduzir uma música especificando as frequências e duração das notas 
musicais em uma planilha eletrônica. Usando o software, obtenha as frequências e durações das 
primeiras notas de uma música popular conhecida de sua escolha. Passe esses valores para um 
colega, que fará o mesmo com você. Usando o software, seu colega tentará descobrir a sua 
música e, você, a de seu colega. 

SONS MAIS COMPLEXOS: SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

Etapa 1: Soma de Funções. Dados os gráficos de duas funções reais f e g, como obter o gráfico 
da soma f + g? A resposta é dada pela definição de soma de funções reais: (f + g)(x) = f(x) + 
g(x). Assim, para cada x real, o valor de y = (f + g)(x) é obtido somando-se os valores f(x) e g(x) 
(se f(x) < 0 ou g(x) < 0, a soma é uma subtração). Para visualizar esse processo, acesse a página 
<http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: soma de duas 
funções reais”. Comece com funções simples: f(x) = 1 e g(x) = 2, depois f(x) = –1 e g(x) = 2, 
depois f(x) = –1 e g(x) = 1, depois f(x) = 1 e g(x) = x, depois f(x) = cos(x) e g(x) = x. Quem é f + 
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g se f(x) = sen(x) + cos(x) e g(x) = – cos(x)? Observação: no software, a função seno é 
representada por “sin” e não por “sen”. 

Etapa 2: Superposição de Duas Ondas Sonoras. Acesse a página 
<http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: gerando sons mais 
complexos com a superposição de duas ondas”. Nesse software você poderá modificar as 
amplitudes (A1 e A2), frequências (k1 e k2) e fases (C1 e C2) de duas sonoras e, então, ouvir o som 
da superposição correspondente. No que se segue, para indicar o número π, escreva a palavra pi 
ou clique no ícone  α  para ter acesso a uma lista de símbolos que inclui o número π. 

(a) Se A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 440, k2 = 0, C1 = 0.0 e C2 = 0.0, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais? 
(b) Se A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 0, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = 0.0, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais? 
(c) Se A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = 0.0, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais? 
(d) Se A1 = 1.0, A2 = 0.9, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = π, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais? 
(e) Se A1 = 1.0, A2 = 0.1, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = π, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais? 
(f) Se A1 = 1.0, A2 = 1.0, k1 = 440, k2 = 440, C1 = 0.0 e C2 = π, como se compara o som da 
superposição com relação aos sons das ondas componentes individuais? 

Na situação descrita no item (c), temos o que os físicos chamam de interferência construtiva: os 
efeitos individuais de cada onda se somam e produzem uma onda resultante com amplitude 
maior (HEWITT, 2002).  

Nos itens (d), (e) e (f) temos exemplos de interferência destrutiva: o efeito de uma onda diminui 
o efeito da outra e a onda resultante da superposição tem uma amplitude menor. No item (f) o 
efeito de uma onda cancela completamente o efeito da outra onda e som algum é produzido. 

Etapa 3: Frequências e A Percepção do Som. Acesse a página 
<http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: gerando sons mais 
complexos com a superposição de duas ondas”. Forneça então os seguintes valores para o 
software: A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200 e C1 = 0.0.  Vamos considerar dois casos: (1) 
C2 = 0 e (2) C2 = π. Ouça os sons correspondentes. Apesar das formas das ondas diferirem nos 
dois casos (Figura 8), o som percebido é o mesmo. Esse experimento nos mostra que o sistema 
auditivo humano identifica o som mais pelo conjunto de frequências e amplitudes (o espectro de 
amplitudes) das ondas senoidais que o compõem do que pela forma da onda superposta 
resultante.  

 

A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200, C1 = 0.0, C2 = 0.0 
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A1 = 0.55, A2 = 0.45, k1 = 100, k2 = 200, C1 = 0.0, C2 = π 

Figura 8 — Duas ondas de formatos diferentes, mas de mesmo espectro. 

Etapa 4: Frequências e Os Tons de Discagem dos Telefones. Os telefones e celulares 
modernos possuem o sistema de discagem DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency). Nesse sistema, 
cada tecla emite um som que é resultante da superposição de duas ondas senoidais, uma de 
frequência baixa, outra de frequência onda. No link “Software: os tons de discagem dos 
telefones e celulares” da página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/>, você encontrará quais são as 
frequências que compõem o som de cada tecla (Figura 9). 

 

Figura 9 — Simulando os tons de discagem do sistema DTMF dos telefones e celulares. 

Ao receber um tom sonoro emitido por um telefone, os equipamentos da central telefônica 
decodificam as duas frequências que o compõem e, então, identificam qual foi a tecla 
pressionada. Reflexão: por que os engenheiros decidiram usar duas ondas senoidais (duas 
frequências) no sistema DTMF? Por que não usar apenas uma? Ou três? 

Etapa 5: Experimentos com Batimentos. O fenômeno de batimento ocorre quando duas ondas 
senoidais com frequências próximas são superpostas. Considere, por exemplo, as duas ondas 
senoidais da Figura 10, cujas frequências são 20 Hz e 22 Hz, respectivamente. Pela diferença 
nas frequências, existem valores de x para os quais as ondas se interferem construtivamente 
(como na Situação 1 da Figura 10) e valores de x para os quais as ondas se interferem 
destrutivamente (como na Situação 2 da Figura 10). Assim, a amplitude da onde superposta fica 
oscilando. Essa oscilação é descrita pela curva envelope (a curva azul pontilhada na Figura 10) e 
ela é percebida auditivamente através  de batimentos. Para verificar esse fato, acesse a página 
<http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: experimentos com 
batimentos”. Forneça então os seguintes valores para o software: A1 = 0.5, A2 = 0.5, k1 = 60, k2 = 
61, C1 = 0.0 e C1 = 0.0. Ao tocar o som correspondente, você notará um som grave do tipo 
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“uon” (1 batimento) a cada 1 segundo. Se você mudar k2 para 62, então você ouvirá dois sons 
graves do tipo “uon” (2 batimentos) a cada 1 segundo. Experimente! 

 

Figura 10 — Batimentos: superposição de duas ondas senoidais com frequências próximas. 

De fato, o número de batimentos por segundo é igual ao módulo da diferença das frequências. 
Para ver isto, considere A1 = A2 = 0.5, k1 = k, k2 = k + Δk e C1 = C2 = 0.0, com Δk pequeno. 
Então 

f(x)  =  f1(x) + f2(x) = 0.5 sen(2 π k x) + 0.5 sen(2 π (k + Δk) x) 
                                   =  cos(2 π Δk x/2) sen(2 π (k + Δk/2) x). 
Assim, se Δk é pequeno, podemos interpretar a onda f como um sinal de frequência k + Δk/2 
cuja amplitude modula com uma frequência Δk. 

Batimentos podem ser usados para afinar um instrumento musical. Por exemplo, para se afinar a 
nota lá da oitava central do piano, toca-se simultaneamente a tecla correspondente no piano e 
um diapasão de frequência 440 Hz. Se as cordas do piano para essa tecla estiverem desafinadas, 
batimentos serão ouvidos. 

ANÁLISE DE FOURIER: DECOMPONDO SONS MAIS COMPLEXOS COMO 
SOMAS DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

Etapa 1: Análise de Fourier. Do mesmo modo que, através de um prisma, a luz branca visível 
(uma onda eletromagnética) pode ser decomposta em “luzes puras” identificadas pela 
frequência (cor), amplitude (intensidade) e fase (Figura 11), ondas sonoras complexas também 
podem ser decompostas em ondas sonoras senoidais puras.  O objetivo da Análise de Fourier é 
justamente estudar esse processo: dado um som (ou, mais geralmente, um sinal), obter as 
frequências e amplitudes que o compõem (análise espectral). 

   

Figura 11 — Decomposição da luz branca através de um prisma. 
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O experimento realizado na Etapa 3 da seção anterior sugere que o nosso sistema auditivo é 
capaz de fazer uma “Análise de Fourier”. O nome “Análise de Fourier” é dado em homenagem 
ao matemático francês Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768 —1830) que estabeleceu que funções 
periódicas podem ser escritas como somas (possivelmente com um número infinito de parcelas) 
de funções da forma y = A sen(B x + C). Não desenvolveremos essa teoria aqui, pois, para isso, 
precisaríamos de recursos do Cálculo Diferencial e Integral, uma teoria que você, certamente, 
estudará na universidade caso opte por um curso das áreas de ciências exatas e tecnológicas 
(Matemática, Física, Química, Estatística, Informática, Ciências da Computação, Engenharias, 
Geofísica, Geologia, Oceanografia, Metereologia, Tecnologia em Navegação Fluvial, 
Astronomia). Mesmo cursos como Administração, Contabilidade, Economia, Ciências 
Atuariais, Arquitetura, Farmácia, Biologia, Biomedicina, Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Agronomia e Zootecnia estudam o Cálculo Diferencial e Integral. Mesmo sem conhecer Cálculo 
Diferencial e Integral, você poderá apreciar o resultado estabelecido por Fourier: acesse a 
página <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, em seguida, clique no link “Software: aproximando 
funções periódicas com somas de senos e cossenos”. Neste endereço você poderá definir 
funções periódicas diferentes e visualizar as diversas aproximações com somas de senos e 
cossenos (clique e arraste a bolinha preta de nome n para mudar o número de parcelas na soma).  

Etapa 2: Epiciclos e Interpolação Trigonométrica. No plano cartesiano (ou, se preferir, no 
plano de Argand-Gauss, usando números complexos), a teoria estabelecida por Fourier pode ser 
usada para aproximar o traço de curvas planas fechadas e explicar a teoria dos epiciclos, 
proposta por Apolônio de Perga (Século III a.C.), usada no modelo ptolomaico para o sistema 
solar.  Com esta teoria, é possível construir “sistemas solares” artificiais cujos movimentos 
produzem órbitas curiosas, como o símbolo do Batman (Figura 12). Para saber mais sobre o 
assunto, acesse <http://www.uff.br/cdme/epiciclos/>. 

   

Figura 12 — Imagens do vídeo “Teoria das Supercordas” apresentado por Brian Greene. 

Etapa 3: Análise de Fourier. Acesse o seguinte endereço <http://www.uff.br/cdme/iat/adf/> e, 
em seguida, clique no link “Software: Análise de Fourier com O Audacity”. Nessa página você 
encontrará instruções de como baixar, instalar e usar o Audacity, um software gratuito para a 
gravação, edição e análise de sons.  

(a) Usando o recurso de análise do espectro de frequência do Audacity, descubra quais são as 
notas que estão sendo tocadas em cada instrumento indicado no link “Software: Análise de 
Fourier com O Audacity”. 
(b) Usando o recurso de análise do espectro de frequência do Audacity, descubra qual é a 
frequência principal que compõe o sinal de chamada do telefone. 
(c) Usando o recurso de análise do espectro de frequência do Audacity, descubra quais são as 
duas frequências principais que compõem o sinal de ocupado do telefone. 
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Etapa 4: Teoria das Cordas.  Enquanto que nosso estudo aqui se restringiu ao estudo de sons 
como fenômenos periódicos, a Análise de Fourier tem muitas aplicações em diversas áreas. Para 
você perceber o poder dessa ideia, indicaremos mais um exemplo: em Física, a Teoria das 
Supercordas procura explicar todo o universo através de minúsculos filamentos que vibram em 
11 dimensões. Segundo essa teoria, são as diferentes frequências de oscilação desses filamentos 
que produzem todos os diversos tipos de matéria, energia e forças (gravitacional, 
eletromagnética, força nuclear fraca e força nuclear forte) do universo. O vídeo gratuito “Teoria 
das Supercordas”, apresentado pelo físico Brian Greene e promovido pela fundação TED, dá 
uma excelente introdução ao assunto (Figura 13). Para assistir a esse vídeo com legendas em 
Português, acesse o endereço  

<http://www.ted.com/talks/lang/pt-br/brian_greene_on_string_theory.html>. 

   

Figura 13 — Imagens do vídeo “Teoria das Supercordas” apresentado por Brian Greene. 
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Integração via quadraturas gaussianas utilizando o software R
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Email: siomarabroch@jc.iffarroupilha.edu.br
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Eixo temático: Informática na Matemática.

Objetivo: Esta oficina tem por objetivo apresentar a teoria da integração numérica utilizando quadraturas

gaussianas e fazer uso do pacote statmod do software R para aplicação.

Público alvo: Alunos de qualquer graduação introduzidos ao cálculo diferencial e integral; alunos de Licen-

ciatura em Matemática; professores das disciplinas de ciências exatas do ensino médio.

Carga Horária: 4 horas-aula divididas em 2 encontros.

Material: 1o encontro: sala de aula equipada com data-show e quadro; 2o encontro: laboratório de in-

formática com no mı́nimo um computador para cada 2 participantes, com software R instalado (especificado

nas referências).

1 Integração numérica

Pelo teorema fundamental do cálculo, se a função g(x) é cont́ınua em [a, b] e sua primitiva, G(x), é conhecida

ou facilmente determinável, então a integral definida desta função neste intervalo é dada por:

I =

∫ b

a

g(x)dx = G(b)−G(a),

em que g(x) = dG(x)
dx = G′(x).

