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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 necessite 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
disponibilizados
Matemática.

tema
aos
materiais
pelo
programa
SESI

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 online, etc; além daqueles comentados na seção
Matemática e suas tecnologias.

Referências
bibliográficas
elaboração do tema.

utilizadas

na
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TEMA

O Contínuo com Discrição

2º
3º

Introdução

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

Na Matemática, normalmente, quando estudamos um novo
tema, procuramos nas entrelinhas as relações entre os novos
pontos apresentados com aqueles já apreendidos. A relação
intrínseca entre pontos e suas possíveis conexões não estão
claras, em geral, no primeiro contato que temos com o novo
conteúdo.
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Contudo, com o passar do tempo e perseverando na rotina
de apreender algo novo, somos brindados pelas conexões
que o nosso cérebro consegue estabelecer e acabamos
vendo relações entre temas aparentemente distintos.
Toda essa dinâmica cerebral de conectar pontos através de
seus conteúdos nos relembra os clássicos desenhos realizados
por povos da Antiguidade que ao serem observados do solo
onde foram entalhados não fazem qualquer sentido; porém,
quando os mesmos desenhos são observados do alto, como
se sobrevoássemos acima deles de dentro de um avião, suas
linhas se encaixam e delineiam imagens de animais e outros
objetos da cultura daqueles povos.
Como professores, já avistamos do alto algumas dessas
linhas, conhecemos algumas de suas conexões e buscamos
descrevê-las para os nossos alunos. Por sua vez, o aluno ainda
contempla as linhas do solo e, muitas vezes, não consegue ver
a beleza da imagem que está sendo formada bem diante dos
seus olhos a cada aula. Oportunizar para ele uma visão do alto
é parte do nosso trabalho e parte da nossa recompensa.
Vamos ligar os pontos e ver a imagem que a Matemática nos
oculta.

Módulo 2
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Sala de Professores
Diálogo.

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

Módulo 2
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Aprofundamento

Qual é o conceito que Francisco queria passar aos seus alunos?

Respostas

Acertou quem pensou em representação gráfica de uma
função com domínio e contradomínio contidos no conjunto
dos números reais.

No Tema 1, abordamos o conceito de função de forma ampla. Agora,
estamos interessados em debater o ensino de funções numéricas
cujo domínio seja um subconjunto de ℝ e cujo contradomínio seja o
próprio ℝ. Durante todo esse texto, sempre que nos referirmos à função
estaremos considerando essa classe específica muito importante, mas
não única, das funções: as funções chamadas de funções reais.
Para isso, vamos partir da representação gráfica de sequências.
A extrapolação do discreto para o contínuo merece atenção
especial devido à complexidade inerente ao tema.
Vamos discutir um pouco sobre isso?
Fronteira entre o Discreto e o Contínuo

Como Dizem

O problema é que, nas aplicações, é muito tênue a fronteira entre o
que é discreto e o que é contínuo. A altura das pessoas, por exemplo,
é contínua, mas, como é medida com aproximação a centímetro, se
torna discreta. (...) Evitar este tipo de discussão, em vez de facilitar a
compreensão, serve para dificultá-la. (LIMA et al, 2001, p. 246)
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O conceito de contínuo é muito importante na Matemática.
Como vimos no Tema 2, ele foi tomado como hipótese
para determinarmos zeros de funções polinomiais de forma
recursiva utilizando o Teorema do Valor Intermediário.
Nas aplicações a outras ciências, o conceito de continuidade
também está presente. Nos problemas de Física, em geral,
considera-se o tempo como sendo uma variável contínua.
Em nossas saudosas aulas de Cálculo, aprendemos que a
derivada da função horária do movimento é a velocidade
instantânea, ou variação instantânea, de um objeto cuja
posição se altera em relação ao tempo.

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

Só é possível afirmarmos que em todos os instantes de tempo o
carro se movimenta e, portanto, possui uma velocidade naquele
instante, se pensarmos que esse é um movimento contínuo.

Módulo 2
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Assim, por sua importância na Matemática e em aplicações a
outras áreas, o estudo desse conceito mostra-se relevante.
Uma discussão interessante que podemos abordar com nossos
alunos está relacionada ao cinema – mais especificamente, a
ilusão do contínuo.

