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Apresentação
“Toda jornada começa com o primeiro passo”.
Lao-Tse

A magia e a beleza da Matemática nos encantam e
surpreendem a cada dia. Somos professores apaixonados por essa área do saber humano e reconhecemos na educação o espaço para reflexão e melhoria
do ser humano e, consequentemente, da sociedade.
A transformação social requerida para um mundo
com mais harmonia e paz se instancia em cada um
de nós, professores ou alunos, cidadãos ou governantes, e depende da compreensão da complexidade da realidade. A Matemática nos oferece ferramentas conceituais importantes para promover essa
compreensão e a consequente transformação social.
Esse fato, por si só, já justificaria a sua presença nos
currículos escolares, mas acreditamos que o encantamento surpreendente da relação entre a abstração
e a realidade corresponda à verdadeira inspiração
para seu estudo na educação básica.
O público-alvo dessa coleção são todos que, como
nós, são apaixonados por essa ciência e, diariamente, contribuem para apresentar às novas gerações as
belezas da Matemática. Nós escrevemos esse material
para você, colega professor, de modo a refletirmos sobre conceitos matemáticos e propostas pedagógicas.

Li Er ou Lao
Dan, mais
conhecido
como Lao-tse
que em chinês
significa velho
mestre, é uma
das maiores
personalidades
da filosofia
oriental.
Reza a lenda
que ele viveu
por volta do século VI antes de
Cristo, na época
das Cem Escolas
de Pensamento.
Foi atribuído
a Lao-Tse a
autoria do Tao
Te King ou Livro
do Caminho e
da Virtude, um
dos livros mais
traduzidos do
mundo, ficando
atrás apenas
da Bíblia.

Em nossa concepção, a autonomia pedagógica docente é essencial para a promoção de uma aprendizagem efetiva. Portanto, esse material foi concebido
como um ponto de partida para reflexões sobre o ensino da Matemática e do papel dessa ciência na integração com os diversos campos do saber.

O primeiro passo...
Professor, a coleção Diálogos com Professores do
Ensino Médio, do SESI Matemática, foi escrita por
professores de matemática atuantes na educação
básica e superior, nas redes municipal, estadual e federal, e que participaram de vários projetos de formação continuada em diferentes Estados do Brasil. As
diferentes realidades vivenciadas nessas experiências
nos motivaram a escrever esse material tendo como
foco a sala de aula real, com professores e alunos reais e não os ideais.
O professor real tem muito interesse na aprendizagem dos alunos e pouco tempo para preparar e criar
aulas novas. O aluno real está imerso em um mundo
tecnológico com muitos atrativos e que precisa ser
motivado e apresentado às belezas e encantamentos
da Matemática. Por isso, pensamos em um texto que
agregue reflexões sobre a nossa sala de aula e que
busque na Matemática a magia capaz de aguçar a
mente e despertar nos estudantes o mesmo interesse
que nos encantou.
Os desafios da sala de aula real são complexos e, por
isso, é preciso mais do que o conhecimento Matemático para que os docentes consigam obter sucesso no
ensino dessa ciência. No entanto, tal conhecimento é fundamental. Nossa proposta não é apresentar
exaustivamente os conceitos matemáticos, pois acreditamos que você, professor, já os têm e, caso neces-

site consultar alguma literatura, poderá recorrer aos
muitos materiais já existentes para este fim.
Nossa proposta se baseia na exposição e debate de
ideias a fim de refletirmos sobre os aspectos pedagógicos da sala de aula real, os conteúdos matemáticos
e os recursos tecnológicos disponíveis, como se esse
espaço fosse a sala de professores na qual pudéssemos compartilhar experiências e, após esse diálogo,
sairmos recarregados com a beleza e o encantamento da Matemática, prontos para provocar, desafiar e
motivar os estudantes.
Agradecemos por acreditar que juntos, nessa jornada, podemos fazer algo extraordinário.
Obrigado por ter se aventurado nessa profissão magistral e por fazer diferença na sociedade!
Um grande abraço,
Equipe Sesi Matemática.

Características da Coleção Diálogos
com Professores do Ensino Médio
Os doze livros da coleção abordam conteúdos do
ensino médio sem, necessariamente, seguir a divisão curricular tradicional, mas buscando estabelecer
relações entre eles. Cada livro foi dividido em temas
sobre conceitos matemáticos e redigido como um
diálogo entre os autores e os leitores. Por sua vez, os
temas são divididos em quatro seções:

Atividades Práticas

Na Sala de Professores, apresentam-se diálogos
entre personagens fictícios: professores que se encontram na hora do recreio ou em tempos vagos e
conversam sobre como ensinar um determinado
conteúdo da matemática.
A seção Atividades Práticas pode se dividir em duas
subseções:

•

Experiências com objetos ou situações da vida
real
Exemplos de atividades com objetos físicos ou
análises de situações cotidianas cujo objetivo
é abordar o conteúdo matemático destacado
na seção anterior. São situações de fácil compreensão, criativas e motivadoras, que propiciam uma interação colaborativa entre alunos
e professores.

•

Investigação de erros
Aprofundamento do debate sobre os conceitos matemáticos abordados a partir da análise
e discussão de exemplos de erros e equívocos comuns.

Na seção Matemática e Suas Tecnologias são apresentados pelo menos dois recursos digitais elaborados especialmente para cada Tema, bem como
orientações metodológicas de uso e algumas aplicações pedagógicas para exploração dos conceitos
matemáticos abordados.

A seção Ampliando ideias poderá se dividir em quatro subseções:
Leitura Recomendada

Textos comentados para aprofundamentos sobre os conceitos matemáticos abordados.
Sugestão de Materiais Didáticos

Articulação do tema aos materiais disponibilizados pelo programa SESI Matemática.
Sugestão de Recursos Educacionais
Digitais

Apresentadas – de forma resumida – outras sugestões de uso de recursos digitais disponíveis:
em sites de universidades; no Portal do Professor; no Portal da TV Escola; no Portal Domínio
Público; na plataforma de jogos on-line, etc;
além daqueles comentados na seção Matemática e suas tecnologias.

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.
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TEMA

Luz, câmera, ação!

Introdução
Nós, professores, estamos familiarizados com aquele espaço
na escola que muitas vezes serve de refúgio (físico e mental)
para trocarmos experiências e ideias com outros trabalhadores
que também escolheram o magistério como profissão. Sabemos o quanto é relaxante chegar à sala dos professores após
alguns tempos de aula. Você vai conhecer a nossa sala dos
professores e nela os professores Pedro e Francisco – com
quem você vai conviver por bastante tempo. São personalidades e perfis profissionais bastante distintos, mas que, nessa diversidade, se completam e trocam experiências de forma enriquecedora. As conversas entre Pedro e Francisco motivarão
muitas reflexões...
Nosso intuito com essa abordagem em forma de narrativa é
fortalecer o aspecto da construção social de saberes, trazendo diferentes pontos de vista que nos são familiares, por meio
de um diálogo que serve de instrumento disparador da reflexão, e, portanto, agente ativo na transformação que buscamos
obter em nós mesmos e ao nosso redor.
Assim, seja bem-vindo à sala de professores! Entre, sente-se, mas
não se “acomode”, pois as novas ideias vão “mexer” com você.
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Sala de Professores
Você conhecerá agora Francisco e Pedro, dois professores de
matemática que assim como você procuram meios de ensinar
determinados conteúdos de matemática. Siga essa trajetória
com eles e veja no que vai dar!

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Aprofundamento
Será que você está atento?
No seu entendimento, sobre qual conceito matemático os professores Francisco e Pedro estavam conversando?

Módulo 1
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Você acertou se pensou em...

Propositalmente, não apresentamos uma definição de função, afinal, há
muitas definições equivalentes em livros didáticos. Optamos por destacar
características essenciais deste conceito, como a noção de dependência
e as ideias de ausência de exceção e de ambiguidade, que nos permitem
dizer se um dado ente matemático é ou não uma função.

Discutindo o conceito de função
A noção de dependência é fundamental na caracterização do
conceito de função porque estabelece o aspecto relacional:
“uma coisa” depende de “outra coisa”. Desse aspecto decorre a
necessidade de compreensão sobre o que é “uma coisa”, o que
é “outra coisa” e o que significa, propriamente, “depender”.

Módulo 1
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Para sair da linguagem coloquial e buscar um entendimento
mais consistente, podemos caracterizar “coisa” como sendo
um atributo de um objeto ou o próprio objeto.
Por exemplo:

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

No exemplo anterior, a relação de dependência, sob o ponto de vista
matemático, é antissimétrica e conecta um objeto a outro de forma unívoca.

É importante destacar que a relação não precisa ser expressa
por meio de uma fórmula algébrica, até porque os objetos relacionados por uma função podem não ser numéricos.
Dada uma unidade de medida de área, por exemplo, na função que associa um polígono à sua área, o objeto polígono
não é um ente numérico.
Módulo 1
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Agora, o que significam as expressões “ausência de ambiguidade” e “ausência de exceção”?
Essas expressões remetem às restrições utilizadas na definição
de função.
Por exemplo:

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

No contexto matemático mais amplo, desejamos que a noção de ausência
de ambiguidade seja interpretada como “um elemento do domínio está
associado a apenas um elemento do contradomínio”.

Módulo 1
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Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação

Em Resumo...
As ausências de exceção e ambiguidade, utilizadas na caracterização de função,
podem ser resumidas em “cada elemento do domínio está associado a um único
elemento do contradomínio”.

Será que toda e qualquer relação entre objetos pode ser identificada com uma função?
Podemos dizer que a relação entre um valor financeiro e os
itens que podem ser comprados com esse valor pode ser caracterizada como uma função?
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A relação deixa implícita a noção
necessária de dependência: quando o valor em dinheiro muda, o
que eu posso comprar também
muda, certo? Entretanto, note que
se eu tenho R$ 10,00, posso comprar, por exemplo, 500 gramas de
uma alcatra que custa R$ 14,98
por quilograma, ou ainda duas
caixas de 2 kg de sabão em pó ao
custo unitário de R$ 5,00. Por outro lado, se eu tivesse apenas uma
moedinha de um centavo, certamente nada poderia comprar.
Neste exemplo, temos ambiguidade
– para o valor de R$ 10,00 há mais
de uma escolha possível de itens.
Essa situação, apesar de apresentar
claramente a ideia de dependência,
não apresenta a “ausência de ambiguidade” que seria necessária para
caracterizá-la como função.
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Imaginemos agora outra situação.
Considere a relação que associa retângulos aos cilindros obtidos quando estes são girados em torno de um de seus lados.
Seria essa relação uma função? Vamos analisar. Para fixar ideias,
considere um retângulo de dimensões 2 e 3. Este retângulo
gerará, da maneira como definimos, dois cilindros diferentes,
certo? Logo, a questão da ambiguidade está presente: um mesmo retângulo gerou dois cilindros diferentes. Essa situação não
pode representar uma função. Não há problemas com a exceção, pois todo retângulo gera cilindro.