Às vezes a primitiva é desconhecida ou de dif́ıcil obtenção, como nos casos:

• de situações práticas em que só são conhecidos valores da função g(x) em alguns pontos xi’s pré-definidos,

não sendo posśıvel determinar a forma anaĺıtica da g(x);

• nos casos em que a integral resulta em uma função que não pode ser expressa em termos de combinações

finitas de outras funções algébricas, logaŕıtmicas ou exponenciais.
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Nestas situações é inviável o uso das técnicas de integração conhecidas no cálculo diferencial e integral e,

portanto, a integral I pode ser calculada por métodos numéricos.

Integrar numericamente uma função g(x) num dado intervalo [a, b] consiste em integrar um polinômio Pn(x)

que aproxime satisfatoriamente a função integrando g(x) e que seja de fácil manuseio, tornando a integração

posśıvel. Polinômios interpoladores, como os polinômios de Legendre e os polinômios de Hermite, são funções

que possuem essas caracteŕısticas.

Na integração numérica, a fórmula de quadratura aproxima a integral definida de uma função usando combinação

linear dos valores da função, ou seja, uma soma ponderada dos valores da função em pontos espećıficos no domı́nio

de integração. A localização dos pontos utilizados na integração, o grau e o tipo do polinômio interpolador são

parâmetros que caracterizam o tipo de quadratura que está sendo aplicado.

Os métodos de integração numérica são classificados em dois grupos:

1) fórmulas de Newton-Côtes que empregam valores de g(x) em pontos xi’s cuja caracteŕıstica é estarem igual-

mente espaçados;

2) fórmulas de quadratura gaussiana que baseiam-se em propriedades de polinômios ortogonais para determinar

os pontos xi’s e seus respectivos coeficientes wi’s.

A vantagem de se tomar livremente os pontos dentro do intervalo [a, b] para calcular os valores da função g(x) e

assim determinar Pn(x), é que se pode definir um polinômio melhor, que equilibre os erros positivos e negativos,

fornecendo uma estimativa mais precisa da integral. Quadratura gaussiana é o nome dado para a classe de

técnicas que implementam tal estratégia.

2 Quadratura gaussiana

A quadratura gaussiana consiste em tomar um conjunto de n pontos distintos, x1 < x2 < x3 < ... < xn, no

intervalo [a, b], de modo que a aproximação

I =

∫ b

a

g(x)dx ≈
n∑
i=1

wig(xi) (1)

resulte no cálculo da integral com um erro mı́nimo. Os valores w1, w2, ..., wn, chamados de coeficientes, são

determinados para cada ponto x1, x2, ..., xn respectivamente. Os coeficientes são todos positivos, e os pontos,

também chamados de nós, estão limitados a pertencer ao intervalo [a, b], que é o intervalo de integração.

A lógica por trás da quadratura gaussiana é a melhor escolha dos xi’s a fim de maximizar o grau de exatidão da

quadratura. Uma definição para grau de exatidão ou grau de precisão de uma quadratura pode ser obtida em

Gil et al. (2007, pg. 124). De forma sucinta, diz-se que uma quadratura tem grau de precisão m se ela fornece

resultados exatos quando a função é um polinômio de grau menor ou igual a m, mas não é exata para todos os

polinômios de grau maior do que m.

Para medir a precisão desta aproximação, assume-se que a melhor escolha dos valores dos wi’s e dos xi’s é a

que produz o resultado exato para a maior classe de polinômios, isto é, aquela escolha que dá o maior grau

de precisão. Como o número total de quantidades desconhecidas são 2n (n pontos e n coeficientes), então, 2n
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condições devem ser especificadas. Se os coeficientes de um polinômio são considerados parâmetros, a classe de

polinômios de grau no máximo 2n−1 é a que contém 2n parâmetros. Essa é, então, a maior classe de polinômios

para os quais é razoável esperar que a aproximação dê um resultado exato.

EXEMPLO 2.1

A aproximação é exata para os monômios da forma g(x) = xj , j = 0, 1, 2, . . . , 2n− 1, isto é:

I =

∫ b

a

g(x)dx =

∫ b

a

xjdx =

n∑
i=1

wix
j
i , j = 0, 1, 2, ..., 2n− 1.

Este processo produz 2n equações, variando-se o valor de j, que fornecerão os n wi’s e os n xi’s.

Tomando n = 2, temos os pontos x1 e x2 e os pesos w1 e w2.

Variando j = 0, 1, 2, 3 temos o sistema de equações lineares:∫ b

a

xjdx =

2∑
i=1

wif(xi)∫ b

a

xjdx =w1x
j
1 + w2x

j
2,

Tomando o intervalo de integração [a, b] = [−1, 1], este sistema têm 4 equações:

∫ 1

−1
x0dx = w1 + w2∫ 1

−1
x1dx = w1x1 + w2x2∫ 1

−1
x2dx = w1x

2
1 + w2x

2
2∫ 1

−1
x3dx = w1x

3
1 + w2x

3
2

.

que, resolvendo as integrais, resulta no sistema:
w1 + w2 = 2

w1x1 + w2x2 = 0

w1x
2
1 + w2x

2
2 = 2

3

w1x
3
1 + w2x

3
2 = 0

Resolvendo o sistema obtém-se: x1 = − 1√
3
, x2 = 1√

3
e w1 = w2 = 1.

Então: ∫ 1

−1

g(x)dx =

2∑
i=1

wig(xi) = 1.g

(
− 1√

3

)
+ 1.g

(
1√
3

)
a qual é exata se g(x) = xj é um polinômio de grau menor ou igual a 3 = 2n− 1.

EXEMPLO 2.2

Usando os pontos e coeficientes determinados no exemplo 2.1, para integrar a função g(x) = 5 − x + x3 no

intervalo [−1, 1] procede-se da seguinte forma:∫ 1

−1

g(x)dx =

∫ 1

−1

(5− x+ x3)dx =

2∑
i=1

wig(xi) = 1.

[
5−

(
− 1√

3

)
+

(
− 1√

3

)3
]

+ 1.

[
5−

(
1√
3

)
+

(
1√
3

)3
]

= 1.

[
5 +

1√
3
− 1

3
√

3

]
+ 1.

[
5− 1√

3
+

1

3
√

3

]
= 10

3



Esse exemplo demonstra a propriedade da quadratura gaussiana fornecer, através da adição ponderada de valores

da função nos pontos xi’s adequadamente determinados, valores exatos para integrais de funções polinomiais

de grau até 2n− 1. Se a função não é polinomial a integral também não é exata.

�

Porém, determinar os xi’s e seus correspondentes wi’s para qualquer n pelo processo exemplificado acima não

é a melhor forma. Gil et al. (2007) expõem um processo para determinar os xi’s e seus correspondentes wi’s

para qualquer n, baseado na teoria dos polinômios ortogonais, que leva a formulação do cálculo dos coeficientes

(wi’s) e dos pontos (xi’s) como um problema de determinação de autovalores e autovetores de uma matriz,

utilizando o algoritmo de Golub−Welsch.

Inicialmente deve-se montar a matriz Sk dada por

Sk =



β0 α1 0 0 · · · 0

α1 β1 α2 0 · · · 0

0 α2 β2 α3 · · · 0

0 0
...

...
. . .

...
...

...
...

...
. . . αk

0 0 0 · · · αk βk


,

Os xi’s serão os n autovalores dessa matriz.

Os wi’s são obtidos pela equação:

wi = µ0.
(φ

(i)
1 )2

||φ̂(i)||2
(2)

em que

µ0 =
∫ b
a
λ(x)dx;

φ̂(i) é o autovetor relacionado ao autovalor xi;

φ
(i)
1 é o primeiro elemento do autovetor φ̂(i);

||φ̂(i)|| é a norma quadrática de φ̂(i) em relação a λ(x), ou seja ||φ̂(i)||λ = +

√
〈φ̂(i), φ̂(i)〉 =

[∫ b
a

(φ̂(i))2(x)λ(x)dx
]1/2

.

A Tabela 1 apresenta as fórmulas para montar a matriz Sk das quadraturas gaussianas usuais e o valor da

constante µ0 utilizada para o cálculo dos pesos (wi’s) de cada quadratura na expressão (2).

Para facilitar a aplicação do algoritmo de Golub-Welsch será utilizada a função gauss.quad do pacote statmod

do software R que fornece os pontos xi’s e seus respectivos wi’s.

�

Tomando-se na aproximação (1) f(x) como uma nova função dada por f(x) = g(x)/λ(x) tem-se:

I =

∫ b

a

λ(x)f(x)dx ≈
n∑
i=1

wif(xi), (3)

em que λ(x) é uma particular função positiva denominada de função peso.

A escolha dos xi’s depende da forma de λ(x). Os valores dos xi’s são as ráızes do polinômio de grau n,

pertencente a sequência de polinômios ortogonais em relação a λ(x) no intervalo [a, b].
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Quadratura βk (k = 0, · · · , n− 1) αk (k = 1, · · · , n− 2) µ0 =
∫ b
a
λ(x)dx

G-Legendre 0 k√
4k2−1

2

G-Chebyshev 0 α1 =
√

1
2 , π

do 1◦ tipo 1
2 para k ≥ 2

G-Chebyshev 0 1
2

π
2

do 2◦ tipo

G-Hermite 0
√

k
2

√
π

f́ısicos

G-Laguerre βk−1 = 2k − 1 + α
√
k(k + α) Γ(α+ 1)

para k ≥ 1

G-Jacobi β0 = β−α
α+β+2 α∗k = 2

(2k+α+β)

√
k(k+α)(k+β)(k+α+β)

(2k+α+β+1)(2k+α+β−1) 2α+β+1 Γ(α+1)Γ(β+1)
Γ(α+β+1)

βk = β2−α2

(2k+α+β)(2k+α+β+2)

para k ≥ 1

.

Tabela 1: Fórmulas para montar a matriz Sk das quadraturas gaussianas usuais e o valor da constante µ0 utilizada para

o cálculo dos pesos wi’s de cada quadratura

Cada função peso λ(x) tem um conjunto de polinômios que são ortogonais à ela no intervalo [a, b]. A finalidade

de uma função peso é atribuir graus variados de importância a aproximações em certas partes do intervalo. A

função peso e seu polinômio ortogonal dá origem a um tipo de quadratura gaussiana, cujo nome está relacionado

com o polinômio interpolador.

Na Tabela 2 estão sintetizadas algunas das principais famı́lias de polinômios ortogonais, suas respectivas função

peso, intervalo e simbologia usualmente utilizada para representá-la.

�

Na integração gaussiana quando a função a ser integrada é um polinômio de grau maior ou igual a 2n ou então

é uma função não polinomial, tem-se um erro de aproximação dado por:

En =

∫ b

a

λ(x)f(x)dx−
n∑
i=1

wif(xi).

Esta diferença pode ser chamada também de erro de truncamento, termo do resto ou fator de correção.

Na Tabela 3 estão apresentadas as fórmulas para obter o erro de aproximação das quadraturas mais usuais.
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Polinômio Ortogonal Śımbolo Função Peso λ(x) Intervalo [a,b]

Legendre Pn(x) 1 [-1,1]

Jacobi P
(α,β)
n (x) (1− x)α(1 + x)β , α, β ¿ −1 [-1,1]

Chebyshev do 1◦ tipo Tn(x) 1√
1−x2

[-1,1]

Chebyshev do 2◦ tipo Un(x)
√

1− x2 [-1,1]

Hermite f́ısicos Hnf (x) e−x
2

[−∞,∞]

Hermite probabiĺısticos Hnp(x) e−
x2

2 [−∞,∞]

Laguerre L
(α)
n (x) e−xxα, α > −1 [0,∞]

Tabela 2: Caracteŕısticas de algumas famı́lias de polinômios ortogonais clássicos

Quadratura En =
∫ b
a
λ(x)f(x)dx−

n∑
i=1

wif(xi) a < ξ < b

G-Legendre 22n+1[(n!)]4

(2n+1)[(2n)!]3 f
(2n)(ξ) −1 < ξ < 1

G-Jacobi Γ(n+α+1)Γ(n+β+1)Γ(n+α+β+1)n!2(2n+α+β+1)

(2n+α+β+1)[Γ(2n+α+β+1)]2(2n)! f (2n)(ξ) −1 < ξ < 1

G-Chebyshev 2π
22n(2n)!f

(2n)(ξ) −1 < ξ < 1

do 1◦ tipo

G-Chebyshev π
22n+1(2n)!f

(2n)(ξ) −1 < ξ < 1

do 2◦ tipo

G-Hermite f́ısicos (n!)
√
π

2n(2n)!f
(2n)(ξ) −∞ < ξ <∞

G-Laguerre (n!)2

(2n)!f
(2n)(ξ), para α = 0 0 < ξ <∞

O valor de ξ a ser usado é o valor xi tal que max
i

|f (2n)(xi)|.