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

Esse experimento cinematográfico pode ser reproduzido –
em escala menor, preservando a sensação de movimentos –
como quando desenhamos em diversas folhas de um bloco
de papel uma determinada pessoa, objeto ou cenário em
posições diferentes.
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23

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

Retomando o conceito de função, é comum sugerirmos aos
nossos alunos que tentem reconhecer uma determinada função
ƒ escolhendo alguns valores do seu domínio, em geral inteiros,
e representando no plano cartesiano os pares ordenados
(x, ƒ(x)), em que x representa os valores escolhidos.
Contudo, essa sugestão deve ser avaliada criticamente.
Para estimular nossa reflexão,
questionamentos. Vejamos:

apresentamos

alguns

Quantos pontos em um gráfico são necessários para se
reconhecer, com precisão, a função representada? Dois? Dez?
Ou infinitos?

Módulo 2
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Por mais surpreendente que possa parecer, em princípio,
nem mesmo infinitos pontos representados no plano
cartesiano são suficientes para determinar com precisão o
gráfico de uma função – a menos que outras informações
adicionais sejam dadas.
Suponha que queiramos representar graficamente uma função
cujo domínio seja um intervalo [0,1] em ℝ. Sabemos que existem
infinitos números reais nesse intervalo. Mais ainda! Sabemos que
existem infinitos números racionais e irracionais nesse intervalo.
Agora, suponha que a função que queremos representar
graficamente é tal que suas imagens para valores racionais são
sempre iguais a 2.
Mesmo se pudéssemos marcar os infinitos pontos
correspondentes, não poderíamos garantir que a representação
gráfica dessa função seria o segmento de reta que liga os
pontos (0,2) a (1,2).
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Note que por mais impressionante e contraintuitiva que seja a figura
anterior, para a nossa visão é sempre um segmento de reta. Por mais
que déssemos zoom na imagem, seríamos incapazes de ver os buracos
correspondentes à ausência das imagens dos irracionais. Isso ocorre
devido a uma propriedade analítica do conjunto dos números racionais, a
saber: ℚ é denso em ℝ.
Em outras palavras, para cada irracional existe uma sequência infinita de
racionais cujo limite é esse irracional fixado. Ou ainda, equivalentemente,
ℚ está tão distribuído em ℝ que qualquer intervalo em ℝ , por menor que
seja, contém infinitos números racionais.

Como conhecemos apenas as imagens dos números
racionais do intervalo [0,1] por essa função, temos uma
visão limitada de sua representação gráfica.
Sendo assim, precisamos de informações:
•

ou que nos garantam que esses valores são suficientes;

•

ou que nos possibilitem representar também as
imagens relativas aos infinitos números irracionais
contidos em [0,1].

Caminharemos agora considerando dois cenários distintos
para ƒ.
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Cenário 1

Suponhamos que ƒ é contínua em seu domínio, ou seja,
[0,1]. Essa informação é suficiente para garantir que a
representação gráfica de ƒ será o segmento de reta ligando
(0,2) ao (1,2)?

A resposta é sim!
Se ƒ é contínua em [0,1] então temos que ƒ(x) = 2, ∀x ∈ [0,1].
Respostas

Segue uma condição necessária – e suficiente – para que ƒ
seja contínua.
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1. Dada uma sequência (an)n∈ℕ em [0,1] convergente
para a ∈ [0,1], temos (ƒ(an))n∈ℕ, que é também
uma sequência convergente cujo limite é ƒ(a).
2. Como ℚ é denso em ℝ, temos que ℚ ∩ [0,1] é
denso em [0,1].
3. Portanto, dada qualquer a ∈ [0,1] irracional,
existe (an)n∈ℕ, sequência convergente formada por
elementos em [0,1] ∩ ℚ tal que limn→∞ an = a.
4. Dessa forma, utilizamos a continuidade de ƒ em
[0,1] para garantir que limn→∞ ƒ(an) = ƒ(a).
5. Como a_n∈ℚ, ∀n∈ℕ e ƒ é constante 2 para todos
os racionais, temos que ƒ(an) = 2. Logo, se ƒ(a) =
limn→∞ ƒ(an) e ƒ(an) = 2, ∀n∈ℕ.
6. Concluímos, pela unicidade do limite, que ƒ(a) = 2.
Como a é um irracional qualquer em [0,1], temos
que ƒ(x) = 2, ∀x∈[0,1], x racional ou irracional.
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Cenário 2

Suponhamos que as imagens de ƒ para valores irracionais sejam
iguais à constante 3.
De posse dessa informação e como qualquer valor em [0,1]
é irracional ou racional, podemos de modo único determinar
o gráfico da função.
Mas, como seria esse gráfico?
A figura a seguir, por mais estranha que pareça, apresenta de
modo preciso a representação gráfica de ƒ.
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Costumamos em nossa aula dar
uma dica sobre curvas no plano
cartesiano que não podem caracterizar
representações gráficas de função.