Conhecendo sólidos a partir do giro sobre retângulos:
http://www.uff.br/cdme/solidos_revolucao/aluno02.html

As abordagens oferecidas pelos livros didáticos podem ajudar
na hora de escolher como começar a apresentar funções para
os alunos. Contudo, uma análise apurada dos textos é importante para que o livro não se torne um limitador – aquele olhar
crítico que agrega suas próprias ideias às existentes no texto e
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ainda às ideias de outros textos existentes em outros livros. Vamos discutir algumas ideias associadas ao conceito de função
nos livros didáticos.
Função como regra que transforma

Como Dizem

Dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B
é uma regra que diz como associar cada elemento de A a um
único elemento de B. A função ƒ transforma x de A em y de B.

Máquina Fantástica – foto: Hélio Braga

Para apoiar essa ideia, é comum o uso de imagens equivalentes ao exemplo a seguir:
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A “máquina” costuma
ser associada, metaforicamente, à função
Atenção!
como lei que executa
ações de transformaO suporte aos arquivos
ção em objetos mateconstruídos em SWF foi
descontinuadas, sendo
máticos gerando novos
assim as mídias interativas
objetos
matemáticos.
serão adaptados em uma
Mantendo essa ideia em
nova versão dos módulos.
mente, podemos representar os elementos da
função da seguinte forma: o domínio seria o
Clique para ver a animação
conjunto dos elementos
que serão transformados pela máquina; o contradomínio, o
conjunto das transformações possíveis; e a imagem, o conjunto dos objetos transformados pela máquina.
Por outro lado, as situações de transformação por máquinas
que o aluno traz em seu acervo de conhecimentos vivenciados são de situações nas quais a reversibilidade nem sempre
existe: o milho se transforma em pipoca, mas transformar a
pipoca em milho não é exatamente possível.
É claro que não podemos criar limitadores de vocabulário, inclusive porque é interessante que essas expressões venham
espontaneamente dos alunos – e transformação é uma expressão que muito provavelmente surgiria deles. Precisamos
apenas ressaltar sempre essa característica de poder pensar
na volta, na reversibilidade do processo de transformação. Há
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casos em que a função em estudo admite inversa, e a caracterização via transformação pode se transformar em um
obstáculo epistemológico para o aluno quando este associa
o conceito de função a transformações irreversíveis.
Quando representamos a máquina por meio do diagrama
de setas entre dois conjuntos, usamos a ideia de associação
para o conceito de função, onde associamos elementos de
dois conjuntos.
Essa é uma imagem bastante comum no estudo das funções,
concorda?
E é muito bom construir essa representação a partir de outra,
ou o contrário: dada a representação no diagrama, construir
outra representação para a mesma situação.
Um cuidado necessário aqui é o de evitar a exclusividade de
um modo de representação – é muito importante que permitamos e estimulemos os alunos a transitarem entre diferentes modos de representar a função, onde cada um vai ter em
mente uma ideia ou concepção diferentes – gráficos, diagramas, esquemas, representações pictóricas, algébricas, verbais
(orais ou escritas), ou alguma outra em que se consiga pensar.

Importante não sermos rígidos e inflexíveis. Não devemos usar somente
uma imagem ou verbo indicando ação que se relacione ao conceito de
função. Não queremos “engessar” o pensamento matemático de nossos
alunos, certo?
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Função como relação
Inicialmente, cabe destacar diferenças de acepções do termo
“relação”. Observe o trecho a seguir, já utilizado neste texto.
O aspecto essencial de “dependência” utilizado na conceituação da função é o
relacional. Assim, a “dependência” pode ser entendida como uma “relação”, no
seguinte sentido: (...) a afirmação “a” depende de “b” poderia ser escrita como
“a” está relacionado a “b”, ou seja, há uma associação entre “a” e “b”.

A palavra “relação” foi utilizada como recurso de linguagem.
De forma polissêmica, usada como sinônimo de associação.
Por sua vez, a definição a seguir utiliza o termo “relação” com
um significado particular.

Como Dizem

Dados dois conjuntos A e B, não vazios, a relação que associa
cada elemento x, do conjunto A, a um único elemento y, do
conjunto B, é chamada de função de A em B.

Vamos esmiuçar a definição anterior?
São “dados dois conjuntos”. Então, essa é uma condição anterior e necessária para que se possa pensar sobre o objeto
matemático função.
Função pressupõe sempre a existência de dois conjuntos que
tenham elementos para serem associados. Por isso, não faria
sentido considerar dois conjuntos não vazios, certo? A ausência de ambiguidade e de exceção vê-se refletida na expressão
“a relação que associa cada elemento x de A a um único elemento de B”.
PO.LIS.SÊ.MI.CA - Adjetivo, feminino singular de
polissêmico que define algo com muitos significados.
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Note, ainda, que a palavra relação posta como um substantivo pode ser definida matematicamente como algo mais amplo do que o conceito de função.

Dados os conjuntos não vazios A e B, chamamos de relação de A em B
a terna ordenada (A, B, R) em que R
A × B.
Dizemos que x está associado a y pela relação R (ou x se relaciona a y
por R).
Dizemos que x não está associado a y pela relação R (ou x não se
relaciona a y por R).
O subconjunto de A formado pelos primeiros elementos dos pares
ordenados de R é chamado domínio da relação D(R).
O subconjunto de B formado pelos segundos elementos dos pares
ordenados de R é chamado imagem da relação Im(R).
O conjunto B é chamado contradomínio da relação CD(R).

Não são raras, atualmente, as críticas encontradas à definição
formal da função na qual se considera a “relação” como um
subconjunto do produto cartesiano A × B. Inegável é que essa
conceituação, apesar de muito abstrata, é a mais precisa.
No entanto, o grau de adequação dela aos alunos vai ser avaliado por você, professor, perante a sua turma. A precisão dessa definição é inquestionável, mas por outro lado, pode não
deixar margem para perguntas ou dúvidas por uma falta de
intimidade entre o aluno e a linguagem matemática mais estrita e precisa – o aluno pode se sentir um tanto acuado pelo
“matematiquês” explícito e nem sequer vai saber formular uma
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pergunta ou “entender que não entendeu”. E isso é tudo o que
não desejamos, certo?
A palavra “conjunto”, necessária nesta definição, precisa ser
explorada em toda a sua potencialidade, que inclui os conjuntos numéricos, mas não se limita a eles. Podem ser utilizados
conjuntos de retângulos ou de cilindros, conjuntos de pessoas
ou quaisquer outros conjuntos que possamos imaginar. Por
isso, deve-se evitar restringir a compreensão do conceito de
função às funções numéricas.
Função como regra ou relação entre grandezas
Inicialmente, cabe destacar diferenças de acepções do termo
“relação”. Observe o trecho a seguir, já utilizado neste texto.

Como Dizem

Dados os conjuntos A e B, uma função ƒ: A → B é uma regra
que determina como associar a cada elemento x de A um
único y = ƒ(x) em B.

O que seria a regra nessa definição?
Precisamos problematizar aqui o que essa abordagem enfatiza: apenas o lado algébrico da função. E função é muito mais
que a lei algébrica que eventualmente a representa.
Outra questão importante que muito frequentemente encontramos no estudo das funções é a restrição às funções que
envolvam números. Afirmações como a indicada a seguir esA.CEP.ÇÃO - Substantivo feminino que significa
o sentido em que a palavra é empregada.
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timulam isso, o que pode limitar a compreensão do conceito
de função.
“A função é um modo especial de se relacionar grandezas”.
Como Dizem

No problema dos retângulos que geram cilindros, por exemplo, se impusermos a restrição de que a rotação seja feita
em torno do lado menor do retângulo, acabamos com a
ambiguidade e temos uma função que não relaciona grandezas, mas dois objetos matemáticos: retângulos e cilindros.
A definição que vemos a seguir enfatiza os três elementos que
são fundamentais em uma função: domínio, contradomínio e
correspondência.
Sejam os conjuntos A e B, não vazios, uma relação ƒ de A em
B é uma função quando associa a cada elemento x, pertencente ao conjunto A, um único elemento y, pertencente a B.
Essa função pode ser indicada por:
ou
O conjunto A é denominado domínio (D(ƒ)) e o conjunto B,
contradomínio (CD(ƒ)) da função ƒ. Cada elemento y de B, que
possui correspondente x em A, é chamado imagem de x pela
função ƒ. O conjunto formado por todas as imagens é denominado imagem da função (Im(ƒ)).
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Destacar esses elementos é fundamental, visto que ao alterarmos um
deles, estamos alterando a função: restringir ou expandir domínios ou
contradomínios implica em obtermos funções diferentes ou até mesmo em
deixarmos de ter uma função.

Como vimos anteriormente, Pedro e Francisco, em sua conversa, percebem a relação entre a edição do vídeo e a geração
de funções.
Hum... Entendo, Francisco. Há uma relação
entre a altura e o tempo de queda da caneta.
Mas a partir da sua solução, passamos a
ter uma relação que associa um tempo na
filmagem a uma imagem capturada na qual
cada instante gravado está associado a uma
única imagem. Além disso, quando formos
editar, se restringirmos o tempo total de
gravação a intervalos menores, formaremos
novos vídeos, diferentes do original.

Sensacional, Pedro! Você percebeu
que, por coincidência, utilizou o
termo “imagem”, nesse exemplo, no
mesmo sentido dado ao conceito
matemático correspondente?
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Se perguntamos: “qual o domínio da função
?”, o aluno poderá responder que o domínio é o conjunto {1, 2, 3},
pois existe a função ƒ : {1, 2, 3} → ℝ , ƒ(x) = 1/x, ∀ x ∈ {1, 2, 3}.
Agora, se a resposta desejada for o conjunto dos números reais não nulos, ℝ* = ℝ - {0}, a pergunta deveria ser: “qual é o
maior subconjunto de ℝ sobre o qual se pode definir essa
função?.”
O conceito de função é um dos exemplos mais importantes
de instrumento para o estudo dos fenômenos nas demais ciências e o elemento integrador no âmbito da própria Matemática. É interessante apresentar aos alunos situações que remetam a funções numéricas e não numéricas.
Dentre as funções numéricas, além das usualmente trabalhadas, destacam-se as funções:
•

polinomial com grau maior que 2:

•

racional;

•

logarítmica;

•

com módulos;

•

dadas por mais de uma sentença;

•

do campo da estatística e da probabilidade (que normalmente não são estudadas como funções).

Vamos nos lembrar sempre da razão de as funções terem
sido categorizadas: facilitar o estudo das regularidades e características existentes em uma mesma família de funções.
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Então, vale a pena destacar essas características para os alunos:
•

existência de raiz;

•

formato de gráfico;

•

equações delas decorrentes;

•

tipo de crescimento e de concavidade;

•

comportamento no infinito;

•

existência de assíntotas etc.