Tabela 3: Erro de aproximação das quadraturas cujas funções f(x) são de grau maior do que 2n − 1 ou são

funções não polinomiais e foram aproximadas por polinômios ortogonais de grau n, dadas por Ralston (1965),

sendo f (2n)(x) cont́ınua em [a, b]
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Todas as expressões do erro de aproximação contém a derivada de ordem 2n da função f(x), f (2n)(x), aplicada

no ponto ξ. O inteiro n é o ı́ndice do último termo considerado no cálculo da integral. O valor de ξ a ser

usado é um dos pontos xi´s, aquele que maximiza o módulo da função f (2n)(x), ou seja, é o valor de xi tal que

max
i
|f (2n)(xi)|.

No entanto, obter a derivada de ordem 2n da função f(x) muitas vezes é complexo, o que torna praticamente

inviável determinar a precisão da aproximação. Na prática, fixa-se a precisão desejada ε no cálculo do resultado

da integral e procede-se aos cálculos com valores de n crescentes, comparando-se cada resultado com o seu

anterior. Quando o erro relativo entre dois resultados consecutivos for menor do que uma precisão ε pré-fixada,

pára-se o processo.

2.1 Quadraturas Gaussianas no software R

Por ser um programa de livre distribuição e código fonte aberto, optou-se pelo software R para analisar a

função relativa as quadraturas Gaussianas. No pacote statmod encontra-se a função gauss.quad que possibilita

a obtenção dos nós (xi’s) e pesos (wi’s) da quadratura desejada. Os argumentos a serem fornecidos na função

são os seguintes, nesta ordem:

• o número de pontos que se deseja realizar a quadratura (n);

• o tipo de quadratura (kind =), que pode ser: “legendre”; “chebyshev1”; “chebyshev2”; “hermite”que

neste programa é com os polinômios de Hermite f́ısicos, ou seja, com λ(x) = e−x
2

; “jacobi”que neste caso

é necessário especificar o valor de α e de β: e “laguerre”cujo padrão é α = 0 mas pode ser especificado

outro valor de α, contanto que seja maior do que −1;

• valor de α que por padrão é zero, nesse caso não sendo necessário especificar;

• valor de β que por padrão é zero, nesse caso não sendo necessário especificar;

Exemplo 2.1.1: Determinar os nós e os coeficientes para a quadratura Gauss-Legendre com n=6.

> library(statmod)

> gauss.quad(6,kind="legendre")

$nodes [1] -0.9324695 -0.6612094 -0.2386192 0.2386192 0.6612094 0.9324695

$weights [1] 0.1713245 0.3607616 0.4679139 0.4679139 0.3607616 0.1713245

3 Aplicações - Integrações via quadratura gaussiana utilizando o

software R

Exemplo 3.1 Resolver I =

∫ ∞
0

e−xx

1− e−2x
dx

Neste caso tem-se λ(x) = e−x e f(x) = x
1−e−2x , com [0,∞] que pode ser resolvido via quadratura Gauss-
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Laguerre: ∫ ∞
0

e−xx

1− e−2x
dx =

∫ ∞
0

e−x
x

1− e−2x
dx ≈

n∑
i=1

wi

(
xi

1− e−2xi

)
em que os xi’s são as ráızes do polinômio de Laguerre de grau n arbitrário e os wi’s são os pesos relativos a

estas ráızes.

library(statmod)

# integral da funç~ao f=(x/(1-e^(-2x)))

int<-function(n)

{

gh<-gauss.quad(n,kind="laguerre")

int<-0

for (k in 1:n)

{

int1<-(gh$nodes[k]/(1-exp(-2*gh$nodes[k])))*gh$weights[k]

int<-int+int1

}

return(list(integral=int))

}

> int(11)

$integral [1] 1.233702

> int(12)

$integral [1] 1.233701

> int(13)

$integral [1] 1.233701

> int(14)

$integral [1] 1.233701

> int(15)

$integral [1] 1.233700

Assim, o valor da

∫ ∞
0

e−xx

1− e−2x
dx = 1, 233700.

Exemplo 3.2 Calcular Γ(α+ 1) =
∫∞

0
e−xx(α−1)dx, para α = 5.

Como estamos nas condições da fórmula de quadratura de Gauss-Laguerre com f(x) = x5dx, temos que f é

um polinômio de quinto grau, o que implica que pode-se calcular o valor da integral exata, usando (2n− 1 = 4)

n ≥ 3.

Γ(α) =

∫ ∞
0

e−xx5dx =

3∑
i=1

wix
5
i = w1x

5
1 + w2x

5
2 + w3x

5
3

> int<-function(n)

+ {
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+ gh<-gauss.quad(n,kind="laguerre")

+ int<-0

+ for (k in 1:n)

+ {

+ int1<-(gh$nodes[k]^5)*gh$weights[k]

+ int<-int+int1

+ }

+ return(list(integral=int))

+ }

> int(3)

$integral

[1] 120

Exemplo 3.3 Calcular P (Z > 1.7)

Neste caso tem-se

I =

∫ ∞
1.7

1√
2π
e

−z2
2 dz = 0.5−

∫ 1.7

0

1√
2π
e

−z2
2 dz

Fazendo uma mudança no intervalo de integração de [0, 1.7] para [−1, 1] temos:∫ 1.7

0

g(z)dz =
1.7

2

∫ 1

−1

f

(
1.7x+ 1.7

2

)
dx

⇒ I = 0.5− 1.7

2
√

2π

∫ 1

−1

e−1/2( 1.7x+1.7
2 )

2

dx

> library(statmod)

> int<-function(n)

+ {

+ gh<-gauss.quad(n,kind="legendre")

+ int<-0

+ for (k in 1:n)

+ {

+ int1<-(1.7/(2*sqrt(2*pi)))*gh$weights[k]*(exp(-(1/2)

*(((1.7*gh$nodes[k]+1.7)/2)^2)))

+ int<-int+int1

+ }

+ integral<-0.5-int

+ return(list(integral=integral))

+ }

> int(3)

$integral [1] 0.0446112

> int(4)

$integral [1] 0.04456394
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> int(5)

$integral [1] 0.0445655

> int(6)

$integral [1] 0.04456546

> int(7)

$integral [1] 0.04456546
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1. Identificação da proposta: 

Formato: Oficina.  

Público-alvo: Alunos dos cursos de graduação, à distância ou presencial, em Matemática e áreas 

afins.  Professores de Matemática do Ensino Médio 

Pré-requisitos: não há pré-requisios.  

Materiais/equipamentos necessários: Quadro branco, pilot e apagador para quadro branco. Power-

point. 

Programação: duas aulas de duas horas cada uma. 

2. Resumo: 

A matemática existiu em toda a civilização antiga da qual se tem registros. Mas, em todas essas 

civilizações, a matemática estava no domínio de sacerdotes de alta hierarquia religiosa e de oficiais 

de médio posto do governo em vigência. Essas pessoas tinham como função usar e desenvolver a 

matemática para praticar rituais religiosos, elaborar calendários, melhorar a arrecadação de 

impostos, além de utilizar a matemática para  a atividade do comércio e construção civil. Embora a 

origem de muitos conceitos matemáticos se deu pela sua utilização nessas áreas, matemáticos 

sempre exercitaram sua curiosidade estendendo muitas ideias além das necessidades práticas. 

Contudo, como a matemática era uma ferramenta de poder religioso e político, seus métodos eram 

transmitidos para os mais privilegiados, geralmente através de uma tradição oral. Dessa forma, os 

registros escritos sobre a matemática antiga são raros e geralmente não oferecem muitos detalhes. 

Recentemente, entretanto, muito esforço acadêmico tem sido feito para reconstruir a matemática 

das civilizações antigas a partir de qualquer informação que possa ser achada. Naturalmente, 

muitos especialistas em história da matemática não concordam em todos os pontos, mas existe 

bastante concordância para podermos afirmar que tanto a matemática egípcia quanto a babilônia 

tinham a experiência como critério de verdade. Observação, ensaio e erro parecem ser as 

características do método dominante. Não se encontra nelas qualquer ideia que possa ser ligada a 

uma demonstração. 



Uma nova atitude em relação à matemática apareceu na Grécia por volta do ano 600 a.C. Não era 

mais suficiente apenas calcular respostas numéricas para os problemas. Surgiu a necessidade de se 

provar que os resultados estavam corretos.  

Essa mudança na natureza da matemática está relacionada as grandes diferenças entre a emergente 

civilização grega e as civilizações do Egito e Babilônia, de quem  os gregos aprenderam. A 

natureza geográfica da Grécia com suas muitas montanhas e ilhas dificultou o desenvolvimento de 

agricultura em larga escala. Talvez por causa disso, a Grécia não desenvolveu um governo central. 

A organização política da Grécia estava baseada em polis ou cidades-governo. Os governos das 

polis  eram variados, mas em geral controlavam populações de somente alguns milhares.  Se os 

governos eram democráticos ou monárquicos, eles não eram arbitrários. Cada governo local era 

regulado por leis e , portanto, encorajavam seus cidadãos a serem capazes de questionar e debater. 

Essa foi provavelmente uma causa da necessidade de se apresentar provas em matemáticas, ou 

seja, de argumentar convincentemente para outros de uma particular verdade.  

Como toda cidade-governo tinha acesso ao mar, havia muito comércio na própria Grécia e com 

outras civilizações. Como consequência, os gregos eram expostos a pessoas de diferentes culturas. 

Além disso, o bom padrão de vida da sociedade grega atraiu pessoas de alto nível intelectual de 

outras partes do mundo. Com isso, os gregos foram capazes de estudar diferentes respostas para 

problemas fundamentais sobre o mundo. Eles começaram a criar suas próprias respostas. Em 

muitas áreas do saber, eles aprenderam a não aceitar o que havia sido deixado pelas civilizações 

anteriores. Em vez disso, eles começaram a perguntar, e ao tentar responder “porque?” os 

intelectuais gregos gradualmente perceberam que eles podiam e deviam descobrir as características 

do mundo em sua volta através de um raciocínio formal. Dessa forma, eles descobriram e 

expandiram teorias em áreas como física, biologia, medicina e política. E no caso da matemática, 

que os gregos perceberam ser a base para todo o estudo do mundo físico, eles desenvolveram a 

ideia de prova matemática, uma ideia que está na base de toda a matemática moderna e, por 

extensão, na fundação de nossa moderna civilização tecnológica. De fato, a estruturação da 

Matemática é uma herança dos gregos e exibe todo o seu esplendor nos Elementos (300 a.C.) de 

Euclides. “A noção de demonstração, nesses autores (a saber, Euclides, Arquimedes, Apolônio), 

não difere em nada da nossa” [1]. 

Acreditamos que parte da dificuldade encontrada, em disciplinas de conteúdo matemático, pelos 

alunos de vários cursos em Ciências Exatas, como Engenharia, Ciência da Computação, Física e, 

principalmente, Matemática,  não está na compreensão e utilização de conceitos matemáticos, mas 

no domínio da linguagem e dos raciocínios básicos necessários para assimilar e expressar o 

conhecimento sobre esses conceitos. Assim, nossa oficina se destina a todos aqueles que cursam 

disciplinas de conteúdo matemático, tendo como objetivo dar ao participante uma iniciação ao 

método de argumentação usado em matemática: o método dedutivo. Serão explicados, comparados 

e exemplificados alguns tipos usuais de demonstrações matemáticas. Para afirmações enunciadas 

como implicações, abordaremos o método de demonstração direta, o método de demonstração por 



contraposição e o método de demonstração por absurdo. E para afirmações não enunciadas como 

implicações, abordaremos o método de demonstração de afirmações existenciais e de afirmações 

de universalidade, introduzindo os quantificadores existencial e universal.  Para que o público alvo 

tenha um perfeito entendimento das técnicas apresentadas, nossos exemplos serão bastante 

simples, envolvendo apenas os conceitos de números pares e ímpares, números primos e o 

conceito de divisibilidade no conjunto dos números inteiros. Finalizaremos nosso minicurso com o 

Princípio de Indução Finita e algumas de suas inúmeras aplicações, como o Binômio de Newton, 

visto no Ensino Médio, e a apresentação de definições por recorrência, vistas também no Ensino 

Médio no caso particular das progressões aritméticas e progressões geométricas. Faremos também 

uma aplicação lúdica com o jogo Torre de Hanói. 

Vamos apresentar o conteúdo acima proposto em dois capítulos.  No primeiro capítulo, vamos 

descrever, de modo breve, como se organiza uma teoria matemática. É importante o participante 

entender que um resultado matemático é fruto de um trabalho que envolve duas etapas: a heurística 

e a demonstração.  A heurística consiste no trabalho da descoberta. Fazendo-se analogias, usando-

se casos particulares, simulações ou simplesmente usando-se nossa intuição, enunciamos o que 

chamamos usualmente de conjectura. Uma conjectura é uma afirmação de um resultado 

matemático do qual temos alguma evidência da veracidade, mas não a certeza. Uma vez enunciada 

uma conjectura devemos apresentar uma demonstração, que é a etapa da comprovação da 

veracidade ou falsidade da conjectura descoberta na heurística. O produto da demonstração é o que 

chamamos de prova. Uma prova que demonstre a veracidade de uma conjectura consiste em um 

encadeamento de deduções que mostram que o resultado afirmado pela conjectura é uma 

consequência lógica e indiscutível de resultados matemáticos já aceitos como verdadeiros. E uma 

prova que demonstre a falsidade de uma conjectura, em geral, se dá pela apresentação de um 

contraexemplo. Um contraexemplo é um exemplo onde o que é afirmado pela conjectura não 

acontece.  