Mostre para a turma que uma curva representada no plano
cartesiano que possua pelo menos dois pontos cujas abscissas
– valores em x– sejam iguais não pode representar o gráfico
de uma função, pois ela não possui a ausência da ambiguidade
discutida no Tema 01.
Aparentemente, a representação anterior possui essa
característica!
Apesar de sabermos que, escolhido um ponto em [0,1] ou
sua imagem será 2, caso racional, ou sua imagem será 3, caso
irracional. A representação de ƒ, pela densidade de ambos os
conjuntos, racionais e irracionais, em ℝ nos causa estranheza.
Essa sensação é importante, pois faz com que pensemos mais
sobre o assunto.
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Essa dica é usualmente transmitida e não está errada! Apenas
consideramos, de forma implícita, que essa dica faz uso da
continuidade.
Agora, de posse dessa informação, dê prosseguimento aos
seus estudos.
O segmento que liga os pontos (0,2) e (1,2) na figura
anterior está representado como um segmento contínuo.
Contudo, sabemos que ele contém muitos buracos. Em outras
palavras, não há contido nesse segmento nenhum outro
segmento aberto contínuo, por menor que seja.
Se esse segmento – ou o segmento que liga os pontos
(0,3) e (1,3) – fosse contínuo, a figura anterior não
poderia representar o gráfico de uma função, pois teríamos
ambiguidade em diversos elementos do domínio.

Dessa forma, a nossa dica continua
válida. Mas devemos ficar atentos, uma
vez que partimos da premissa de que
a representação no plano cartesiano é
formada por segmentos ou curvas contínuas,
o que pode não ser verdade sempre.
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Uma situação-problema pouco abordada, até mesmo na faculdade, é a
representação gráfica de funções que possuem regras diferentes para as
imagens dos valores racionais e irracionais.
A título de exemplo, considere ƒ: ℝ → ℝ definida por:

Como para qualquer intervalo em ℝ temos uma infinidade de pontos
racionais e irracionais, não temos como, visualmente, isolar as
representações gráficas desses pontos. Ou seja, o gráfico dessa função
deve ser representado da seguinte forma:

Aparentemente, um absurdo. Todavia, o gráfico está rigorosamente
correto. Observe que cada ponto do domínio possui uma única imagem e
isso caracteriza a ausência de ambiguidade que comentamos no Tema 01.
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Considere a seguinte função:

ƒ: [-1,1] → ℝ ,definida por

Como é o gráfico dessa função?
Acertou se respondeu que sua representação gráfica é parecida com a
circunferência de raio 1 centrada na origem.

A figura acima não pode ser uma circunferência porque, pela definição
da função, ela está cheia de buracos que não conseguimos ver. Por mais
que a imagem seja ampliada, os sentidos humanos possuem limites
fisiológicos que, em alguns casos, nos induzem a erros.
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Na Matemática é preciso ir além dos sentidos para compreender
os conceitos! A ação dos professores é muito importante para
ampliar o nível de abstração dos alunos. O uso de exemplos
como os anteriores pode ajudar nesse sentido.

Depois de avaliarmos os dois cenários temos que considerar
que marcar pontos no plano cartesiano, utilizando
alguns valores do domínio de uma determinada função
e suas respectivas imagens, pode não ser suficiente para
conhecermos o gráfico desta função.

É necessário que se tenha alguma
informação sobre as propriedades da
função para que se infira, corretamente,
o seu gráfico. Veja o exemplo a seguir.
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A representação gráfica da função ƒ: ℝ → ℝ, definida por
ƒ(x) = 3x - 1, é uma reta.
De posse dessa informação, precisamos desenhar no plano
cartesiano apenas dois pontos para construirmos a reta que
representa o gráfico de ƒ.
Podemos escolher os valores de x que considerarmos mais
fáceis para substituirmos na regra ƒ(x) = 3x - 1.
x

ƒ(x) = 3x - 1

0

ƒ(0) = 3 ∙ 0 - 1 = -1

1

ƒ(1) = 3 ∙ 1 - 1 = 2
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Com essa informação qualitativa fica fácil construirmos o
gráfico da função ƒ.
Mas como obtemos de antemão essa informação? Ou melhor,
por que o gráfico dessa função é uma reta?