Integrar a utilização de recursos tecnológicos como ambientes que esboçam
gráficos e planilhas eletrônicas, além de outros objetos de aprendizagem
encontrados na internet, podem enriquecer o estudo. Vale lembrar que o
uso de tabelas de pontos arbitrários com objetivo de traçar gráfico de função
não pode ser tomado exclusivamente para se obter representações gráficas
para as funções numéricas.

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.

Clique para ver a animação
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Sendo assim, na próxima seção utilizaremos uma atividade
concreta para ilustrar uma proposta pedagógica de construção conceitual da noção de dependência sem a necessidade
do uso de números. Na sequência, investigaremos exemplos
de dúvidas e erros comuns que nossos alunos manifestam
após as primeiras abordagens sobre esse tema.
Agradecemos a sua visita em nossa Sala de Professores e esperamos pelo seu retorno para tomarmos um café. Obrigado!

Atividades Práticas
Experiências com objetos ou situações da vida real
Professor, apresentaremos nesta seção uma atividade para
construir o conceito de função. Mais especificamente, a atividade está relacionada à construção do conceito de dependência, de associação. Sabemos que cada sala de aula é um
ambiente único e irreproduzível. Assim, entendemos que ao
ler a atividade, você, Professor, saberá se ela atende ao seu
público e se poderá extrair dela ideias que melhor se adaptem
a sua realidade.
Portanto, nosso principal objetivo é compartilhar ideias que,
embora simples para nós, acreditamos que envolvam conceitos sofisticados para o desenvolvimento de nosso aluno, auxiliando-o em suas conexões mentais.

Módulo 1

37

Atividade: Comparando Cilindros

A atividade tem o objetivo de discutir a representação da relação de dependência, sem utilizar números no primeiro momento, mas enfatizando como o uso de número pode otimizar essa representação. O foco está na comunicação e nas
dificuldades decorrentes de algumas formas de representação
da relação de dependência entre vários cilindros circulares e
os respectivos perímetros de suas bases.
Apesar de parecer uma atividade muito trivial para o ensino
médio, veremos que ela pode ser mais complexa do que parece inicialmente. Por exemplo, a tendência de muitos seria
explicitar diretamente a relação entre a medida do raio da base
dos cilindros e os perímetros dessas bases. Mas, nesse mo-
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mento, não é permitido utilizar fórmulas ou números. Como
expressar essa relação com essas restrições linguísticas? Vamos lá!
Material necessário: Você vai precisar de diversos cilindros
de diâmetros diferentes. Use copos, latas, garrafas, rolos de
papel etc. Vamos usar também fitas coloridas (podem ser tiras
de papel ou de tecido ou ainda barbantes coloridos), uma cor
para cada cilindro.
Objetivo: Representar uma relação entre cada cilindro e o
perímetro de sua base, sem utilizar números, letras ou qualquer palavra.
A proposta consiste em usar tiras coloridas – uma cor para
cada cilindro – para circundar a base dos cilindros, com cuidado, de forma que o tamanho da tira fique do tamanho aproximado da circunferência da base.
A primeira representação seria colocar, lado a lado, o cilindro
e a fita, com comprimento do perímetro, de modo que a cor
da fita coincida com a cor do cilindro.
Importante ressaltar que, dessa forma, não se tem uma representação propriamente, visto que o próprio cilindro está
sendo usado. Como representar o cilindro utilizando as fitas
coloridas? Espera-se chegar à indicação de uso da fita para
medir o diâmetro do mesmo cilindro, respeitando a cor utilizada na medição precedente. Assim, para cada cilindro haverá
duas tiras com a mesma cor, uma representando o cilindro
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por meio do diâmetro da base e a outra o perímetro. Sendo
cores diferentes para cilindros diferentes, a relação pode ser
representada, por exemplo, dispondo as fitas menores do lado
esquerdo e as fitas maiores do lado direito.

Essa configuração, por não usar diretamente os cilindros,
pode ser considerada uma representação da relação original.
A ideia, já facilitada pela cor, é a de que existe uma relação direta entre as fitas de mesma cor.
Podemos mostrar um diagrama com setas conectando as fitas
que possuem a mesma cor, obtendo algo como:
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Agora, a partir dessa representação, questione aos alunos se
há algum modo de representar, de forma mais resumida, essa
relação. Detalhe, ainda não é permitido utilizar números, letras
ou palavras...
Uma ideia seria transpor as fitas sobrepondo umas as outras,
obtendo uma representação:

Essa é uma boa ideia e resolveria o problema, caso se garanta
que as fitas menores estejam sempre sobre as maiores e todas
estejam alinhadas de modo a ter um lado comum. Há algum
modo fazer essa representação sem depender dessa garantia?
Sim. Para isso, vamos considerar duas semirretas: uma para
os diâmetros e outra para os perímetros. A origem da semirreta irá coincidir com o lado comum das fitas sobrepostas. O
outro extremo de cada fita será substituído por uma marcação nesta semirreta.
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0

0

Na figura anterior, fica evidente que o uso da cor ajuda a representar a relação entre dois pontos, um de cada semirreta,
que representam respectivamente o diâmetro da base do cilindro e o comprimento dessa base.
Aqui devemos destacar como a matemática está ajudando a
otimizar essa forma de representação.
Para ajudar ainda mais nesse processo
de otimização da representação, seria
interessante não utilizar as cores. Mas, se
isso for feito, como estabelecer a relação
entre os pontos das duas semirretas?

Poderiam utilizar setas ligando o ponto
(diâmetro) de uma semirreta ao ponto
(perímetro) da outra.
Observe o exemplo a seguir, ainda mantendo
as cores somente para fixar ideias.
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0

0

Será que essa representação pode ser otimizada? Será que essas
setas ligando os pontos de duas retas podem ser substituídas por
pontos? São perguntas a serem feitas aos alunos.

0

Que tal posicionar as
semirretas mantendo
a origem em comum?
Em particular, elas poderiam formar um ângulo reto. Assim, podemos ganhar ainda
mais espaço utilizando
a representação que
conhecemos. Na figura ao lado, cada linha
pontilhada pode ser
substituída pelo ponto
superior direito.
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O principal objetivo da tarefa é construir com o aluno uma
relação de dependência e mostrar que ela pode ser representada graficamente de forma otimizada. Note que em nenhum momento precisamos conhecer os valores numéricos
das circunferências e dos diâmetros. Apenas a representação
de uma relação – de forma abstrata, sem uso de números ou
expressões – permitiu obter uma representação no sistema
cartesiano.
Dois aspectos importantes dessa atividade merecem ser destacados:

- 1º -

- 2º -

Os alunos podem construir
o conceito da representação
cartesiana sem que o sistema de
coordenadas seja dado como algo
pronto, como pode ter sido feito
em séries anteriores na matemática
ou mesmo em outras disciplinas
tais como a geografia, no estudo
das coordenadas.

Nem toda a função pode ser
representada graficamente
no sistema de coordenadas
cartesiano. No exemplo utilizado
nessa atividade, os elementos do
domínio e suas imagens puderam
ser representados por pontos
sobre semirretas. Uma relação
que associa um filho ao seu pai ou
outra que associa um retângulo ao
cilindro obtido pela sua rotação
sobre o seu menor lado, por
exemplo, não seriam passíveis
de representação no sistema de
coordenadas cartesiano.

Além disso, a turma pode, de forma espontânea, utilizar os
conceitos aqui expostos e ponderar se os pontos estão alinhados ou não, pensar sobre como seria essa representação se as
semirretas fizessem um ângulo agudo ou um ângulo obtuso.
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Em geral, quando abordamos o plano cartesiano, fazemos uso
de sistema de coordenadas ortonormal, ou seja, ortogonal e
com a mesma escala.

Você já pensou que essa
abordagem é restritiva
e apenas opcional?

Na verdade, é uma opção que facilita o
entendimento e vale muito a pena manter
essa convenção. Para ampliar ideias,
que tal pensar em como representar
o gráfico de uma função afim em um
sistema de coordenadas em que os eixos
formem um ângulo de 45 graus?

Investigação de Erros
Professor, nesta seção apresentaremos erros comuns de interpretação dos nossos alunos,que foram encontrados nas salas
de aula e que geraram debates interessantes sobre a temática
de funções.
Será que você já viveu algum desses erros?
Confira agora os exemplos a seguir:
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Exemplo 1:

Quando se trabalha a temática de função é importante pedir
aos alunos que escrevam exemplos de relações de dependência que caracterizem uma função. Os exemplos podem ser
o mais abstratos, como por exemplo: “a relação filho de”; “a
relação distância onde mora da escola”; etc.
Em uma sala de aula, um aluno descreveu a seguinte relação
como função:
“A relação do produto com o preço dele.”

Apesar de ser uma relação, sob o ponto de vista matemático,
a relação acima não é uma função. Pois, cada produto possui
diversos preços, dependendo do local em que é comercializado. Em um mesmo supermercado, o desejável é que o produto possua apenas um preço, esse seria o ideal, e constituiria
uma função, como já vimos antes.
Por outro lado, vemos no dia a dia que um mesmo produto
pode ser comprado por preços que variam de acordo com a
região, oferta e demanda, público-alvo e etc.
Então, o certo é afirmar que cada produto possui inúmeros
preços. Restrito a um único ambiente, esse exemplo poderia
caracterizar uma função. Ou seja, restringindo o contra-domínio e o domínio, poderíamos estabelecer que essa relação
caracteriza uma função.
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Podemos inclusive ajudar os alunos a estabelecer essa restrição, de modo a definirmos, juntos, uma função.

Exemplo 2:

Apresentamos a uma turma a seguinte relação:
“Associa um aluno da escola ao ano de nascimento do responsável mais velho.”