Uma demonstração envolve também duas etapas: a ideia da demonstração e a redação da prova. 

A ideia de uma demonstração é também um trabalho de natureza heurística e nos permite 

apresentar passos que nos levem até uma prova. Essa etapa é claramente difícil e mais ainda difícil 

de se ensinar, pois depende do talento inato e da experiência que se acumula com o estudo 

individual. A etapa da redação da prova corresponde a um trabalho mecânico, detalhado e 

cuidadoso da escrita do encadeamento de argumentos. Por ser uma etapa mais técnica, podemos 

ensiná-la. E é esse o objetivo de nossa oficina. Terminaremos o capítulo 1vendo o que significa 

apresentar um enunciado como uma implicação e estudar a diferença entre a recíproca, a contrária 

e a contrapositiva de uma implicação.  Veremos que para demonstrarmos uma afirmação 

enunciada como uma implicação podemos fazer uso de um dos seguintes métodos: demonstração 

direta, demonstração por contraposição e demonstração por absurdo.  

No capítulo 2, vemos o que são sentenças abertas e apresentamos os quantificadores. Os 

quantificadores se classificam em quantificadores universais e existenciais. Expressões tais como 



“para todo”, “todo”, “qualquer que seja” e “para cada” são chamadas de quantificadores universais 

e indicadas pelo símbolo ∀.  E expressões tais como “existe”, “existe algum”, “existe pelo menos  

um” são chamadas de quantificadores  existenciais e indicadas pelo símbolo ∃.  Para indicarmos 

existência e unicidade, algumas vezes utilizamos expressões do tipo “existe um único”, “existe um 

e somente um”, “existe só um”, que são também classificadas como quantificadores existenciais, 

porém o símbolo usado neste caso é ∃! . E para indicarmos a não existência, utilizamos a 

expressão “não existe”, que é a negação do quantificador existencial “existe” e indicado pelo 

símbolo ~∃. Veremos como podemos demonstrar afirmações não enunciadas como implicações, 

envolvendo quantificadores. Através de exemplos simples veremos como fazer uma: 

 demonstração de afirmações existenciais; 

 demonstração de afirmações de universalidade;  

 demonstração da falsidade de afirmações existenciais; 

 demonstração da falsidade de afirmações de universalidade. 

Terminaremos o capitulo 2 apresentando o Princípio de Indução Finita e algumas aplicações. 

Veremos que o Princípio de Indução Finita segue do Axioma de Indução. O Axioma de Indução 

pode ser enunciado da seguinte maneira: “Seja S um subconjunto do conjunto dos números 

naturais IN tal que 0 ∈ S e S é fechado com respeito à operação de “somar 1” a seus elementos, 

ou seja, se n ∈ S, então n+1 ∈ S. Então, S = IN.”  

O Princípio de Indução Finita pode ser enunciado da seguinte forma: “ Seja a ∈ IN. Se p(n) é uma 

sentença aberta para n ∈ IN com  n ≥ a tal que: 

i) p(a) é verdadeira; 

ii) se para todo  n ≥ a, p(n) verdadeira implica p(n+1) verdadeira, 

então p(n) é verdadeira para todo n ∈ IN com  n ≥ a.  

Como Corolários do Princípio de Indução Finita veremos que: 

não existe nenhum número natural n tal que 0 < n < 1; 

dado um número natural n qualquer, não existe algum número natural m tal que n < m < n+1. 

Em nossa oficina, serão propostas várias atividades aos participantes. Ao final de cada atividade, 

discutiremos os resultados obtidos pelos participantes.  
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Modelagem de Mı́nimos Quadrados no ensino médio

André Pierro de Camargoa

a Instituto de Matemática e Estat́ıstica da Universidade de São Paulo, Email: andreuler@yahoo.com.br

1 Motivação e Objetivos

Matemática é uma das áreas mais importantes do conhecimento e, ao mesmo tempo, uma das disciplinas mais

incompreendidas. Professores frequentemente são questionados sobre a sua aplicabilidade do ponto de vista

prático, mas a falta de aplicaçãoes interessantes no ńıvel do ensino médio pode ser muito desestimulante. Esse

parece ser o caso dos sistemas de equações lineares. Por exemplo, a seguinte questão foi extráıda de um dos

exames da FUVEST e representa uma t́ıpica aplicação da teoria de sistemas equações lineares no ńıvel do ensino

médio:

“FUVEST(2008) João entrou na lanchonete BOG e pediu 3 hambúrgueres, 1 suco de laranja e 2 cocadas,

gastando R$ 21,50. Na mesa ao lado, algumas pessoas pediram 8 hambúrgueres, 3 sucos de laranja e 5 cocadas,

gastando R$ 57,00. Sabendo-se que o preço de um hambúrguer mais o de um suco de laranja, mais o de uma

cocada totaliza R$ 10,00 calcule o preço de cada um desses itens.”

Embora esse exemplo possa contextualizar de fato uma situação real, é muito pouco provável encontrar alguém

que realmente precise resolver esse problema para obter algum benef́ıcio (seria muito mais fácil perguntar os

preços ao garçom). Por outro lado, modelos de previsão são úteis em diversas áreas do conhecimento incluindo

economia, ciências naturais, engenharia, etc.

Nesta oficina iremos apresentar os conceitos básicos do método dos Mı́nimos Quadrados utilizando somente

elementos de matemática abordados no ensino médio (basicamente funções quadráticas e sistemas de equações

lineares). O público alvo é, portanto, alunos do ensino médio, de licenciatura em Matemática (e também

bacharelado) e também professores que desejem aprender um pouco de modelagem para a disseminação do

conhecimento.

O objetivo é estimular os estudantes secundaristas ao estudo dos sistemas de equações lineares por meio da sua

aplicação à modelagem matemática de fenômenos reais. Trabalharemos em paralelo com a teoria do método dos

Mı́nimos Quadrados e a sua aplicação a conjuntos de dados reais, com o aux́ılio do programa de computador

Microsoft Excell. A nossa proposta é que cada ouvinte disponha de um micro-computador (com o Microsoft

Excell instalado) para manipular os dados e construir os modelos de Mı́nimos Quadrados juntamente com o

palestrante. Também será necessário um projetor de imagens. Dois conjuntos de dados serão analisados:
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• O primeiro corresponde a um conjunto de dados fornecido pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e

Estat́ıstica) e dispońıvel em http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/ relativo à variação das porcentagens de

casamentos na faixa etária 40-49 anos no peŕıodo 1984-2002.

• O segundo é referente a 39 composições do solo de um Lago Ártico (areia, lodo e argila em função da

profundidade) apresentados por Coakley e Rust [3] e adaptados por Aitchison [1].

A oficina está prevista para ocorrer em 4 horas-aula e está dividida em duas etapas:

2 Apresentação e motivação do problema

Com base em um conjunto de observações (x1, y1), (x2, y2), . . . , (xn, yn) formado por pares de números reais,

xi ∈ ]t1, t2[, i = 1, 2, . . . , n, desejamos prever o valor de y para valores de x que não constam no conjunto de

observações. Esse tipo de modelagem é útil em muitas situações. Podemos pensar em y como a parcela de

noivas na faixa etária 40-49 anos que casaram no ano x ou como a porcentagem de areia (ou lodo, ou argila)

na composição do solo de um lago à profundidade x. O primeiro exemplo é de interesse aos gerentes de lojas

para noivas e à industria da moda e o segundo é de interesse de geólogos e engenheiros que desejem construir

uma ponte ou uma doca.

Escolhidas funções f1, f2, . . . , fk :]t1, t2[→ R, desejamos aproximar y (como função de x) por uma combinação

linear

g(x) = α1f1(x) + α2f2(x) + . . .+ αkfk(x) (1)

de f1, f2, . . . , fk. O caso mais simples de interesse é o ajuste de uma reta a um conjunto de dados observados.

Como motivação inicial, trabalharemos com um conjunto de dados proveniente de um experimento com corpos

em queda livre realizado no Instituto de F́ısica da Universidade de São Paulo. Neste contexto, y denotará a

distância percorrida pelo corpo após x segundos do ińıcio do movimento. O objetivo consiste em estimar a

aceleração da gravidade “a”, supondo o modelo de Movimento Retiĺıneo Uniformemente Variado (MRUV):

y(x) = v0x+
1

2
ax2, v(x) = v0 + ax, (2)

onde v0 é a velocidade inicial do corpo e v(x) é a velocidade do corpo no instante x. Por meio da relação

y(xi+1)− y(xi)

xi+1 − xi
= v(

xi+1 + xi
2

), (3)

que pode ser facilmente verificada algebricamente, podemos construir um novo conjunto de dados (x′i, y
′
i), i =

1, 2, . . . , n− 1, com x′i = xi+1+xi

2 e y′i = y(xi+1)−y(xi)
xi+1−xi

∀i ∈ {1, 2, . . . , n− 1} que, de acordo com as hipóteses do

MRUV, deverá satisfazer o modelo
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y′ = v(x′) = v0 + ax′. (4)

A relação (4) permite facilmente estimar o coeficiente linear “a”(para v0 = 0). Basta plotar os dados (x′i, y
′
i), i =

1, 2, . . . , n−1 em um papel quadriculado, traçar no “olhometro”a “melhor reta”com uma régua (embora a priori

ainda não saibamos o que é a melhor reta) e calcular o coeficiente angular da reta escolhida como o quociente

da variação da ordenada e da variação da abscissa de dois pontos dessa reta.

Quando desejamos obter um modelo mais elaborado, quando g não é da forma g(x) = α1 + α2x ou quando o

conjunto de dados não possa ser transformado em outro para o qual esse modelo seja adequado, surge a necessi-

dade de dispor de um método mais eficaz para escolher coeficientes αs adequados. Para motivar a introdução do

método dos Mı́nimos Quadrados, os participantes serão convidados a palpitar ternas de coeficientes α1, α2, α3

para ajustar o conjunto de dados sobre os casamentos na faixa etária 40-49 anos por uma fução quadrática

g(x) = α1 + α2x + α3x
2. Os resultados serão analisados graficamente (e comparados, posteriormente, com o

ajuste dos Mı́nimos Quadrados).

2.1 Estimando os coeficientes

Seria perfeito se pudéssemos escolher os coeficientes α1, α2, . . . , αk de modo que g(xi) = yi, i = 1, 2, . . . , n para

todos os valores observados de x. Isso nos levaria ao sistema


f1(x1) f2(x1) . . . fk(x1)

f1(x2) f2(x2) . . . fk(x2)
...

...
...

f1(xn) f2(xn) . . . fk(xn)

×

α1

α2

...

αk

 =


y1

y2
...

yn

 (5)

que, em geral, não possui solução para k < n (assumiremos que k < n, pois não desejamos trabalhar com

20 funções para um conjunto com 20 observações, por exemplo). Outra possibilidade é pensar em escolher os

valores dos αs que minimizam a soma dos desvios R(α1, α2, . . . , αk) =
n∑

i=1

|g(xi)−yi|. Essa tarefa, porém, pode

não ser muito simples, pois a função módulo não é tão simples de manipular. Uma abordagem mais simples

consiste em escolher os valores de Mı́nimos Quadrados de α1, α2, . . . , αk, que minimizam

R2(α1, α2, . . . , αk) =

n∑
i=1

(g(xi)− yi)2. (6)

Para um número consideravelmente grande de situações, o conjunto de valores {α1, α2, . . . , αk} que minimizam

(6) existe e é único [5]. Esse é caso quando g é uma função polinomial (fj(x) = xj−1, j = 1, 2, . . . , k), por
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exemplo. Nesta exposição não exploraremos mais profundamente essa questão e iremos assumir que (6) possui

um único ponto de mı́nimo α̂ = (α̂1, α̂2, . . . , α̂k). Uma forma rápida de se obter α̂ é igualar todas as derivadas

parciais de R2 com respeito aos αs a zero [2, 5], isto é, resolvendo o sistema

∂R2

∂αj
=

n∑
i=1

2fj(xi)

([
k∑

l=1

αlfl(xi)

]
− yi

)
= 0, j = 1, 2, . . . , k, (7)

ou, equivalentemente

k∑
l=1

αl

[
n∑

i=1

fj(xi)fl(xi)

]
=

n∑
i=1

fj(xi)yi, j = 1, 2, . . . , k. (8)

Outra forma de se obter (8) é usando a teoria de melhor aproximação no contexto de Espaços de Hilbert 1.

Felizmente, não necessitamos de ferramentas tão sofisticadas para minimizar funções quadráticas, precisamos?