Um aluno considerou que essa relação não era uma função,
argumentando que dois alunos poderiam ser filhos dos mesmos pais e, portanto, estariam associados ao mesmo ano de
nascimento.
Contudo, o erro do aluno é natural e esperado. Confundir, domínio com contradomínio, faz parte do aprendizado.
Devemos ter, em uma função, ausência de exceção e de ambiguidade. Analisemos o exemplo acima. Apesar de alguma
controvérsia em virtude de parentes desconhecidos, todo aluno tem pelo menos um responsável que nasceu em um determinado ano. Desse modo, cada aluno está associado a algum
ano de nascimento, caracterizando a ausência de exceção.
Além disso, podemos considerar que, mesmo o aluno tendo
mais de um responsável, estamos associando-o ao responsável mais velho – que pode não ser o seu pai (ou a sua mãe),
mas com certeza existe e é único, pois é o mais velho. Isso
caracteriza a ausência de ambiguidade.
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Aprendemos muito com a nossa prática docente à medida
que ouvimos o nosso aluno. Para isso devemos estimulá-los
desde de jovem a escrever seus pensamentos no papel. A forma como ele fará isso, certamente, se inciará desajeitada e
quase incompreensível, assim como era, para nós, quase incompreensível a escrita matemática nos cursos de Álgebra e
Análise. Com persistência, o aluno começa a escrever melhor
e dialogar melhor, mesmo que não utilize um vocabulário rico,
do ponto de vista matemático. Cada palavra escrita, cada ideia,
nos auxiliam no aprimoramento de nós mesmos enquanto docentes, pois revelam um pouco mais dos mecanismos
complexos que o cérebro faz uso nas inter-relações que almejamos desenvolver em nossos alunos.
Na próxima seção, apresentaremos recursos tecnológicos que
auxiliarão na compreensão do conceito de função e sua representação gráfica.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, apresentamos nesta seção três recursos tecnológicos na forma de applets, que, além de permitir abordar com
dinamismo o estudo das funções, promovem interações complementares àquelas que podem ocorrer com objetos concretos. Mas, sobretudo, sugerem diferentes formas de registro
para a associação entre diâmetro e comprimento de uma circunferência.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Recurso 1: Relação de Dependência – Cilindros

Este recurso complementa a atividade "Comparando Cilindros" sugerida. Com ele, podemos registrar a associação entre diâmetro e comprimento de três maneiras diferentes sem
recorrer a medidas. A figura a seguir mostra a tela inicial desse recurso.

Ao movimentarmos o ponto “Mover”, em qualquer uma das
janelas, podemos escolher o raio dessa circunferência. E, ao
clicar sobre a circunferência, iniciamos uma animação que registra o diâmetro e a circunferência utilizando cores, como se
fossem as fitas coloridas da atividade “Comparando Cilindros”.
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Cada vez que modificamos a base do cilindro e clicamos sobre a circunferência, uma nova animação registra o par diâmetro e circunferência apresentando-os em ordem crescente.
Esse registro está limitado a seis pares.

Para trocarmos de representação utilizamos os botões de
avanço e retrocesso que ficam disponíveis na parte superior
da tela. Experimente-os. Esses botões navegam entre as representações tabular, sobre retas paralelas e com eixos perpendiculares, respeitando essa ordem.
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Nas representações sobre retas paralelas ou com eixos perpendiculares não podemos acrescentar registros, mas a movimentação do ponto "Mover" gera um elemento dinâmico que
permite percorrer outros pares.
Explore a representação sobre retas paralelas! Essa representação sob a forma dinâmica ressalta a variação da função.
Vimos nesse recurso a possibilidade de os alunos se familiarizarem com a diversidade de representações de uma função, e
o que pode ser ainda mais importante, a possibilidade de escolherem uma representação concisa e eficaz, inclusive para a
análise da variação da função.
Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Relação de Dependência – Cilindros.

Recurso 2 – Manipulação com Cilindros

O segundo recurso também complementa a atividade “Comparando Cilindros”. Sugerimos que ele seja utilizado para colocar em evidência a conjectura de que é constante a razão entre
o comprimento e o diâmetro de qualquer circunferência.
Além de muito interessante conceitualmente, pode se tornar
muito proveitoso para seus alunos a possibilidade de propor
uma conjectura para esse importante resultado em matemática, a partir da simples proposta de apresentação de diferentes
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representações para os pares diâmetro e comprimento. Lembre-se: não utilizamos medidas!
E tenha cuidado. O trabalho com esse resultado deve servir
para ressaltar o potencial da utilização de pares ordenados em
um sistema de eixos ortogonais.
Vejamos como utilizar este recurso.

Tal como no applet anterior, o ponto "Mover" altera o tamanho
da circunferência, que agora não precisa ser a base de um cilindro. Ao clicar nesta circunferência e alterar o diâmetro produzimos o registro de até 10 pontos com âncoras coloridas.
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Ao clicar sobre cada um desses pontos, o applet nos mostra
dois retângulos destacados no gráfico e ao lado dele, sugerindo
que são semelhantes, visto que suas diagonais estão sempre
superpostas.
Explorando essa constância, podemos instigar a conjectura sobre a razão constante entre o comprimento e o diâmetro de
quaisquer circunferências.
Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Manipulação com Cilindros.

Recurso 3 – Dança do Tangram

Esse recurso tem um apelo visual muito bacana e nos permite
dar sentido ao termo imagem que utilizamos frequentemente
para identificar tanto o correspondente de um elemento do domínio, quanto o conjunto de seus correspondentes.
O applet oferece uma animação de imagens formadas a partir
das peças do Tangram e assim podemos incentivar a associação do tempo a cada imagem criada pelo applet.
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Para explorarmos este recurso, basta utilizarmos os botões dispostos na parte inferior da tela:
•

iniciar animação

•

pausa

•

avanço

•

retrocesso

;

;
;
.

Os avanços podem ser feitos sem a animação, ou seja, temos
como ver diretamente a próxima imagem a ser formada acionando os botões de avanço e retrocesso.

0

2

4

O grande potencial que destacamos para essa ferramenta é a
possibilidade de indicar a imagem de um tempo predeterminado como a imagem formada naquele instante. Isso pode dar
acesso aos alunos a questões que o façam extrapolar o sentido
estrito inicial da associação por regras.
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Se devidamente estimulado, o aluno poderá vislumbrar a possibilidade de que situações que ocorrem em função do tempo
podem ser funções matemáticas do tempo.
Clique aqui para acessar o Recurso 3:
Dança do Tangram.

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

ZUFFI, Edna Maura; PACCA, Jesuína Lopes de Almeida. O
conceito de função e sua linguagem para os professores de
matemática e de ciências. Ciência e Educação. São Paulo, v.
8, n. 1, p. 1-12, 2002.
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v8n1/01.pdf

O artigo, apresenta “alguns resultados obtidos com a
observação da prática pedagógica de três professores
de Matemática do Ensino Médio, ao usarem a linguagem matemática no ensino de “funções”. A partir de uma
análise qualitativa dos dados, são propostas algumas categorias representativas das concepções geradas na sala
de aula com o tema em questão, a partir das formas de
expressão efetivamente articuladas pelos professores,
junto aos seus alunos. Algumas considerações também
são propostas sobre a relação entre estas concepções
e o uso de uma linguagem específica para se tratar as
“funções” no ensino de Química e Física”.
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Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Existem muitos recursos digitais relativos ao conceito de função. Muitos são bastante técnicos e se diferenciam dos textos
apenas pelos aspectos dinâmicos. No entanto, alguns privilegiam também explorações consistentes e muito importantes.
Dentre esses destacamos alguns para você
•

Site do EDUMATEC
Funções Definidas por Situações Geométricas
http://www2.mat.ufrgs.br/edumatec/
atividades_diversas/rc_071/geo_alg.htm

Nesta página, um conjunto de applets e questões permite explorar o conceito de função associado às situações
e aos problemas de cunho geométrico.
•

Site do CDME - Uff
Como b depende de a?
http://www.uff.br/cdme/c1d/c1d-html/c1d-br.html

Nesta página, um applet desafia o usuário a descobrir e
escrever a relação de dependência entre duas variáveis
através de uma simples exploração dinâmica. É muito
interessante notar a representação em uma única reta,
mas que, por considerar as possibilidades de descoberta, consegue evidenciar a relação incógnita.

Módulo 1

56

Bibliografia Consultada

LIMA, Elon L. outros, A Matemática do Ensino Médio.
Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção do Professor de
Matemática), 1a Edição, Rio de Janeiro, IMPA, 1996.
LIMA, Elon Lages. Análise real. Vol. 1, 12a Edição, Rio de Janeiro,
IMPA, 2010.
LIMA, Elon Lages et al. Exame de textos, 1a Edição, Rio de
Janeiro, IMPA, 2001.
ZUFFI, Edna Maura; PACCA, Jesuína Lopes de Almeida. O
conceito de função e sua linguagem para os professores de
matemática e de ciências. Ciência e Educação. São Paulo, v.
8, n. 1, p. 1-12, 2002.

Módulo 1

57

Módulo 1

1º
ano

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Luz, câmera,
ação!

O contínuo com
discrição

D3c1fr4ndo 4
M3ns4g3m

O quarteto
fantástico!

2º

Reação em
cadeia

Descomplicando
o composto

Modelos de
realidade

E o tempo
levou...

3º

2

TEMA

Reação em Cadeia

Módulo 1

60

Louise Docker (aussiegall) – wikimedia commons

Introdução

Uma visão filosófica muito antiga – e ainda válida – sobre a vida:
Ela é composta de uma sucessão de presentes. Isso significa
que o seu hoje é a lembrança de amanhã.
Essa sucessão de acontecimentos pode ser entendida na simplicidade de uma cadeia de dominós que são derrubados um
após o outro. Uma ação aparentemente sem propósito, mas
que ao fim, ou com um olhar de cima, percebe-se a imagem
construída por todos eles.
Da mesma forma, os nossos filhos são cadeias de dominós
independentes que cumprirão o seu desenho. Eles tiveram sua
força retirada do nosso impulso de tê-los em nossas vidas.
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Assim como, de certa forma, nossos alunos retiram de nós os
impulsos necessários para continuarem seus estudos, dia após
dia, com o propósito de formarem, por si mesmos, o desenho
de suas vidas.
Nosso intuito com essa abordagem em forma de narrativa é
fortalecer o aspecto da construção social de saberes, trazendo diferentes pontos de vista que nos são familiares, por meio
de um diálogo que serve de instrumento disparador da reflexão, e, portanto, agente ativo na transformação que buscamos
obter em nós mesmos e ao nosso redor.
Assim, seja bem-vindo à sala de professores! Entre, sente-se, mas
não se “acomode”, pois as novas ideias vão “mexer” com você.

Sala de Professores

Atenção!
O suporte aos arquivos construídos em SWF foi
descontinuadas, sendo assim as mídias interativas
serão adaptados em uma nova versão dos módulos.
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Aprofundamento
Você saberia como relacionar a Torre de Hanói com o conceito
de função?

Sequências como funções
Uma forma de relacionar a Torre de Hanói ao conceito de função seria enumerar as etapas a serem realizadas criando um
passo a passo, ou seja, um algoritmo para resolver o desafio
da Torre de Hanói com “n” discos de forma otimizada. O domínio da função seria um subconjunto finito (D) do conjunto
dos inteiros positivos, o contradomínio, o conjunto das descrições dos passos e a relação seria dada pela ordenação dos
passos de modo a solucionar o problema da Torre de Hanói
com “n” discos. Cabe destacar que qualquer enumeração
é uma função.
Uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números
inteiros positivos.
Uma sequência finita é uma função da forma ƒ : In → C, na qual In
representa o subconjunto com os n menores números inteiros positivos,
ou seja, In = {1, …, n}.

No exemplo da Torre de Hanói estamos com uma enumeração especial, um algoritmo para minimizar a quantidade de
movimentos. Os algoritmos podem ser vistos como sequên-
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cias de passos, portanto, nesta perspectiva, podem ser vistos
como funções.
Quantos elementos possui o domínio dessa função/algoritmo
para resolver o desafio da Torre de Hanói?

Exatamente o número mínimo de movimentos para mover “n”
discos, ou seja, Sn = 2n - 1, como foi demonstrado no diálogo
anterior com o Princípio da Indução Finita.

O termo indução é utilizado com significados distintos nas ciências empíricas
e na matemática.
Nas ciências empíricas, o tipo de raciocínio que nos leva de uma lista finita
de afirmações singulares para a justificação de uma afirmação universal,
levando-nos do particular para o todo, é denominado raciocínio indutivo, e
o processo, denominado indução. (CHALMERS, 2000, p. 28)
Chalmers (2000) diz, de acordo com a posição indutivista ingênua, que a
ciência é baseada no princípio de indução que poderia ser assim descrita:
“Se um grande número de As foi observado sob uma ampla variedade
de condições, e se todos esses As observados possuíam sem exceção a
propriedade B, então todos os As têm a propriedade B.”
Cabe destacar que no início do desenvolvimento das ciências empíricas,
o chamado princípio de indução “ingênuo” serviu para justificar muitas
afirmações. No entanto, foi amplamente criticado por David Hume, Lakatos,
Karl R. Popper, entre outros.
Muito diferente deste, o Princípio da Indução na Matemática é conhecido
como Princípio de Indução Finita (ou Princípio de Indução Matemática) e
pode ser assim enunciado:
Dado um subconjunto S do conjunto dos números naturais ℕ, tal que 1
pertence a S e sempre que um número n pertencer a S, o número n + 1
também pertence a S, tem-se que S = ℕ.
Suponha que seja dada uma sentença matemática P(n) que dependa de uma
variável natural n, a qual se torna verdadeira ou falsa quando substituímos n
por um número natural dado qualquer. Tais sentenças são ditas sentenças
abertas definidas sobre o conjunto dos naturais.
→
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continuação...

Seja P(n) uma sentença aberta sobre os naturais e denote por V o seu
conjunto verdade em ℕ, isto é, o subconjunto de ℕ, definido como

V = {n ∈ ℕ; P(n) é verdadeira}.
Para provar que P(n) é verdadeira para todo n ∈ ℕ, basta mostrar que V = ℕ.
Isso é feito usando o Princípio de Indução Matemática.

Funções Numéricas
Até agora estávamos explorando o conceito de função de
forma ampla, ou seja, sem nos restringirmos a funções numéricas, mas essas últimas são as mais exploradas no ensino
médio. Acreditamos que as sequências numéricas podem ser
utilizadas para introduzir o estudo das funções reais de variável
real, ou seja, funções cujos domínios e contradomínios são
subconjuntos dos números reais. Vamos explorar as sequências numéricas?
Existem diversos problemas de raciocínio lógico em que se
apresentam alguns termos de sequências numéricas e se
pede para determinar o termo seguinte. Como por exemplo, a sequência:
2, 7, 12, 17, …

Em geral, o autor do problema acima espera que a resposta
para a pergunta: “qual é o próximo termo?” seja dada pelo
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seu aluno como sendo o número 22. O que com certeza faz
todo o sentido lógico, afinal:
7 = 2 + 5,
12 = 7 + 5,
17 = 12 + 5.

Portanto, o próximo termo será:
22 = 17 + 5.

Como a cada iteração temos uma soma constante de 5 unidades, podemos, partindo dessa lógica, e escrever a função
a : ℕ * → ℝ, de forma recursiva:
a(1) = 2
a(2) = a(1) + 5
a(3) = a(2) + 5
a(4) = a(3) + 5
⋮
a(n) = a(n - 1) + 5

Nesse caso, seria possível escrever uma fórmula fechada, ou
seja, uma expressão para determinar o n-ésimo termo a partir
de n e não de forma recursiva. Mas nem sempre, como ve-
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remos um pouco a frente, a “fórmula fechada” é tão simples
quanto
a(n) = 5n - 3
Nesse caso, a função a : ℕ* → ℝ relaciona de forma ordenada os termos da sequência e possui uma regra, uma fórmula,
uma lei, geral de formação. Podemos dizer, inclusive, que essa
fórmula geral representa a lógica que utilizamos na compreensão da sequência numérica dada acima.
Mas, será que essa lógica é única? Não podemos criar uma outra lei de
formação, e portanto obter um outro valor para o próximo termo? O próximo
termo não poderia ser 133? Ou 7? Ou
? Ou 3π?

Em verdade, podemos utilizar um raciocínio lógico conveniente e criar fórmulas que respeitem a sequência inicial 2, 7,
12, 17, mas que obtenham como quinto elemento o valor que
quisermos!

A seguir, apresentamos quatro funções

g, h, i, j∶ ℕ* → ℝ
cujas leis de formação aplicadas aos valores 1,2,3,4 resultam, todas, nos
valores 2, 7, 12, 17, em ordem. Contudo, ao aplicá-las ao valor 5 obtém-se

g (5) = 133, h(5) = 7, i(5) =

, j(5) = 3π,

respectivamente. Observem as leis de formação.

→
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continuação...

Notem que, em todas elas, a terceira parcela se anula para 1, 2, 3, 4,
restando apenas as duas parcelas correspondentes ao termo geral da
progressão aritmética. Além disso, o denominador é igual ao produto
(n - 1) (n - 2) (n - 3) (n - 4) quando n = 5. Isso é feito com objetivo
de tornar essa parte da última parcela igual a um. O último fator será
o responsável pela “mágica” de se definir a imagem que se quiser para
n = 5. Primeiro, observe o resultado obtido quando se substitui n = 5
nas duas primeiras parcelas: 5n - 3 = 5 · 5 - 3 = 22. O último fator
deverá ser formado pela diferença entre o número desejado e 22. Isso fica
bem explícito nas funções i e j.

Seguindo o mesmo princípio para criação das funções anteriores, é possível, para qualquer quantidade finita de termos,
determinar uma sequência cujo próximo elemento seja o valor
que quisermos!
Não estamos dizendo que está errado afirmar que o próximo
termo da sequência 2, 7, 12, 17 é o número 22, porque mostramos que esse é um valor possível, mas não o único. Agora,
caso um aluno responda que o próximo termo seja 21 ou 23,
mesmo que exista uma fórmula que demonstre essa possibilidade, é preciso investigar o raciocínio do aluno. Apesar de
existir uma lógica, representada por uma fórmula, que obtém
o valor 21 ou 23, como próximo termo da sequência, não significa que o aluno a conhece.
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O que merece destaque é a necessidade de estarmos atentos a questões de
múltipla escolha contendo sequências numéricas que formam um “padrão”,
porque, como vimos, outros padrões podem ser construídos e qualquer
valor numérico marcado seria uma resposta possível, apesar de improvável.
Nesse caso não haveria resposta errada.

Apesar da sequência 2, 7, 12, 17, 22, ..., formada pelo acréscimo de 5 unidades para cada novo termo, ser uma Progressão Aritmética (P.A.), evitamos em um primeiro momento fazer
uso desse termo para simplesmente expormos o problema
de raciocínio lógico como algo lúdico e divertido. Pensar em
qual será o próximo termo de diversas sequências é, em geral, uma atividade que leva os alunos à reflexão retendo a sua
atenção e aumentando a sua participação. Acreditamos que
o mesmo pode ser observado quando formos tratar de sequências numéricas que se caracterizam por formar Progressões
Geométricas (P.G.).
Como pode ser observado nos exemplos anteriores, o trabalho com sequências e suas possíveis fórmulas gerais é muito rico para os alunos. Devemos fazer uso desse recurso em
nossas salas de aula. Contudo, não devemos nos limitar às sequências que conseguimos obter uma fórmula geral ou cuja
fórmula geral seja simples.
Por exemplo, uma sequência como a de Fibonacci, na qual
cada termo a partir do terceiro é igual à soma dos dois anteriores
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...
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A sequência de Fibonacci pode auxiliar a turma na construção
do pensamento recorrente e também mostrar para os alunos
que nem sempre conseguimos construir, de modo fácil, uma
fórmula geral para a sequência. A sequência de Fibonacci possui uma fórmula geral. Contudo, ela é mais complexa e mais
difícil de ser formulada.

A sequência dos números de Fibonacci (F(n)) possui uma fórmula
geral, denominada de fórmula de Binet. Essa fórmula obtém os valores
F(0) = 0, F(1) = 1, F(2) = 1, nos primeiros termos e pode ser
representada da seguinte forma:

Outra dificuldade a ser questionada com os alunos é que mesmo conhecendo a Fórmula de Binet para a sequência de Fibonacci, é mais rápido não utilizá-la para calcular o ducentésimo
elemento, por exemplo. Ou seja, existir uma fórmula geral que
representa todos os termos da sequência pode não nos auxiliar
a descobrir qual é o próximo termo ou um termo mais distante.
Note que, nesse caso, colocar a fórmula no computador pode
também não resolver o problema, pois o valor de
é sempre aproximado e o erro acaba se propagando à medida que a
quantidade de termos aumenta, o que, fatalmente, gera algum
erro no futuro.
Apesar da dificuldade em se encontrar uma fórmula geral para
os números de Fibonacci e, mesmo de posse dela, a dificuldade
de sua utilização, podemos, por meio do raciocínio recursivo,
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descobrir o próximo termo da sequência ou até mesmo descobrir o centésimo termo, utilizando uma planilha eletrônica,
por exemplo. Então, observe que o problema de encontrar o
vigésimo ou trigésimo termo se resolve independentemente de
haver ou não uma fórmula geral.
Outra sequência cuja fórmula geral é mais difícil ainda é a sequência formada pelos números primos.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,...

Não é difícil achar o próximo número primo considerando a
lista acima. De certa forma, ele depende dos anteriores, pois
não pode ser divisível por eles. Contudo, não existe uma fórmula algébrica simples que utilize os termos anteriores para
descobrir o próximo número primo ou qualquer outro.
Apesar de existir mais de uma fórmula para determinar os números primos, elas dependem de outras funções tão difíceis
que o seu uso se torna ineficiente para o cálculo do n-ésimo
número primo.
Mais uma sequência interessante: a sequência formada pelas
casas decimais do número π.
3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, ...

Como sabemos, o número π é irracional e, por consequência,
suas casas decimais não se repetem. Além disso, não existe
um padrão que defina quais serão as próximas casas decimais
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– apesar de existirem algumas somas infinitas que convergem
para π. Nesse caso, saber qual vai ser o próximo decimal do
número π é possível, apesar de trabalhoso. Todavia, não conseguimos uma fórmula geral para a sequência e muito menos
uma que seja recursiva.

Existem diversas sequências numéricas – formadas por somas ou
produtos contendo infinitos termos que convergem para π – que podem
ser utilizadas nos cálculos para encontrarmos as casas decimais de π.
Abaixo listamos algumas delas:
Fórmula de Viète:

Fórmula de Wallis:

Fórmula de Leibiniz:

Fórmula de Lambert:

Contudo, a fórmula mais utilizada hoje em dia é a BBP. Programada em
diversas linguagens de computação, a BBP foi criada em 1995 por David
Harold Bailey, com colaboração de Peter Borwein e de Simon Plouffe.
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continuação...