Ao invés disso, considere j fixado e seja hj(x) =
k∑

l=1

l 6=j

αlfl(x). Por (1) e (6), podemos escrever

R2(α1, α2, . . . , αk) =
n∑

i=1

(αjfj(xi) + [hj(xi)− yi])2

=
n∑

i=1

α2
jf

2
j (xi) + 2αjfj(xi)[hj(xi)− yi] + [hj(x)− yi]2

= α2
j

[
n∑

i=1

f2j (xi)

]
+ αj

[
2

n∑
i=1

fj(xi)[hj(xi)− yi]
]

+

[
n∑

i=1

(hj(x)− yi)2
]
.

Para valores fixados de α1, . . . , αj−1, αj+1, . . . , αk, temos, então, que R2(α1, α2, . . . , αk) é uma função quadrática

em αj com concavidade voltada para cima. Logo, o menor valor de R2(α1, α2, . . . , αk) é alcançado para αj igual

à abscissa

α∗j (α1, . . . , αj−1, αj+1, . . . , αk) = −

[
2

n∑
i=1

fj(xi)[hj(xi)− yi]
]

2

[
n∑

i=1

f2j (xi)

] (9)

do vértice da parábola.

1De fato, para w =


y1
...

yn

 , vj =


fj(x1)

...

fj(xn)

 , j = 1, 2, . . . , k, R2(α1, α2, . . . , αk) é a norma euclidiana de w −
k∑

j=1
αjvj , que

atinge o mı́nimo na projeção ortogonal de w sobre o subespaço gerado por v1, v2, . . . , vk.
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Como R2(α̂) é o mı́nimo global de R2, então devemos ter α̂j = α∗
j (α̂1, . . . , α̂j−1, α̂j+1, . . . , α̂k), para todo j ∈

{1, 2, . . . , k}. Logo, cancelando os denominadores em (9) e lembrando que hj(x) =
k∑

l=1

l 6=j

αlfl(x), obtemos

α̂j

[
n∑

i=1

f2j (xi)

]
= −

 n∑
i=1

fj(xi)[

k∑
l=1

l 6=j

α̂lfl(xi)− yi]

 , j = 1, 2, . . . , k (10)

ou, equivalentemente

[
n∑

i=1

fj(xi)[

k∑
l=1

α̂lfl(xi)− yi]

]
=

k∑
l=1

α̂l

[
n∑

i=1

fj(xi)fl(xi)

]
−

n∑
i=1

fj(xi)yi = 0, j = 1, 2, . . . , k. (11)

As equações (11) apenas mostram que α̂ é a única solução de (8). Esse argumento (com algumas passagens

a mais e uma breve revisão das propriedades da somatória) parece ser perfeitamente compreenśıvel para estu-

dantes do ensino médio.

As equações (8) podem ser escritas em forma matricial:


m11 m12 . . . m1k

m21 m22 . . . m2k

...
...

...

mk1 mk2 . . . mkk

×

α1

α2

...

αk

 =


c1

c2
...

ck

 (12)

com

mjl =

[
n∑

i=1

fj(xi)fl(xi)

]
, bj =

n∑
i=1

fj(xi)yi, l, j = 1, 2, . . . , k. (13)

Precisaremos, então, resolver o sistema (12) para obtermos a nossa solução.
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3 Construção efetiva dos modelos de Mı́nimos Quadrados

Após apresentado o método dos Mı́nimos Quadrados, iremos construir os modelos de Mı́nimos Quadrados para

os dois conjuntos de dados citados na Seção 2. A vantagem de utilizar o Microsoft Excell é que ele é um programa

bastante acesśıvel, fácil de utilizar e que possui comandos bem simples para calcular os produtos escalares em

(13). O Excell também permite inverter a matriz em (12) para obter a solução do sistema. Por fim, utilizaremos

os recursos gráficos do Excell para comparar os ajustes produzidos pelos modelos com os conjuntos de dados

orginais. Os participantes deverão executar toda a parte computacional acompanhando os passos do palestrante

(para o primeiro conjunto de dados) e depois serão convidados a reproduzir esses comandos para o segundo

conjunto de dados. Ao final da oficina, pretende-se que os participantes tenham obtido os seguintes ajustes:

3.1 Porcentagem de noivas na faixa etária 40-49 anos ao longo do tempo

Figura 1: Porcentagem de noivas na faixa etária 40-49 anos ao longo do tempo: valores observados e ajustados

O ajuste acima corresponde à escolha do modelo quadrático g(x) = α1 + α2x+ α3x
2, x = data (em anos).

3.2 Composição do solo de um Lago Ártico

A porcentagem correspondente a cada uma das componentes do solo (areia, lodo e argila) foi ajustada por uma

função do tipo g(x) = α1 + α2x + α3x
2 + α4 log(x), onde x representa a profundidade (em metros). Como as

três funções ajustadas representam proporções, elas devem satisfazer a restrição g1(x) + g2(x) + g3(x) = 1 para

todo valor da profundidade x. Para satisfazer a essa condição, foi considerado o modelo modificado

g′1(x) =
g1(x)

g1(x) + g2(x) + g3(x)
, g′2(x) =

g2(x)

g1(x) + g2(x) + g3(x)
, g′3(x) =

g3(x)

g1(x) + g2(x) + g3(x)
. (14)
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O ajuste é mostrado abaixo:

(a) (b) (c)

Figura 2: Composição do solo de um Lago Ártico em diferentes profundidades: valores observados e ajustados

4 Organização da oficina

Como mencionado anteriormente, a oficina está programada para ocorrer em 4 horas-aula. Três seriam o sufi-

ciente para uma abordagem mais compacta. Porém, devido à heterogeneidade do público previsto e atribuindo

a isso um um tempo de folga para eventuais debates, prefiro executar a oficina no tempo total permitido. O

eventual tempo restante poderá ser preenchido com comentários sobre alguns métodos de inferência para medir

a qualidade do ajuste (Teste QUI QUADRADO, por exemplo [4]), mas sem grandes detalhes. Para a realização

desta oficina será necessária uma sala com um projetor de imagens e com micro computadores com o Microsoft

Excell instalado para uso dos participantes. Gostaria, também, de ter acesso a internet para que os participantes

possam salvar os trabalhos realizados na oficina em seus e-mails. Também será disponibilizado notas de aula

detalhadas com todo o conteúdo exposto nesse resumo.
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O Problema Impossível através da linguagem LISP

Hugo Alex Diniz  a

a Universidade Federal do Oeste do Pará, Email: halexdiniz@gmail.com

Introdução

Muito já foi escrito sobre o seguinte problema:

Dois números (não necessariamente diferentes) são escolhidos 
dentre os inteiros maiores que 1 e não maiores que 20. Apenas 
a soma dos dois números é dada ao matemático S. Apenas o 
produto dos dois é dado ao matemático P.
Ao  telefone  S  diz  para  P:  “Não  vejo  como  você  possa 
determinar minha soma”.
Uma hora depois, P retorna a ligação para dizer: “Eu sei a sua 
soma”.
Mais tarde, S liga novamente para P para dizer: “Agora eu sei o 
seu produto”.
Quais são os números ? (GARDNER, 1979, tradução nossa)

O mesmo ficou conhecido como “Problema Impossível”, pois o matemático 

Martin  Gardner  (1914  -  2010)  assim  o  chamou  no  artigo  "A  Pride  of 

Problems,  Including  One  that  is  Virtually  Impossible",  publicado  em sua 

coluna Mathematical  Games,  na revista  Scientific  American,  em 1979.  O 

interessante é que o problema realmente é “impossível”, pois não possui 

solução! Mas não era esta a intenção.  O próprio Gardner reconhece isto em 

sua  coluna,  alguns  meses  depois  (GARDNER,  1980).  Gardner  tentou 

simplificar um problema inicialmente proposto pelo matemático holandês 

Hans  Freudenthal  (1905-1990)  (FREUDENTHAL,  1969).  Publicado 

originalmente em alemão, foi apresentado em inglês por David Sprows, em 

1976. Segue abaixo uma tradução do problema apresentado por Sprows:

Sejam x  e  y  dois  inteiros  com 1  < x  <  y  e  x+y  <= 100. 
Suponha que para a Sra. S é dado o valor de x+y e para o Sr. P,  
o valor de x*y.

1. Sr. P diz: “Eu não sei os valores de x e y”;
2. Sra.  S  responde:  “Eu  já  sabia  que  você  não  sabia  os 

números”;
3. Sr. P responde: “Oh, então eu sei os valores de x e y”;
4. Sra. S exclama: “Oh, então eu também sei!”.

Quais os valores de x e y ? (SPROWS, 1976, tradução nossa)



Chamaremos  ao  problema  acima  de  Problema  de  Freudenthal  de 

soma máxima igual a 100 e o representaremos por (P100).O  problema  (P100) 

não  é  impossível  e  possui  uma  única  solução!  Para  uma  análise 

aprofundada,  recomendamos os  artigos  de Neri  (NERI,  2006)  e de Born, 

Hurkens e Woeginger (BORNS;  HURKENS; WOEGINGER,  2006).  Ambos os 

trabalhos utilizam algoritmos computacionais para estudar o problema.

Neste  artigo,  utilizando  a  implementação  CLISP  (HAIBLE;  STOLL, 

2007) da linguagem Common Lisp (aqui chamada simplesmente de LISP), 

estudaremos  as  soluções  para  o  Problema  Impossível  e  o  Problema  de 

Freudenthal. O sistema computacional algébrico Maxima (MAXIMA, 2012) foi 

desenvolvido em LISP.  Usaremos o LISP através  do Maxima. O artigo de 

Andrade (ANDRADE, 2012) possui uma excelente introdução ao Maxima. 

Não pretendemos que este seja um tutorial sobre LISP, mas sim um 

exemplo de como podemos utilizar uma linguagem de programação de alto 

nível,  para  gerar  listas  de  números  satisfazendo  determinadas 

propriedades.

LISP

A linguagem LISP foi desenvolvida por John McCarthy (1927-2011) em 
1958. Um de seus principais dialetos é o Common Lisp.  Todo código de 
programa em LISP é escrito utilizando listas. No sistema Maxima, podemos 
executar uma linha simples de código LISP através do comando especial 

:lisp . Por exemplo:

(%i1)> :lisp (* 3 (+ 1 3) (- 5 3));

24

Aqui chamamos a função * (multiplicação) que recebe os argumentos 3,  (+ 
1 3) e  (- 5 3). Estes argumentos são avaliados como  3,  4 e  2, respectivamente. A 

função to_lisp () abre uma sessão interativa do LISP no Maxima:

(%i1)> to_lisp();

Type (to-maxima) to restart, ($quit) to quit Maxima.

MAXIMA> 

Agora podemos digitar código LISP diretamente e obtermos seus resultados. 
Por exemplo:



MAXIMA> (loop for n from 1 to 10 when (zerop (mod n 2)) 

collect n)

(2 4 6 8 10)

Através do comando loop fazemos a variável n variar de 1 até 10 e quando 

(comando  when)  o  resto  da  divisão  (comando  mod)  por  2  for  igual  a  0 

(comando  zerop)  então  selecionamos  (comando  collect)  o  valor  para 
compor a lista. 

Para  um  aprofundamento  na  linguagem  LISP,  recomendamos  as 
leituras indicadas na página oficial do projeto CLISP (http://www.clisp.org).

O Problema Impossível

No intuito  de estudarmos o problema,  vamos estabelecer  algumas 

definições e suas respectivas funções em LISP:

• domínio do problema –  são as condições satisfeitas pelo par de 

números que devemos descobrir;

MAXIMA> (defun dominio (x y) (<= 2 X Y 20))

• somas e produtos associados - diremos que um produto p e uma 

soma s estão associados se  existem x e y pertencentes ao domínio 

do problema tais que p = x * y e s = x + y;

MAXIMA> (defun somas (p)
(loop for n from 2 to (isqrt p) 

when (and (dominio n (/ p n))
(zerop (mod p n))) 

collect (+ n (/ p n)))
)

http://www.clisp.org/


MAXIMA> (defun produtos (s)
(loop for n from 2 to  (/ s 2)

when (dominio n (- s n))
collect (* n (- s n)))

)

• produto revelador – um produto p é dito revelador se existe uma 

única fatoração p = x * y, onde x e y pertencem ao domínio do 

problema.

MAXIMA> (defun revelador (p)
(= 1 (length (somas p)))

)

Utilizando estas funções, podemos realizar alguns cálculos:

MAXIMA> (produtos 5)

(6)

MAXIMA> (produtos 17)

(30 42 52 60 66 70 72)

MAXIMA> (SOMAS 10)

(7)

MAXIMA> (somas 24)

(14 11 10)

MAXIMA> (revelador 10)

T

MAXIMA> (revelador 24)

nil



A primeira declaração do matemático S é equivalente a: “Você não possui um 

produto revelador”. Ou melhor: “Eu possuo uma soma sem nenhum produto revelador 

associado”. Então, quais as possíveis somas até este momento ?