A fórmula BBP permite calcular a enésima decimal binária ou hexadecimal
de π sem ter que calcular as casas precedentes.

Todos os exemplos anteriores aprimoram as discussões e nos
fazem refletir sobre como podemos trabalhar, com os alunos,
diversos elementos do conceito de função antes de apresentarmos a representação gráfica da mesma. Contudo, acreditamos que é justamente nas sequências que a representação gráfica, apesar de pontual, ganha sua força.
Se voltarmos ao exemplo da sequência 2, 7, 12, 17, ... cuja regra de formação seja somar 5 para encontrar o próximo termo, verificamos que a lei geral da função que representa essa
sequência é ƒ(n) = 5n - 3.
Representando o gráfico dessa sequência obtemos:
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Sabemos que os pontos estão alinhados em uma mesma reta,
e é bem capaz do nosso aluno concluir algo semelhante sozinho. Contudo, é importante ressaltar que na imagem acima
alteramos a escala para conseguir visualizar melhor as imagens da sequência.
Essa discussão com a turma é muito rica, pois o objetivo de representarmos
uma função graficamente é exatamente conseguirmos visualizá-la!

Por outro lado, conforme o gráfico
à esquerda, ao alterarmos o padrão
da escala, perdemos referências
sobre algumas propriedades qualitativas da função, como por exemplo, sua taxa de crescimento parecer menor do que ela de fato é!
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As sequências numéricas fornecem a matéria-prima necessária
para iniciarmos os trabalhos com
os alunos de marcação de pontos
no plano cartesiano. Trabalho esse
que será fundamental quando estivermos esboçando gráficos de
funções mais complexas.
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Método recursivo para determinação
de raízes de polinômios

A recursividade é um conceito poderoso em matemática e
pode nos auxiliar na resolução de equações polinomiais. Em
geral, são apresentadas fórmulas para resolução de equações polinomiais de graus 1 ou 2 – as demais não costumam
ser abordadas. Mas, atualmente, poderiam ser resolvidas com
auxílio de planilhas eletrônicas e aproximando suas soluções
por meio de uma sequência gerada de modo recursivo.
Para fixar as ideias tomemos como exemplo encontrar uma
solução para a equação a seguir:
3x3 - 4x4 = 6x - 12x2 + 4.
Existe uma fórmula, que utiliza radicais, capaz de encontrar
as soluções para esse tipo de equação do quarto grau completa. Contudo, essa fórmula é tão extensa que não é encontrada exposta em quase nenhum livro.
Sendo assim, como se calcula?

Depois de esgotada todas as possibilidades de raízes inteiras
ou racionais, utilizando todos os divisores – ±1, ±2, ±4 – do
termo independente 4, sobram duas linhas: ou existem raízes
reais ou não temos raízes reais.
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Nesse problema em específico, existem 4 raízes reais distintas, ou seja, a quantidade máxima de raízes para um polinômio do quarto grau.
E como podemos encontrá-las? Podemos aproximá-las de algum valor?

Uma discussão interessante aqui, Professor, é
que encontrar uma raiz do tipo
, ou ainda
algo mais complexo,
, para
muitos dos nossos alunos, não é encontrar um
valor numérico, como por exemplo, 3 ou 4.
É comum os nossos alunos não identificarem
quais seriam os números inteiros mais
próximos de
ou
, não é
mesmo? Eis a situação ideal para auxiliá-los
a sanar esse tipo de dúvida e discutir com
eles as vantagens de um método recursivo.

Francisco, essa ideia pode
ser usada também para
determinação de zeros
de funções polinomiais,
ao se determinar as
raízes do polinômio
correspondente por meio
de etapas sucessivas de
aproximação, ou como
são chamadas no nosso
jargão, iterações.

Voltando a nossa equação:
3x3 - 4x4 = 6x - 12x2 + 4
Podemos definir uma função polinomial ƒ∶ ℝ → ℝ, dada por:
ƒ(x) = 3x3 - 4x4 - 6x + 12x2 - 4
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Observe que as soluções da equação são os valores x para
os quais temos:

ƒ(x) = 0
⇔ 3x3 - 4x4 - 6x + 12x2 - 4 = 0
⇔ 3x3 - 4x4 = 6x - 12x2 + 4.
Como estamos trabalhando com uma função polinomial, sabemos que ela é contínua. Sendo assim, se encontrarmos dois valores de x nos quais a imagem de ƒ(x) nesses valores possua sinal
trocado – ou seja, em um valor ƒ(x) é positiva e em outro ƒ(x) é
negativa ou vice-versa –, saberemos que em algum lugar entre
esses valores teremos pelo menos um valor de x no qual ƒ(x) é
nula. Esse resultado é decorrência de um teorema famoso em
matemática chamado Teorema do Valor Intermediário.

O enunciado do Teorema do Valor Intermediário (TVI) é o seguinte:
Se ƒ: [a, b] → R função contínua então para qualquer valor d tal que ƒ(a) ≤
d ≤ f(b) ou ƒ(a) ≥ d ≥ f(b) tem-se que existe c ∈ [a,b] tal que ƒ (c) = d.
No nosso exemplo, se ƒ(x) é positiva para algum valor de x e negativa em
outro valor então, por ela ser contínua, existe um valor de x entre esses valores
tal que ƒ(x) = 0.

Na função ƒ(x) = 3x3 - 4x4 - 6x + 12x2 - 4 temos ƒ(0) = -4 e
ƒ(1) = 1, o que significa que entre 0 e 1 existe pelo menos um
valor (podemos afirmar que é um número ímpar de valores)
no qual ƒ se anula.
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E como podemos encontrar esse valor?
Uma técnica recursiva interessante consiste no uso da média
aritmética de chutes iniciais de valores de x. Um no qual a
imagem é positiva e ou outro, negativa. Então, constroem-se
duas sequências, recursivamente, que aproximam por falta e
por excesso o valor desejado com uma aproximação tão boa
quanto se desejar.
Como já sabemos que a função troca de sinal entre 0 e 1, começamos fazendo a média aritmética entre eles
.
O próximo passo é verificar se a imagem pela ƒ dessa média, ou
seja, do valor 0,5 é positiva ou negativa.
Se ƒ(0,5) for positiva, como ƒ(1) = 1 é positiva e ƒ(0) = -4 é
negativa, então repetiremos o processo utilizando o novo
intervalo [0, 0,5], substituindo o valor 1 cuja imagem é positiva, pelo valor 0,5, cuja imagem continua positiva. Nesse intervalo [0, 0,5] sabemos que a função continua trocando de
sinal e, portanto, continua possuindo pelo menos uma raiz
dentro dele.
Se ƒ(0,5) for negativa, como ƒ(1) = 1 é positiva e ƒ(0) = -4 é negativa, então repetiremos o processo utilizando o novo intervalo
[0,5, 1], substituindo o valor 0 cuja imagem é negativa, pelo novo
valor 0,5, cuja imagem continua negativa e está mais próxima do
número desejado. Nesse intervalo [0,5, 1] sabemos que a função
continua trocando de sinal e, portanto, continua possuindo
pelo menos uma raiz dentro dele.
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Usando uma calculadora ou, melhor ainda, uma planilha eletrônica, conseguimos calcular ƒ(0,5) = -3,875 sem dificuldades. Sendo assim, o próximo intervalo a se buscar um zero
para função ƒ será [0,5, 1], como explicado anteriormente.
Repetimos agora o cálculo da média aritmética entre os valores extremos do intervalo
, e verificamos o
sinal de ƒ(0,75) = -1,75. Mais uma vez, como o sinal foi negativo, repetiremos todo o processo considerando o novo
intervalo [0,75, 1].
Repetindo esse processo podemos montar o seguinte quadro de valores médios que aproximam o zero da função ƒ
entre o 0 e o 1:
n

an

1

0,5

2

0,75

3

0,875

4

0,9375

5

0,90625

6

0,921875

7

0,9140625

8

0,91015625

9

0,912109375

10

0,9111328125

11

0,9106445312

12

0,9104003906

13

0,9105224609

14

0,9104614258
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Note que o último valor aproximado nessa tabela é
0,9104614258. Uma aproximação mais aprimorada para essa
raiz seria 0,9104526061, uma diferença de 0,0000088197,
consideravelmente pequena.
Na seção Matemática e suas Tecnologias serão apresentados
recursos digitais que aprofundam essa discussão.
Enumerabilidade e as surpresas do Infinito
Uma pergunta natural que emerge do tema de sequências
numéricas está relacionada a sua finitude. No conceito de
matemática abstrata, uma sequência numérica é uma função
de ℕ em K, onde K é um conjunto especial, por exemplo, um
corpo, um espaço vetorial, um conjunto com métrica e etc.
Sendo essa uma função cujo domínio é ℕ, então temos infinitos
elementos associados a K.

Tecnicamente, a sequência constante possui infinitos termos, todos iguais.
Por exemplo, a sequência constante (8, 8, 8, 8, 8, ...) possui infinitos termos
todos associados ao valor numérico 8. Note que, o termo se refere ao índice
da sequência e não a sua imagem.

Por outro lado, em nossa sala de aula, não precisamos ser tão
exigentes com os nossos alunos. Caso eles apresentem sequências explicitando alguns termos e regras para se determinar
os termos seguintes a partir dos anteriores, tem-se que esse
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“modus operandi” nunca termina, o que de certa forma está
representando a ideia de infinitude contida na definição mais
rigorosa de sequência.
Mesmo a sequência constante é também uma sequência infinita e pode ser representada graficamente, necessitando para
isso de infinitos pontos:

Uma subsequência de uma sequência é também uma sequência. Por exemplo, a sequência dos números ímpares é
uma subsequência da sequência dos números naturais, mesmo "retirando-se" todos os números pares, ambas possuem
infinitos termos.
Pensar que há tantos números ímpares quanto números naturais é contrainuitivo e decorre de uma característica dos
conjuntos infinitos. A saber:
Um conjunto é infinito quando existe uma bijeção entre ele
e um subconjunto próprio dele, ou seja, se ele for cardinalmente equivalente a um subconjunto próprio de si mesmo.
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Um fato que costuma gerar perplexidade aos estudantes de matemática
é que ℕ e ℚ “possuem a mesma quantidade de elementos”, ou de forma
mais rigorosa, possuem a mesma cardinalidade. Isso com certeza é um
choque para qualquer estudante, afinal ℚ é denso em ℝ (ou seja, podemos
aproximar qualquer número real por uma sequência de racionais expansão decimal).
Uma forma “simples” de provar que ℕ é tão grande quanto ℚ é criar uma
função sobrejetiva de ℕ em ℚ Essa função pode ser “visualizada” a partir
de um processo parecido com aquele criado por Cantor e batizado de
Diagonal de Cantor ilustrado pela figura a seguir:

Para aprofundamento sobre esses conceitos, consulte
http://www.labma.ufrj.br/~mcabral/textos/curso-analise-real-a4.pdf

O infinito nos prega muitas peças! O problema clássico que se
pode abordar aqui é o Hotel de Hilbert – um hotel com infinitos quartos numerados segundo os números naturais.
Georg Cantor - Nascido no Império Russo, o Matemático Georg
Ferdinand Ludwig Philipp Cantor, ficou conhecido por elaborar
a moderna teoria dos conjuntos. Fonte: Adaptado da Wikipédia.
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Suponhamos que esse Hotel exista e que todos os quartos
estejam ocupados. Como podemos fazer um novo hóspede
entrar no hotel? Basta incomodar todos os hóspedes, fazendo-os mudarem para o quarto cujo número seja uma unidade
maior do que o número do quarto em que estava.

Automaticamente, garantimos que o quarto 1 fique vago hospedando o novo cliente.
E se chegarem infinitos novos clientes? Resolvemos solicitando que todos os hóspedes se mudem para o quarto cujo
número é o dobro do quarto em que está hospedado, sobrando assim todos os quartos ímpares para utilizarmos com
os novos clientes.
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Chegamos a conclusão que a placa “Não Há Vagas” não faz o
menor sentido no Hotel de Hilbert.
Na próxima seção, apresentaremos uma atividade disparadora
sobre a temática de sequência e recorrência que pode, com
as devidas modificações, proporcionar uma discussão interessante sobre diversos conceitos importantes desse conteúdo.
Agradecemos a sua visita em nossa Sala de Professores, e esperamos pelo seu retorno para que possamos tomar um café.
Obrigado!

Atividades Práticas
Experiências com objetos ou situações da vida real
Professor, nesta seção será apresentada uma atividade que
permite, em um só tempo, abordar a noção de algoritmo, sequência numérica, recursividade e, principalmente, um dos
maiores obstáculos epistemológicos enfrentados pelos alunos, a convergência da série formada pelas somas parciais
dos termos de uma progressão geométrica de razão positiva
e menor do que 1.
Essa atividade foi desenvolvida e apresentada inicialmente por
Kovarik (2009).
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Atividade: O Limite de uma soma infinita

Material necessário: Papel quadriculado, tesoura, lápis de cor.
Objetivo: Desenvolver a noção de limite a partir da soma de
infinitos termos de uma progressão geométrica de razão ½.
Descrição: Apresente o enunciado a seguir aos alunos: Considere um quadrado com lado de medida 1. Pintamos metade
da área do quadrado e denotamos a medida da área pintada
por P1 .
Continuamos o procedimento, da seguinte forma:
P2 será o valor da área de P1 mais metade da área não pintada
do quadrado.
P3 será o valor da área de P2 mais metade da área não pintada
do quadrado e assim sucessivamente, P(n+1) será o valor da área
de Pn mais metade da área não pintada do quadrado.
Quanto maior o valor de n, o que acontece com o valor Pn?
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Observação: Os alunos devem fazer um registro por escrito dos valores de Pn a cada passo completado. Obterão algo assim:

Estimule os alunos a tentarem generalizar o termo geral da
sequência e veja se alguém obterá:

Com essa atividade, espera-se que os alunos, com a ajuda do
desenho, percebam que conforme o número de passos vai
aumentando, a área pintada cada vez mais se aproxima de 1.
Pode ser utilizada uma planilha eletrônica de forma exploratória, escrevendo a sequência recursivamente, para perceber
que o valor de Pn se aproxima de 1 a medida que n se torna
cada vez maior, mas sem chegar a 1.
Pergunte por que a área nunca assumiria o valor 1. O esperado é que os alunos respondam que sempre sobraria uma
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região, mesmo que muito pequena, a qual seria possível dividir
ao meio para pintar metade.
Essa pergunta visa estimular o desenvolvimento da capacidade
de abstração dos alunos. Discutimos que poderíamos aproximar a área de 1 quanto mais quiséssemos, e para isso, bastaria
que aumentássemos o número de passos. Esse contexto pode
ser usado para introduzir a noção de limite. Os alunos percebendo que o limite será 1, você pode introduzir a notação:

O objetivo dessa atividade terá sido alcançado caso os alunos
compreendam esse limite particular. A demonstração desse
resultado deverá ser feito posteriormente.
Investigação de Erros
Professor, nesta seção apresentaremos erros comuns de interpretação dos nossos alunos que foram encontrados nas salas
de aula e que geraram debates interessantes sobre a temática
de funções trabalhadas a partir das sequências.
Exemplo

Em uma sala de aula foram apresentados os primeiros valores
de diversas sequências numéricas. O professor solicitou que
os alunos dissessem qual seria o próximo elemento de cada
uma das sequências.
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Uma das sequências gerou respostas distintas entres os alunos. Os valores apresentados foram os seguintes:
1, 2, 3, 5, 7, ...
Professor, antes de debatermos
sobre os valores encontrados pelos alunos, pare e pense um pouco
sobre qual deve ser o próximo elemento na sua opinião. Lembre-se
que já discutimos que não existe
uma única resposta para esse tipo
de exercício, pois podemos, forçosamente, fazer com que o próximo
elemento seja qualquer número
que desejarmos. Contudo, achamos importante que pensemos um
pouco sobre como a nossa pergunta foi feita e que tipo de
resposta buscamos obter com a pergunta que escrevemos.
Nem sempre conseguimos apresentar de forma escrita e de
modo claro a pergunta para qual buscamos a resposta do
aluno. Algumas vezes, a nossa pergunta pode conduzir o aluno para uma resposta que não desejamos. Pare um pouco e
pense:qual deve ser o próximo elemento da sequência? Crie
uma lógica concisa que seja clara para você e que possa ser
aplicada para descobrir não apenas o próximo, mas quantos
precisarmos além deste.
•

Diversos alunos completaram a referida sequência acreditanto que a resposta correta deveria ser 10.
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•

A maioria acreditava que a resposta deveria ser 11.

•

Um pequeno grupo estava convencido de que a resposta deveria ser 9.

Para sanar de vez o problema e entender como estavam pensando os seus alunos, o professor solicitou que cada aluno
escrevesse os próximos seis elementos da sequência seguindo
o padrão que imaginaram estar correto. As respostas dos alunos formaram cinco grupos distintos de pensamento, expostos abaixo:
A. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ...
B. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13, 17, 21, 26, 31, ...
C. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 21, 27, 35, 43, ...
D. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ...
E. 1, 2, 3, 5, 7, 11, 15, 23, 31, 47, 63, ...
Observe que os alunos das respostas C, D e E têm 11 como
próximo elemento da sequência, contudo pensam de forma diferente sobre a lei de formação da sequência. Os grupos C e E
ainda vão mais longe: possuem coincidência inclusive nos dois
próximos elementos 11, 15 da sequência 1, 2, 3, 5, 7, ..., contudo, seu pensamento fica evidentemente distinto do terceiro
sucessor do 7 em diante.
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O grupo da resposta A não analisou direito a sequência, e imaginou se
tratar de uma sequência cujo sucessor é o antecessor mais 2 unidades.
O que não pode ser verdade para os elementos iniciais 2 e 3, pois ambos
são uma unidade maiores que seus antecessores. Partindo então desse
pensamento de antecessor mais 2 unidades, o próximo elemento após o 7
deveria de fato ser o 9. Houve uma falha na lógica desse grupo de alunos,
pois o seu pensamento lógico não contemplava todos os valores expostos.

O grupo da resposta B analisou que os acréscimos termo a termo iam
aumentando a cada dois novos termos. Os acréscimos começavam em
uma unidade para os dois primeiros termos: 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1. Depois
tínhamos acréscimos de duas unidades: 5 = 3 + 2, 7 = 5 + 2. E que portanto
o próximo acréscimo deveria ser o de três unidades: 10 = 7 + 3, 13 = 10 + 3.
Seguido do de quatro unidades: 17 = 13 + 4, 21 = 17 + 4. E fechando os
seis próximos elementos, os últimos dois elementos deveriam estar com
acréscimos de cinco unidades: 26 = 21 + 5, 31 = 26 + 5. Uma lógica concisa
que vale para todos os elementos da sequência e que poderia ser a resposta
do exercício.

O grupo da resposta C caminhou por uma análise parecida com o grupo da
resposta B, mas acreditou que os acréscimos nos pares seguintes ocorriam
da seguinte forma: os próximos dois acréscimos de quatro unidades:
11 = 7 + 4, 15 = 11 + 4; seguidos de mais dois elementos com acréscimos
de seis unidades: 21 = 15 + 6, 27 = 21 + 6 e mais dois elementos com
acréscimos de oito unidades: 35 = 27 + 8, 43 = 35 + 8. Questionados sobre
o motivo dos acréscimos subirem de duas unidades em duas unidades,
responderam que os acréscimos são sempre maiores e pares. Observamos
que esse raciocínio lógico não é consistente com os primeiros elementos
cujo acréscimo é, na verdade, de apenas uma unidade. Mais uma vez,
houve uma falha na lógica desse grupo de alunos, pois o seu pensamento
lógico não contemplava todos os valores expostos.
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O grupo da resposta D seguiu um pensamento completamente diferente.
Eles acreditavam que a sequência era formada por números primos.
E corretamente, elencaram os próximos seis primos completando a
sequência com 11, 13, 17, 19, 23, 29,... Nesse caso, podemos até relevar a
lógica dos alunos, pois apesar de não considerarmos o número 1 como
primo, isso se deve mais por comodidade do que por conceito. Expliquemos
esse pensamento. O Teorema Fundamental da Aritmética, que diz que
todo número natural maior do que 1, possui uma fatoração única em um
produto de potências de números primos, a menos da ordem entre eles.
Se aceitássemos que o número 1 fosse um primo, perderíamos a unicidade
do Teorema. Tomemos como exemplo o número 24, Ele pode ser fatorado
de infinitas maneiras: 24 = 23 ∙ 3, ou 24 = 1 ∙ 23 ∙ 3 ou 24 = 12 ∙ 23 ∙ 3 ou
24 = 13 ∙23 ∙ 3 ou 24 = 14 ∙ 23 ∙ 3 etc.
Seguindo com o rigor matemático, devemos dizer que houve uma pequena
falha lógica no pensamento desse grupo de alunos, uma vez que não
contemplaram todos os valores expostos: o 1 não é primo.