MAXIMA> (loop for soma from 4 to 40 
when (notany #'revelador (produtos soma))
collect soma)

(11)

Com isto, nós e o matemático P sabemos que a soma dos números é 11. Logo 

quando o matemático P anuncia que conhece a soma, não está fornecendo nenhuma 

informação adicional. Não há como o matemático S decidir entre os produtos:

MAXIMA> (produtos 11) 

(18 24 28 30)

Concluímos que não há solução para o problema.

Problema de Freudenthal

Alterando o domínio do problema, para refletir as novas condições do 

problema, teremos:

MAXIMA> (defun dominio (x y) (and (< 1 x y) (<= (+ x y) 
100)))

Vamos reescrever cada uma das declarações do problema:

1. Sr. P diz: “Eu não possuo um produto revelador”;

2. Sra.  S  responde:  “Eu  já  sabia  pois  minha  soma  não  está 

associada a nenhum produto revelador”;



MAXIMA> (defun possiveis_somas ()
(loop for soma from 5 to 100 

when (notany #'revelador (produtos soma))
collect soma)

)
MAXIMA> (possiveis_somas)
(11 17 23 27 29 35 37 41 47 53)

3. Sr. P responde: “Oh, então eu sei sua soma, pois meu produto 

possui apenas uma soma associada do tipo que você tem.”;

MAXIMA> (defun possiveis_produtos () 
(loop with lista_somas = (possiveis_somas)

for soma in lista_somas
append (loop for produto in (produtos soma)
when (= 1 (length (intersection   

(somas produto) lista_somas))) 
collect produto))

)
MAXIMA> (possiveis_produtos)
(18 24 28 52 76 112 130 50 92 110 140 152 162 170 
176 182 54 100 138 154 168 190 198 204 208 96 124 
174 216 234 250 276 294 304 306 160 186 232 252 270  
336 340 114 148 238 288 310 348 364 378 390 400 408  
414 418 172 246 280 370 442 480 496 510 522 532 540  
550 552 240 282 360 430 492 520 570 592 612 630 646  
660 672 682 690 696 700 702)

4. Sra. S exclama: “Oh, então eu também sei seu produto! Minha 

soma possui apenas um produto associado do tipo que você 

tem.”



MAXIMA> (loop with lista_somas = (possiveis_somas)
with lista_produtos = (possiveis_produtos)
for soma in lista_somas 
for lista = (intersection (produtos soma)

lista_produtos)  
when (= 1 (length lista)) 
collect (push soma lista)

)
((17 52))

Concluímos que o problema possui solução única (4, 13).

Variantes

O  problema  (PM),  com  ,  não  possui  solução.  Para 

, a solução (4,13) é única.  Somente para , teremos 

uma segunda solução. Deixamos a cargo do leitor, alterar as funções LISP 

de  modo  a  descobrir  as  soluções  para  o  problema  (P1685).  A  resposta 

encontra-se no final deste artigo.

Em 1995, Lee Sallows [SALLOWS, 1995] publicou um artigo no qual 

apresenta  uma  interpretação  para  o  problema  de  Gardner,  em  que  é 

possível  encontrar  uma  solução.  Ele  considera  que  caso  um  dos 

matemáticos tenha condições de descobrir a solução, isto será anunciado 

imediatamente. Com isto, ele pressupõe que o matemático P não possui um 

produto revelador. E mais, que o matemático S sabe disto, e mesmo assim 

não  consegue  descobrir  a  solução.  Logo,  a  primeira  declaração  do 

matemático  S  seria  equivalente  a:  “Minha  soma  está  associada  a  pelo 

menos dois produtos não- reveladores”. Faremos uma alteração nas função 

possiveis_somas e possiveis_produtos para refletir esta interpretação.



MAXIMA> (defun possiveis_somas ()
(loop for soma from 4 to 40 

when (< 1 (count-if-not #'revelador (produtos 
soma)))

collect soma)
)
MAXIMA> (possiveis_somas)
(8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  
26 27 28)

MAXIMA> (defun possiveis_produtos () 
(loop with lista_somas = (possiveis_somas)

for soma in lista_somas
append (loop for produto in (produtos soma)
when (and (not (revelador produto))

(= 1 (length (intersection 
(somas produto) lista_somas)))) 

collect produto))
)
MAXIMA> (possiveis_produtos)
(12)

Com isto a única solução para o “Problema de Sallows” é (2, 6). Note que aqui, 

assim como Gardner, o valor máximo para os números é 20. Em seu artigo, Sallows 

apresenta uma tabela com soluções para o problema com diferentes limites máximos. O 

par (2, 6) é solução para o problema desde que o limite máximo seja maior ou igual a 8. 

No entanto, sua tabela possui incorreções, pois para o limite máximo igual a 100, afirma 

que a solução única é  (2, 6), mas podemos facilmente alterar as funções acima, para 

obter a solução (84, 88). 
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Resumo: A proposta desta Oficina é realizar uma sessão de estudo de alguns 
pequenos artigos Klein junto com os professores de Ensino Básico e de Cursos de 
Licenciatura em Matemática, assim como de licenciandos, participantes da VI Bienal da 
SBM. Para esclarecer o significado da Oficina e seus objetivos, descrevemos a seguir 
resumidamente no que consiste o Projeto Klein de Matemática, em Português, que está 
ligado ao projeto internacional da ICMI-IMU. O texto do resumo deriva de ([1]).  

 

The Klein Project for the 21st century. 

“The Klein Project for the 21st century” (http://www.kleinproject.org) é um projeto de 
colaboração entre a ICMI (International Commission on Mathematics Instruction) 
(http://www.mathunion.org/icmi) e a IMU (International Mathematical Union) 
(http://www.mathunion.org) lançado em 2008 para celebrar os 100 anos da primeira publicação 
dos famosos textos de Felix Klein para professores do ensino secundário. O objetivo principal 
do projeto é oferecer uma visão ampla da área da Matemática com conteúdos e suas abordagens 
no ensino médio e na graduação universitária. Em 2010, a Sociedade Brasileira de Matemática 
(SBM) (http://www.sbm.org.br) lançou o Projeto de Ensino e Pesquisa “Projeto Klein de 
Matemática em Português” para contribuir de forma organizada e significativa ao “The Klein 
Project for the 21st Century”. O projeto da SBM conta com apoio e participação da SBEM, 
SBHMat, SBMAC, OBMEP. 

 Dentre os objetivos específicos do projeto internacional, que podem ser consultados no 
sítio do projeto  (http://www.kleinproject.org) em inglês, e também  no sítio da Sociedade 
Brasileira de Matemática-SBM (http://www.sbm.org.br) em português, destaca-se a produção 
de um livro de leitura acessível, mas profissional, que transmita a conexão, o crescimento, a 
relevância e a beleza da disciplina Matemática, desde suas grandes idéias a fronteiras da 
pesquisa e aplicações. O livro será disponibilizado em várias línguas, inclusive o português. 

O público alvo do “The Klein Project for the 21st century” está constituído principalmente 
pelos professores com formação universitária em matemática, particularmente aqueles que 
atuam no ensino médio ou nos anos iniciais do ensino superior. Os resultados e os produtos 
didáticos de diferentes naturezas deverão ser acessíveis a todos que têm interesse na 
matemática, especialmente a todos aqueles que são responsáveis por transmitir a matemática 
para novos aprendizes ([2]). Isto constitui um verdadeiro desafio para a comunidade de 
matemáticos e de educadores matemáticos.  

Para sistematizar a produção de material para o livro, o projeto estabeleceu, em meados 
de 2010, uma meta inicial de compilar as contribuições da comunidade acadêmica sob formato 
de pequenos artigos de 2 a 4 páginas, chamadas de ‘vignettes Klein’ em inglês, com 



características fundamentais de trabalhar com idéias contemporâneas da matemática, 
disponibilizadas para os professores de ensino médio. Isto colocou uma direção norteadora para 
as ações que procurem alcançar os objetivos primários do projeto. 

Os critérios para os pequenos artigos Klein foram divulgados no sítio do projeto 
(http://www.kleinproject.org) com chamadas de contribuição para a comunidade acadêmica. Os 
textos podem ser de dois tipos, sendo os textos do tipo 1  aqueles que  descrevem trajetórias que 
conectem a matemática escolar com os avanços e aspectos recentes da matemática; e os do tipo 
2 sendo textos explicativos de aplicações modernas e significativas da matemática. 

Ambos tipos precisam ter em conta o pensamento do leitor que pergunta  “ por que isto é 
importante?”, e a resposta necessita ser cientificamente profunda. Um artigo Klein deve dizer 
algo sobre a matemática, ou sobre o papel da matemática na ciência e na tecnologia, ou ainda 
como a matemática se desenvolve em termos gerais. O texto deve ser profundo em matemática e 
não apenas dizer que existe matemática dentro de um dado tópico, e também deve ser 
autoexplicativo ou com indicações claras de bibliografia e referências complementares para que 
o leitor possa compreender completamente o significado do artigo e suas possíveis extensões. 
Estas características de um artigo Klein podem ser conferidas no link “How to Contribute” no 
sítio do projeto. 

As primeiras contribuições que estão sendo selecionadas pelo projeto internacional estão 
no sitio blog do projeto, http://blog.kleinproject.org, onde duas contribuições selecionadas de 
autores brasileiros foram traduzidas e postadas, em inglês. As traduções dos artigos do site em 
português estão nas atividades programadas do Projeto em Português.  Os artigos selecionados 
dos colaboradores brasileiros estão no site do projeto: http: //klein.sbm.org.br. 

O Projeto em Português. 

Em outubro de 2009, durante o 1º Workshop Internacional do Klein Project, ocorrida em 
Madeira, Portugal, foi estabelecido um acordo entre pesquisadores brasileiros e portugueses 
para uma colaboração conjunta no projeto, tendo em vista o evidente benefício que isto trará 
para as comunidades de todos os países que falam a língua portuguesa.  

Em 2010, a Sociedade Brasileira de Matemática - SBM  propôs o Projeto de Ensino e 
Pesquisa “Projeto Klein de Matemática em Português” para contribuir de forma organizada e 
significativa ao “The Klein Project for the 21st century”, com o apoio de principais associações 
científicas do país, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática – SBEM, a Sociedade 
Brasileira de História da Matemática – SBHMat, a Sociedade Brasileira de Matemática 
Aplicada e Computacional – SBMAC, e a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas - OBMEP.  

O projeto tem a coordenação nacional de Yuriko Yamamoto Baldin (UFSCar) e Mario 
Jorge Dias Carneiro (UFMG), com representantes da SBM, SBEM, SBHMat e SBMAC. 

O projeto, aprovado pela CAPES-MEC, foi planejado para desenvolver material 
bibliográfico em língua portuguesa, no espírito do projeto Klein internacional, com a 
colaboração de pesquisadores, professores e educadores brasileiros e portugueses. 

O “Projeto Klein de Matemática em Português” tem o objetivo de fortalecer a área de 
pesquisa em Ensino de Matemática, uma área que emerge no Brasil como uma necessidade cada 
vez maior de estabelecer as ligações entre a disciplina da Matemática e a prática do Ensino, que 
promovam as melhorias almejadas na educação escolar brasileira.  



A seguir descrevemos as características próprias de organização do projeto brasileiro que 
procuram estabelecer uma ponte entre os avanços da matemática e o conhecimento do professor. 

O papel das Oficinas no estabelecimento dessa ponte é descrito a seguir. 

O papel das Oficinas para professores. 

Tomando-se como referencial as orientações para um artigo Klein de modo que possa 
contribuir para o projeto internacional, mas também que alcance o público alvo brasileiro 
efetiva e produtivamente, o projeto brasileiro possui uma estrutura organizada em etapas e com 
características próprias. 

A estrutura prevê, por meio da realização de Oficinas, a inclusão dos professores do 
ensino médio, assim como de alunos da licenciatura (futuros professores) e pós-graduandos, no 
trabalho colaborativo de construção de um material bibliográfico no espírito do projeto Klein, 
que possa realmente ser utilizado e apreciado por seu público alvo.  

Os artigos Klein são contribuições da comunidade de pesquisadores de matemática, e 
Workshops Klein são especialmente organizados com participação de pesquisadores 
especialistas com o objetivo de debater e filtrar as idéias fundamentais da matemática e os 
avanços expressivos da disciplina no século 20, assim como distinguir sua presença inegável na 
ciência e aplicações tecnológicas. Os artigos advindos da contribuição da comunidade científica 
de pesquisadores e educadores matemáticos são analisados por pares, segundo os critérios do 
projeto acima citados, e os melhores são submetidos para o projeto internacional.  

Mas, o que seria um bom artigo dentro do projeto Klein?  

Um artigo científico que contém informações avançadas quase sempre está fora do 
alcance de um professor que trabalha a matemática escolar dos livros didáticos nas salas de aula. 
Em geral, a ruptura entre a matemática avançada e o conteúdo escolar se inicia pela falha na 
comunicação entre os pesquisadores da disciplina e os professores, pelas diferenças na 
linguagem e na abordagem utilizadas na redação de artigos de pesquisa. Esta característica torna 
ainda mais desafiadora dentro do projeto a produção de artigos Klein, que possam ser realmente 
apreciados por professores e incorporados ao seu conhecimento.  

No projeto brasileiro, os primeiros workshops com pesquisadores trouxeram inicialmente 
um levantamento das realidades de ensino nas salas de aula de escolas de nível fundamental e 
médio, assim como das diferenças que há entre os currículos atuais dos cursos de licenciatura e 
o currículo escolar, o que implicou diretamente na necessidade de reflexão sobre os cursos de 
capacitação profissional de formação inicial, assim como a continuada. 

Um dos produtos dessa primeira discussão é a elaboração, atualmente em curso, de um 
“livro companheiro” do professor sobre o tema de “Números reais e funções”, que discute as 
principais dificuldades dos professores em adequar o conhecimento sofisticado deste tópico na 
prática escolar, assim como orienta o rigor necessário do tratamento deste tema em nível de 
ensino médio. Outros livros sobre demais temas relevantes serão produzidos para apoiar os 
cursos de preparação de futuros professores e também os professores na sua prática escolar. 

A primeira chamada para artigos Klein em português trouxe grandes e boas contribuições 
da comunidade de pesquisadores matemáticos, brasileiros e portugueses, cujos textos foram 
analisados por pareceristas ad-hoc. Estes são pesquisadores especialistas que avaliam os textos 
segundo os critérios estabelecidos para os artigos Klein, além de óbvias correções matemáticas e 
adequações de linguagem e estilo.  

Os artigos que passam pela avaliação e revisão são então trabalhados nas Oficinas Klein 
pelos professores de ensino médio, professores e alunos dos cursos de licenciatura. O projeto 
brasileiro entende que, se os artigos são escritos para o público de professores de matemática, 
então os mesmos precisam ser realmente entendidos e apreciados por este público e, logo, eles 
precisam passar por uma avaliação criteriosa e produtiva que possam reverter em melhorias de 
comunicação entre a matemática da pesquisa e a realidade escolar. As Oficinas são o espaço 



para realizar os estudos desses artigos. 

As oficinas Klein constituem uma inovação dentro de projetos que envolvem professores 
de escola básica, pois os mesmos estão habituados a freqüentar oficinas como participantes 
ouvintes de exposições ou como protagonistas de atividades práticas, e não como pesquisadores 
e consultores. A figura do professor de escola básica como pesquisador de sua prática é 
apontada dentro do perfil desejado de professores, por documentos oficiais como os Parâmetros 
Curriculares Nacionais  ([3]), assim como por pesquisadores da educação, por exemplo, ([4], 
[5]). 

O ponto de vista educacional focaliza a prática didática como objeto de pesquisa e as 
reflexões e as descobertas são relacionadas ao aprimoramento das ações do docente na sala de 
aula assim como à avaliação e melhorias das estratégias de ensino. 

Em acréscimo a este ponto de vista teórico da educação, o projeto Klein brasileiro traz 
uma alternativa por meio das oficinas Klein, que até a data foram realizadas em diversas regiões 
do Brasil, desde abril de 2011. As oficinas trazem ao professor uma atividade inédita de se 
colocar como pesquisador do conteúdo de matemática relevante para aprimorar seu 
conhecimento, e para a aproximação com a matemática de fronteira que pode renovar as 
atividades na sala de aula. A valorização do professor de ensino básico como colaborador 
efetivo na consecução dos resultados almejados pelo projeto Klein é um fator importante na 
construção de uma ponte entre a matemática avançada, antes inacessível ou incompreendida, e o 
contexto escolar. 

Este modelo de trabalho do projeto brasileiro está sendo considerado por outros países 
participantes do projeto internacional, e sendo introduzido e testado em países como EUA e 
Suécia. 

A proposta para a VI Bienal é precisamente realizar mais uma Oficina Klein, pelo fato 
da Bienal atrair público potencialmente interessado na temática do Projeto Klein e que poderão 
contribuir com sua participação no estudo. 

Número de participantes: 30 

Tempo necessário: 1 sessão seguida  de 4 horas (não alocar 2 sessões de 2 horas, é 
necessário ser sessão contínua, com pequeno intervalo).  

Devido a restrições do tempo disponibilizado para a atividade de Oficinas, iremos reduzir 
o formato para metade do concebido originalmente, que é uma sessão de 1 dia com 7 horas. 

Necessidades da Oficina: Sala com mesas de trabalho em grupo, projetor multimídia. 
Material de trabalho será fornecido pela proponente. 

Conteúdo da Oficina: O trabalho se realiza em grupos de no máximo seis pessoas, cada 
grupo recebendo um artigo Klein diferente. Os objetivos básicos da oficina são: 

• Estudar os artigos Klein selecionados a fim de fornecer subsídios para adequação dos 
artigos ao público alvo do projeto.  

• Estabelecer conexões entre os temas dos artigos e a matemática da escola básica, 
identificando temas secundários necessários para complementar os artigos. 

Ao estudar os artigos Klein, os participantes analisam o conteúdo dos artigos atentos à 
identificação do tema, nível de dificuldade, necessidade de conhecimento para a leitura do 
artigo, além de expressar a apreciação pelo tema e o alcance das idéias.  O estudo deve ser 
objetivo, de modo a levantar necessidades de material complementar para que os artigos sejam 
apreciados pelo público alvo do projeto. Para estabelecer as conexões entre os temas dos artigos 
e a matemática da escola básica, após a leitura e análise do artigo, o estudo deve buscar formas 
de reconhecimento de temas dos artigos dentro do conteúdo curricular do ensino médio, de 
modo que permita o aproveitamento dos artigos como fonte de revigoramento do conhecimento 
do professor, com motivações atuais e estimulantes para o ensino da matemática.  



Na proposta para a VI Bienal, a segunda parte da Oficina será suprimida  para adaptar ao 
tempo alocado. 

Para orientar os trabalhos, um roteiro para o estudo é oferecido para seguir (reduzido para 
esta proposta), cujas respostas são discutidas pelo grupo e compiladas no final como um 
relatório para o artigo estudado, a ser entregue por cada grupo no final da Oficina.  

O roteiro é composto de questões: 

• Identifique o problema central motivador do artigo e comente sobre sua importância, 
acessibilidade. Identifique o resultado ou questões que o artigo conseguiu transmitir. 

• Destaque uma ou mais partes do artigo que mais apreciou e aproveitou, justificando 
brevemente. 

• Enumerar ordenadamente os conteúdos que sentiu dificuldades em acompanhar no 
texto. Identifique e especifique o tipo de dificuldade, comente brevemente a possível 
causa da dificuldade.  

• Faça sugestões que tornem o texto analisado acessível ao público alvo, especialmente 
sobre necessidades de textos complementares sobre determinados conteúdos, e de 
referências auxiliares para o tema do artigo, como livros, textos, artigos, sítios, 
programas, etc. Comente também sobre conteúdos que podem ser incluídos nos 
cursos de formação/capacitação de professores que auxiliem a apreciação do artigo 
estudado. 

Questão obrigatória que deve ser respondida individualmente por cada participante, em folha 
separada e entregue no final da Oficina: 

• Como aproveitou a Oficina, como colaborador(a) do projeto Klein?  Comente 
com referências a sua formação e a sua prática profissional atual.  

 

Impacto esperado: 

Os primeiros resultados das oficinas realizadas em 2011 indicam que a reação dos 
pesquisadores de matemática em compreender o espírito Klein para produzir textos que tragam, 
para professores de nível médio, os avanços e as belezas da matemática tão diversificada em 
tempos atuais é muito boa, tendo em vista o interesse e o número de contribuições que estão 
sendo recebidas. A atividade de Oficina, que envolve efetivamente professores no estudo dos 
artigos selecionados escritos por pesquisadores, é um marco promissor para este projeto, com a 
possibilidade real de construir uma ponte entre o conhecimento da matemática e o 
conhecimento do professor, diminuindo as lacunas entre a disciplina matemática e o conteúdo 
curricular das escolas básicas. Sendo os professores os agentes nas salas de aula, a colaboração 
deles na sugestão e produção de material, em especial dos textos complementares que irão 
enriquecer a bibliografia de matemática para a escola básica e cursos de licenciatura, é um 
destaque importante.  
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Introdução 

 

Esta oficina tem como proposta abordar algumas construções geométricas de seções 

cônicas decorrentes das definições e propriedades relacionadas, utilizando como recurso 

computacional, o aplicativo GeoGebra. A escolha desse tema deve-se a pouca ênfase dada ao 

assunto no desenvolvimento dos currículos da educação básica, bem como, nas disciplinas de 

Cursos Superiores. Paralelo a isso, com o avanço tecnológico e o grande potencial que os 

aplicativos possuem quando integrados à educação, tem se a necessidade de que os professores 

tenham domínio sobre estes recursos para que possam inseri-los em sua prática docente de 

forma a contribuir no processo de aprendizagem de seus alunos.  

A partir desta ótica, estão sendo desenvolvidos alguns projetos de pesquisa envolvendo 

acadêmicos do Curso de Matemática da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para 

discutir o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino da Matemática, 

com enfoque no uso de aplicativos e recursos digitais livres. Esta oficina provém de resultados 

destas pesquisas, em particular, de um projeto em que as autoras, acadêmicas do curso de 

Matemática e participantes do Programa de Educação Tutorial (PET) estão inseridas. Este 

projeto tem como objetivo geral contribuir para novas práticas e experiências pedagógicas aos 

participantes em relação ao uso de recursos computacionais no estudo de seções cônicas. 

Na oficina proposta será feita, inicialmente, uma breve discussão sobre o tema escolhido 

e, em seguida, serão realizadas algumas considerações sobre o uso de aplicativos que se 

enquadram na perspectiva de ambientes dinâmicos. Posteriormente, serão desenvolvidas 

diversas atividades de construções geométricas no aplicativo, descritas passo a passo, 

envolvendo as seções cônicas: elipse, hipérbole e parábola. Concomitante, às atividades de 

construção, serão discutidos os aspectos geométricos teóricos envolvidos.   

 

 

Recursos Computacionais e o Ensino de Matemática 

 

A construção do conhecimento, segundo Papert (1985), pode ser concebida pela 

participação de um instrumento, o computador, mediado intencionalmente para esse fim, 

possibilitando o desenvolvimento de processos mentais que auxiliem na aprendizagem. O 

professor, nesse processo, servirá de mediador, contribuindo no direcionamento das atividades 

de estudo de forma contextualizada para o aluno.  Seguindo esta perspectiva, Valente (2005) 

reforça que a introdução da informática na educação exige uma formação bastante ampla e 

profunda dos educadores. Havendo a necessidade de proporcionar condições ao professor para 

que este adquira não apenas o domínio do computador ou do software, mas, sim, conhecimentos 

sobre como integrar os conteúdos a serem trabalhados com o recurso tecnológico. Ainda, Borba 



(1999) afirma que, no contexto da Educação Matemática, os ambientes de aprendizagem 

gerados por aplicativos informáticos podem potencializar o processo de ensino aprendizagem 

através da experimentação matemática, com possibilidades de surgimento tanto de novos 

conceitos como de novas teorias matemáticas a fim de torná-lo um aliado importante na 

construção do conhecimento.  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) apontam o uso de 

tecnologias, como um dos caminhos para se “fazer Matemática” em sala de aula. Além disso, 

indicam algumas contribuições que a sua inserção em sala de aula pode trazer, entre elas cita-se:  

 Relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples manipulação simbólica;  

 Evidencia para os alunos a importância do papel da linguagem gráfica e de novas formas 

de representação; 

 Possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um crescente interesse pela realização de 

projetos e atividades de investigação e exploração como parte fundamental de sua 

aprendizagem; 

 Permite que os alunos construam uma visão mais completa da verdadeira natureza da 

atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante desse seu estudo. 

Entende-se que a utilização de recursos tecnológicos na prática docente coloca-se como 

uma ferramenta com potencial para facilitar o processo de aprendizado. O uso da mesma no 

sistema educativo se tornou possível graças à maior acessibilidade às tecnologias de 

comunicação que o mundo atual oferece. Assim, a utilização de softwares dentro da concepção 

de geometria dinâmica permite que o estudo de diferentes conteúdos matemáticos possa ser 

abordado através de explorações, manipulações e conjecturas, proporcionando uma maior 

visualização e compreensão dos conceitos geométricos e algébricos envolvidos. Ainda, Santos 

et. All (2009) afirma que, por meio da construção interativa de figuras e objetos, pode se 

melhorar a compreensão dos alunos através da visualização, percepção dinâmica de 

propriedades, estímulo heurístico à descoberta e obtenção de conclusões "validadas" na 

experimentação. Diante isso, é perceptível como aplicativos com características da geometria 

dinâmica, podem oportunizar um grande auxilio ao processo de aprendizado tornando o aluno 

mais autônomo, isto é, através de investigações ele tem a possibilidade de criar suas próprias 

conjecturas verificando sua validade. 