O grupo da reposta E analisou os acréscimos, assim como os alunos
das respostas B e C. Porém, considerou que os acréscimos nos pares
aumentavam a cada novo par de números e seguiam ordenadamente as
potências do número 2, ou seja, os próximos dois elementos deveriam ser
formados pelos anteriores mais quatro unidades. Observe:
(22): 11 = 7 + 4, 15 = 11 + 4; seguidos de dois formados por acréscimos
de oito unidades (23): 23 = 15 + 8, 31 = 23 + 8; e fechando com mais dois
formados através de acréscimos de dezesseis unidades (24): 47 = 31 + 16,
63 = 47 + 16.
Uma lógica concisa que vale para todos os elementos da sequência e
que poderia ser a resposta do exercício, afinal podemos entender que
os primeiros elementos são formados por acréscimos de uma unidade
(20): 2 =1 + 1, 3 = 2 + 1; seguido de dois elementos formados por acréscimos
de duas unidades (21): 5 = 3 + 2, 7 = 5 + 2.
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Analisando como professor, poderíamos considerar que os
alunos que responderam B e E se basearam em uma lógica
que abrangia todos os termos da sequência e que, portanto, estão corretos. Os alunos das respostas A, C e D também
basearam seu pensamento em um raciocínio lógico, contudo
não era abrangente o suficiente para todos os elementos da
sequência. Podemos defender que o grupo cuja resposta era a
sequência D também estava correto, uma vez que o seu erro
foi devido a um detalhe técnico de menor relevância? Essa
discussão é ampla e, nas próximas linhas, não conseguiremos tê-la a contento. Por isso, deixaremos que você, Professor, avalie essa questão da forma que lhe parecer correta.
Afinal, seus anos de experiência e sensibilidade bastam para
ponderar as melhores decisões nas realidades individuais de
sua sala de aula.
Na próxima seção, daremos dois exemplos de recursos tecnológicos desenvolvidos para este material e que podem auxiliar os alunos a compreenderem um pouco mais sobre o
conceito de função e sua representação gráfica através das
sequências numéricas.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção apresentaremos recursos tecnológicos
muito instigantes, relativos às funções que são sequências.
Os referidos recursos podem propiciar uma excelente oportunidade para que seus alunos tenham contato e apreciem as
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curiosidades, ideias e propriedades que frutificam espontaneamente nessas funções.

Recurso 1: Descobrindo a Raiz Quadrada

Esse recurso utiliza uma iteração para encontrar a raiz quadrada de um número real positivo. Surpreendentemente, no caso
da raiz quadrada do número 5, a 7a iteração desse método
produz uma aproximação, para essa raiz, com 60 casas decimais exatas. E isso tudo, utilizando uma aproximação inicial
para raiz quadrada de 5 de 3,5!
Veja como é fácil experimentá-lo.
Na caixa de texto raiz, digite um número a entre 0 e 10000
seguido de Enter.
Na caixa a0 digite uma estimativa inicial que você acredite
aproximar a raiz do número a seguido de Enter.

Módulo 1

93

O aplicativo, além de mostrar cada um dos 8 primeiros termos
da sequência de aproximação, mostra graficamente como eles
se aproximam rapidamente do número procurado, calculando
os termos da sequência definida pela recorrência:

A fórmula é inspirada em um método Babilônico que, ainda
hoje, é utilizado em algumas calculadoras para se obter uma
aproximação
com diversas casas decimais corretas.

Você sabia que um algoritmo frequentemente usado para aproximar
é conhecido como "método babilônico"? Especula-se que este era o
método usado na Matemática Babilônica para calcular a raiz quadrada, e é
o mesmo obtido ao aplicar-se o Método de Newton à equação x2 = n - 0.
Fonte: Adaptação Wikipédia

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Descobrindo a Raiz Quadrada.

Recurso 2: Descobrindo Raízes

Este segundo recurso utiliza uma função de iteração para
aproximar a raízes de uma função polinomial de grau até 10.
Sabendo como calcular a média aritmética de dois números
e tendo parâmetros para um bom chute inicial, podemos en-
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contrar uma aproximação para a raiz de um polinômio. Com
exatos 14 passos, conseguiremos resultados cujos erros chegam a ser menores que 0,001%. Não é fantástico?

A iteração toma um intervalo I0 = [a0, b0] que contenha uma e
somente uma raiz do polinômio. Fazendo
temos que:

Vamos aprender como utilizar esse recurso?
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Observe que na tela acima temos um polinômio inicial cujos
coeficientes a0 até a10 podem ser modificados alterando os
números dispostos nas caixas de texto, de cor rosa, que estão
no alto da tela. Além desses elementos, esse applet oferece os
controles a, b, que são as previsões iniciais do intervalo [a,b],
onde pode haver uma raiz desse polinômio.
Ainda nessa tela temos o gráfico da função polinomial e os botões (Re)início e Próximo. O primeiro botão tem o nome autoexplicativo, mas o segundo botão é o que realiza a iteração. É
com ele que progredimos de uma etapa para a próxima.
Para experimentar a iteração com esse recurso realize os seguintes passos:
1. Modifique os coeficientes do polinômio.

2. Posicione os números a e b (com a < b sempre) de tal
modo que entre eles haja uma raiz do polinômio.

3. Clique no botão (Re)Início e a seguir em próximo, 14 vezes seguidas.
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Ao final desses cliques, na tela da direita, teremos exibida uma
aproximação para a raiz.
Observe que a cada iteração o intervalo da próxima etapa aparece destacado:

Ao final dos 14 passos, a sequência que aproxima a raiz do
polinômio é exibida na tela da direita.
Na tela da esquerda, o usuário tem acesso:
•

à raiz obtida pela sequência;

•

ao erro cometido pela aproximação;

•

a um valor para a raiz do polinômio com até 10 casas
decimais exatas, calculada por outro algoritmo.
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Além disso, poderá escolher entre visualizar graficamente o
valor do polinômio para cada termo da sequência, assim como
a própria sequência.

Mas, não para por aí, vejamos o recurso seguinte!
Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Descobrindo Raízes.

Recurso 3: O Fractal Curva de Koch.

As iterações geométricas são também funções fantásticas e
surpreendentes. Exemplo disso é a forma simples que este
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recurso mostra como construir por um processo recursivo o
fractal conhecido como a Curva de Koch.
Para entender se obtém o fractal a partir de um segmento
arbitrário, experimente este recurso clicando inicialmente no
botão Definição. A seguir, use os controles de avanço e retrocesso para observar a transformação sofrida por cada novo
segmento da figura.
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Após a exploração inicial, clique em (Re)Iniciar para navegar
por seguidas iterações.
Este recurso permite explorar funções que relacionam cada
etapa com a quantidade de “lados” e o perímetro do fractal,
por exemplo. Em ambos os casos citados temos uma progressão geométrica! Além disso, tomando
como lado de
um polígono regular, a área do fractal formado pela iteração,
descrita neste recurso, para os lados desse polígono, constitui,
por si, um interessante problema associado, também, às progressões geométricas.
Mais fantástico que a imagem formada é o fato de que se
for o segmento inicial da iteração e lado de um triângulo equilátero, o fractal formado por infinitas iterações terá área finita,
mas perímetro infinito!
Experimente até a sexta iteração de um fractal como
esse marcando a caixa de
seleção Triângulo equilátero no canto superior da tela
do recurso e iterando através do botão “Iteração”.

Clique aqui para acessar o Recurso 3:
O Fractal Curva de Koch.
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Princípio da Indução Finita (Matemática)

Para saber mais sobre o Princípio da Indução
Vide (HEFEZ, 2009) disponível em
http://www.obmep.org.br/docs/Apostila4-Inducao.pdf

DOS SANTOS, Anderson Carvalho. A introdução do princípio
da indução finita nos ensinos fundamental e médio. 2013.
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=Anderson+Carvalho+dos+Santos

Relação de textos comentados para aprofundamentos
sobre os conceitos matemáticos abordados.
SALLUM, Élvia Mureb. Fractais no ensino médio. Revista
do professor de Matemática, v. 57, p. 1-8, 2005.
BRANDÃO, Leônidas O. Algoritmos e Fractais com
programas de Geometria Dinâmica. Revista do
Professor de Matemática, v. 49, n. 2, p. 27-34, 2002.
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Princípio da Indução “Ingênua”

Para saber mais sobre o Princípio da Indução “Ingênua”, recomendamos a leitura do livro “O que é ciência afinal?” de Alan
F. CHALMERS, publicado pela editora Brasiliense. Neste livro,
Chalmers contrasta as ideias relativas ao raciocínio dedutivo
e indutivo. As indicações a seguir foram retiradas desse livro:
A fonte histórica do problema da indução em Hume é a
Parte 3 de D. Hume, Treatise on Human Nature (Londres:
Dent, 1939). Uma outra discussão clássica do problema é
o Capítulo 6 de B. Russell, Problems of Philosophy (Oxford: Oxford University Press, 1912).
Uma investigação e discussão bastante minuciosa e técnica das consequências do argumento de Hume por um
simpatizante do indutivismo é D. C. Stove, Probability and
Hume’s Inductive Scepticismm (Oxford: Oxford University Press,1973). A reivindicação de Popper de ter resolvido o problema da indução é resumida em K. R. Popper,
“Conjectural Knowledge: My Solution to the Problem of
Induction”, em seu Objective Knowledge (Oxford: Oxford University Press,1972), Cap. 1. Uma crítica da posição de Popper do ponto de vista de um simpatizante do
falsificacionismo é L Lakatos, “Popper on Demarcation
and Induction”, em The Philosophy of Karl R. Popper, ed.
P.A. Schilpp (La Salle, lllinois: Open Court, 1974), pp. 24173. Lakatos escreveu uma provocante história do desenvolvimento do programa indutivista em seu “Changes
in the Problem of Inductive Logic”, em The Problem of
Inductive Logic, ed. 1. Lakatos (Amsterdã: North Holland
Publishing Co., 1968), pp. 315-417. Críticas do indutivismo de um ponto de vista diferente do adotado neste
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livro estão na clássico P. Duhem, The Aim and Structure
of Pliysical Theory (Nova York: Atheneum, 1962).
Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Existem alguns recursos digitais relativos às funções, iterações
e recorrências. Alguns, muito interessantes, são programas
pagos e fechados. Mas encontramos possibilidades de criar
iterações geométricas e numéricas com recursos livres. Eis algumas dessas possibilidades.
•

Site do iGeom
http://www.matematica.br/igeom/

O programa para geometria dinâmica iGeom permite
que se crie padrões geométricos com suas ferramentas.
A página seção Manual contém instruções de como isso
pode ser feito.
http://www.matematica.br/igeom/manual/
pt/ex_fractais1_tetra-circ.html

A construção sugerida pode ser inteiramente realizada
também pelo software Geogebra (www.geogebra.org).
•

Site Prima à Luz da Física
http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/
netlogo/topico6.php

Um recurso embutido na página permite criar e explorar
diferentes fractais geométricos, todos pela iteração sucessiva.
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O site é uma belíssima referência para aqueles que querem saber mais sobre os fractais.
No módulo 4 do capítulo 2, os internautas podem viajar
no mundo dos fractais. O conteúdo está disponível em:
http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/capitulos/capitulo2/modulo4/
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