A escolha do software GeoGebra
1
 na realização desta oficina deve-se ao fato deste permitir 

uma abordagem tanto sobre os aspectos geométricos como algébricos dos diferentes objetos de 

construção envolvidos. No entanto, será dada ênfase aos aspectos geométricos relacionados às 

seções cônicas. Também, levaram-se em consideração algumas características que o aplicativo 

apresenta, tais como: licença livre, multi-plataforma, interface simples que possibilita a 

exploração e a manipulação rápida das figuras, menu de ajuda completo, comandos envolvendo 

diversos tópicos de matemática, recurso que permite gerar planilhas dinâmicas que podem ser 

usadas posteriormente sem que o aplicativo esteja instalado no computador, ou seja, é possível 

desenvolver applets. Neste caso, os aplicativos gerados são páginas em html, que não 

necessitam de internet para serem manipulados, bastando apenas um navegador web, com 

plugin JAVA instalado. 

 

 

                                                           
1
 Aplicativo desenvolvido, inicialmente, para uso na Educação Básica, sendo resultado da tese de 

doutorado de Markus Hohenwarter. 



Seções Cônicas no Ensino de Matemática 

 

Em termos históricos, de acordo com pesquisadores, cita-se Lopes (2011), as seções 

cônicas fazem parte de um assunto da matemática, no qual, exposições gerais são conhecidas 

antes da época de Euclides (325-265 a.C.). Estas curvas são obtidas variando-se a inclinação de 

um plano que intercepta um cone circular reto de duas folhas, sendo que esta propriedade fora 

descoberta por Apolônio (± 262 – 190 a.C.) que forneceu importantes contribuições sobre o 

assunto em seu tratado sobre as cônicas. 

Embora, este tema tenha sido inicialmente discutido e organizado com seus conceitos e 

propriedades pautando-se sobre os aspectos geométricos, atualmente, tem-se uma abordagem, 

quando realizada, focada principalmente nos aspectos algébricos envolvidos. Assim, o estudo 

das seções cônicas limita-se, em geral, a ser realizado na perspectiva da Geometria Analítica, 

evidenciando-se os aspectos algébricos relacionados a estas curvas e, deixando-se em segundo 

plano os aspectos geométricos relacionados. 

Segundo Neto (2011), os livros didáticos do ensino médio, quando abordam o estudo de 

elipse, hipérbole e parábola, normalmente, deduzem apenas as equações analíticas a partir da 

propriedade bifocal. E, estas são representadas no plano cartesiano surgindo as formas 

geométricas das curvas. 

A partir dessa breve descrição, pretendemos justificar a relevância de desenvolvermos 

na oficina alguns aspectos geométricos no estudo das seções cônicas. Pontuando, a partir das 

suas definições e propriedades, diferentes construções geométricas com régua e compasso. As 

referidas construções serão desenvolvidas passo a passo através do aplicativo livre GeoGebra. 

   

Atividades da Oficina 

 

A presente oficina pedagógica visa fornecer uma contribuição no estudo das seções 

cônicas, abordadas tanto no Ensino Médio como no Ensino Superior, tendo como ferramenta de 

apoio o aplicativo GeoGebra. A oficina será composta por atividades que permitam aos 

participantes manipular diversos comandos disponíveis no aplicativo e que estão relacionados 

ao tema. Ao final, as atividades elaboradas durante a oficina resultarão em applets (arquivos em 

html). Sendo que, em cada atividade a exploração do aplicativo dar-se-á concomitante a uma 

discussão teórica envolvendo definições e resultados provenientes da geometria, os quais 

embasam o estudo das seções cônicas.  

As atividades manipulativas propostas nesta oficina foram elaboradas a partir do trabalho 

desenvolvido por Lopes (2011), onde o pesquisador desenvolveu sua pesquisa pautando-se nos 

aspectos geométricos no estudo das seções cônicas.  

A oficina desenvolver-se-á em 4 horas-aula, inicialmente far-se-á uma apresentação da 

proposta da mesma. A oficina será composta por dois módulos: inicialmente, será feita uma 

breve discussão do uso de recursos computacionais no ensino de matemática na concepção de 

ambientes dinâmicos e, após, será realizado o desenvolvimento de diversas atividades de 

construção com régua e compasso envolvendo as seções cônicas. Estes módulos são descritos 

com maior detalhe a seguir: 

 

Módulo 1 – Discussão do uso de recursos computacionais no ensino de matemática  

Neste módulo será feita uma breve discussão sobre o uso de recursos computacionais no 

ensino de matemática. Dando ênfase ao uso de softwares livres desenvolvidos dentro da 

perspectiva de ambientes dinâmicos, destacando-se algumas características do aplicativo 

GeoGebra que justificam sua escolha neste trabalho. Apresenta-se o roteiro: 

 Recursos computacionais e o ensino de matemática;  



 Geometria dinâmica – características; 

 GeoGebra  - características, potencialidades e alguns comandos; 

 Breve descrição das seções cônicas: definição e elementos. 

Estimativa de duração: 30 min. 

 

Módulo 2 – Desenvolvimento de atividades envolvendo elipse, hipérbole e parábola 

Neste módulo serão desenvolvidas seis atividades. Destas, três envolvem construções 

geométricas e as outras três, validações de propriedades relacionadas às cônicas. A partir destas 

atividades os participantes terão oportunidade de explorar diferentes comandos do aplicativo, 

desde os mais simples até alguns mais avançados, podendo, dessa forma, reconhecer recursos e 

potencialidades que o aplicativo possui. Sendo que, ao final de cada atividade o participante 

poderá gerar um applet (arquivo html). Juntamente ao desenvolvimento passo a passo das 

construções geométricas feitas no aplicativo, serão feitas discussões teóricas envolvendo os 

aspectos geométricos constantes na atividade. Algumas das atividades serão descritas de forma 

sucinta a seguir: 

  

Atividade 1: A primeira atividade consistirá em determinar o lugar geométrico dos pontos de 

uma elipse usando construções geométricas através do GeoGebra. Em seguida, utilizaremos os 

recursos do aplicativo para verificar a validade da construção. Após, apresentaremos uma ideia 

da demonstração deste resultado, a partir de resultados da Geometria Euclidiana. A Figura 1 

ilustra a imagem desta construção.  

 

 

Figura 1: Lugar geométrico dos pontos de uma elipse 

 

Atividade 2: Nesta atividade, vamos discutir a validade da seguinte propriedade: 

“A reta tangente à hipérbole no ponto P é bissetriz do ângulo F1 ̂F2, onde F1 e F2 são os focos 

da hipérbole.” 

Para isso, utilizaremos uma construção realizada anteriormente, referente ao lugar geométrico 

dos pontos de uma hipérbole, conforme ilustra a Figura 2. Além disso, ao final da construção, 

apresentaremos uma ideia da demonstração deste resultado. 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Reta tangente à uma hipérbole 

 

Atividade 3: Esta atividade consistirá em determinar o lugar geométrico das retas tangentes à 

uma parábola em qualquer ponto pertencente à mesma, utilizando construções geométricas 

através do GeoGebra.  

 

Figura 3: Lugar geométrico das retas tangentes à uma parábola 

 

 

As demais atividades que serão desenvolvidas na oficina apresentam características 

semelhantes às atividades ilustradas anteriormente, no entanto referentes as outras seções 

cônicas. 

Estimativa de duração: 210 min. 

 

 

Considerações Finais 

 

Através das atividades desenvolvidas na oficina, procura-se resgatar discussões sobre o 

tema seções cônicas, fazendo-se uma abordagem centrada nos aspectos geométricos, embora o 



aplicativo GeoGebra também possibilite a exploração dos aspectos algébricos envolvidos. Desta 

forma, pretende-se contribuir no estudo de cônicas usando-se régua e compasso através do uso 

de recursos computacionais. Aliado a isso, as atividades elaboradas de forma dinâmica tornam-

se uma estratégia pedagógica diferenciada para o estudo das cônicas. 

E, por último, entende-se que, a evolução tecnológica deve ser um fator que contribua 

para o processo de ensino e aprendizagem, tendo o professor como mediador. No entanto, para 

isto ocorrer, é necessário que este tenha subsídios básicos para a execução de atividades que 

envolvam recursos tecnológicos disponíveis. Neste sentido, espera-se que as atividades 

realizadas nesta oficina possam contribuir, na formação dos participantes, no que diz respeito à 

utilização de softwares de geometria dinâmica no ensino e aprendizagem de matemática. 
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Oficina de Matemática Industrial

Responsável: José Mario Mart́ınez

Bienal da SBM 2012 - Campinas

Esta Oficina se encontra integrada ao Centro de Matemática Industrial sus-
tentado pela FAPESP, Processo CEPID 2011/51305-0. A inscrição na ofic-
ina está aberta a estudantes de graduação e pós-graduação, funcionários e
pesquisadores de empresas privadas ou estatais.

A Oficina terá 4 reuniões formais de uma hora, ao longo da Bienal da SBM.
Na primeira reunião será introduzido o Problema, será indicado o posśıvel soft-
ware adequado para seu tratamento e serão formados os grupos de trabalho.
Na ultima reuniao os grupos que tenham chegado a soluções plauśıveis exporão
suas conclusões oralmente em apresentações de 15 minutos. (Esta reunião pode
se estender por mais de uma hora, de acordo com os resultados da oficina.)

A segunda e a terceira reunião estarão dedicadas a temas ocasionais rela-
cionados com os projetos em desenvolvimento.

Além das reuniões informais, os participantes da Oficina deverão desen-
volver um trabalho intensivo teórico e computacional para chegar a resultados
aceitáveis. Esse trabalho demandará tempo integral de dedicação ao longo dos
4 dias.

Os participantes da oficina que cheguem a resultados plauśıveis receberão
um Certificado de Participação.

Poderão ser usados os equipamentos computacionais dos laboratórios do
IMECC.

Problema
A Oficina será devotada a um problema espećıfico de interesse industrial.

Se trata da Estimação de Parâmetros de Filmes Finos. Um filme fino é uma
peĺıcula de espessura muito pequena (entre 50 e 1000 nm) de diferentes ma-
teriais. No processo da sua fabricação o filme é depositado em um substrato
(generalmente vidro) e se precisam conhecer seus parâmetros óticos fundamen-
tais: ı́ndices de absorção e refração (que são funções do comprimento de onda
da luz à qual o filme é submetido) e espessura do filme. Esses parâmetros po-
dem ser conseguidos através de uma medida indireta: a transmitância. Se a
espessura é muito pequena, descobrir a absorção e a refração usando usando
transmitância é muito dif́ıcil, por razões bastante óbvias. Portanto, o desen-
volvimento de processos computacionais capazes de recuperar os parâmetros
óicos usando somente transmitância é um “problema inverso” muito desafiante.
Esta oficina será dedicada a este problema.

Fórmulas
É geralmente aceito que as seguintes fórmulas, devidas a Swanepoel, repre-

sentam bem a trasmitância em função da espessura, a refração e a absorção do
filme.

1



A transmitância T de um filme fino absorbente depositado em um substrato
transparente é dada por:

T =
Ax

B − Cx +Dx2
, (1)

onde
A = 16s(n̄2 + κ2), (2)

B = [(n̄+ 1)2 + κ2][(n̄+ 1)(n̄+ s2) + κ2], (3)

C = [(n̄2 − 1 + κ2)(n̄2 − s2 + κ2)− 2κ2(s2 + 1)]2 cosϕ
−κ[2(n̄2 − s2 + κ2) + (s2 + 1)(n̄2 − 1 + κ2)]2 sinϕ,

(4)

D = [(n̄− 1)2 + κ2][(n̄− 1)(n̄− s2) + κ2], (5)

ϕ = 4πn̄d/λ, x = exp(−αd), α = 4πκ/λ. (6)

Nestas fórmulas usamos a seguinte notação:

(a) λ é o comprimento de onda;

(b) s = s(λ) é o ı́ndice de refração do substrato transparente (conhecido);

(c) n̄ = n̄(λ) é o ı́ndice de refração do filme;

(d) κ = κ(λ) é o coeficiente de atenuação do filme (α é o coeficiente de ab-
sorção);

(e) d é a espessura do filme.

Sabe-se que

PC1: n̄(λ) ≥ 1 e κ(λ) ≥ 0 para todo λ ∈ [λmin, λmax];

PC2: n̄(λ) and α(λ) são funções decrescentes de λ;

PC3: n̄(λ) é convexa;

PC4: Existe λinfl ∈ [λmin, λmax] tal que α(λ) é convexa se λ ≥ λinfl e côncava
se λ < λinfl.

Dados
Serão fornecidos dados representados por diferentes curvas de trasmissão de

filmes cujos parâmetros óticos e espessuras são desconhecidos.

Modelos
Serão discutidas diferentes formas em que o problema pode ser modelado

matematicamente. Entretanto, haverá ampla liberdade para que os partici-
pantes encontrem formas alternativas.

Software

2



Os participantes receberão um rápido treino na utilização de um software
para otimização com restrições. Entretanto, haverá ampla liberdade para que
usem programas alternativos.

Requisitos
Nenhum conhecimento espećıfico é necessário, embora certa maturidade em

aspectos de modelagem matemática, Cálculo e destreza computacional seja de-
sejável.
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