Podemos utilizar matemática para provarmos isso!
É possível encontramos em diversos livros didáticos e materiais
correlatos algumas provas para esse fato, bem como, mais
raramente, demonstrações que correlacionam a parábola com
a função polinomial de segundo grau.
Apesar disso, acreditamos que tais demonstrações requerem
um nível de abstração mais avançado e devem ser feitas em
sala de aula sempre que possível. Todavia, devem respeitar as
especificidades de cada cenário, de forma a não deixar a aula
desinteressante ou complexa demais.
Com a sua experiência e com a sua sensibilidade, você,
Professor, perceberá o momento adequado de fazer ou não
essas provas em sala de aula, privilegiando a compreensão
dos conceitos e teorias.
Fazendo uso ou não dessas demonstrações, queremos
ressaltar que durante o Ensino Médio o aluno vai se deparar
com diversas funções e não apenas com as polinomiais do
primeiro e do segundo graus.
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As as funções mais comuns são:
•

exponenciais;

•

logarítmicas;

•

trigonométricas;

•

envolvendo polinômios com graus maiores do que dois.

No melhor cenário, conseguiremos demonstrar que o gráfico
da função polinomial do primeiro grau é uma reta e que o
gráfico da função quadrática é uma parábola.

E quanto ao restante das funções? Por que os gráficos delas são
como são?

Nesse sentido, acreditamos que a tecnologia é
o nosso maior trunfo para mostrar aos alunos
os gráficos das diversas funções, auxiliando-os
a compreender as formas que cada uma delas
possui, mesmo que não consigamos comprovar
rigorosamente que essas formas estão corretas.
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Como Dizem

O uso de aplicativos computacionais, que permitem visualizar
o gráfico de funções, ajuda tanto a perceber as propriedades
dos seus vários tipos, quanto a fazer experimentos com
maior riqueza de exemplos. Por isso, é elogiável a tendência,
observada em alguns materiais didáticos destinados ao Ensino
Médio, de empregar os referidos aplicativos como recursos
para a aprendizagem da Matemática. (BRASIL, 2015, p. 95)

Escalando os desafios
Usualmente, quando representamos graficamente uma função
por meio de um software geométrico, este, por padrão, utiliza
a escala entre os eixos na proporção 1:1 – uma unidade no
eixo x correspondendo a uma unidade no eixo y.
Para fixar as ideias, considere a função real dada pela regra
ƒ(x) = 2x + 7 representada na imagem a seguir, obtida em
um desses softwares.
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Observe que a distância entre as representações dos inteiros
no eixo x é a mesma distância entre as representações dos
inteiros no eixo y. Essa igualdade entre as unidades do eixo
x e as unidades do eixo y é o que chamamos de escala entre
eixos de 1:1.
Em nossas aulas, muitas vezes, estamos interessados apenas
no esboço do gráfico, isto é, na informação qualitativa relativa
a sua forma. Desse modo, não tomamos o cuidado de
representá-lo nessa escala e marcamos alguns pontos apenas
respeitando uma certa proporcionalidade entre os valores em
x ou em y – e às vezes nem isso!
Para ficar mais clara a observação anterior, consideremos duas
funções reais dadas pelas regras:

r(x) = sen(x) e s(x) = 380x + 2.
Ao traçarmos o gráfico da função r(x) em nossas aulas,
desconsideraremos a escala, pois:

sen(0) = sen(π) = sen(2π) = 0, π 3,14,
e

= 1

= -1.

A função r(x) varia entre [-1,1], unidades fáceis de representar
no eixo y. Porém, os zeros da função r ocorrem para valores
de x iguais a 0, π, 2π, o que dificulta a manutenção da
proporcionalidade com o eixo y.
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Em geral, construímos o gráfico de r, através dos seguintes
passos:
1. Traçamos os eixos.
2. Traçamos a onda que representa o gráfico de r, tentando
manter:
•

sua amplitude igual a cada nova subida e nova descida;

•

sua frequência igual a cada novo encontro com o eixo x.

3. Marcamos os valores no eixo x conforme os encontros
da onda com o eixo.
4. Marcamos os valores no eixo y utilizando os pontos de
máximos e mínimos da onda formada.
5. Pedimos desculpas pelo desenho não estar perfeito!
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Como você pôde constatar, quando
conseguimos manter a proporção entre
os valores do próprio eixo e fazendo
uma onda perfeita, o resultado final é
uma senoidal praticamente perfeita.

Entretanto, representando os mesmos valores e o mesmo
gráfico via software, na escala 1:1, temos uma diferença
visualmente considerável.
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Apesar disso, nas duas figuras anteriores conseguimos representar
os conceitos mais importantes envolvendo a função r:
•

sua periodicidade;

•

os valores de máximo e mínimo da função;

•

os pontos onde isso ocorre.

Desse modo, o esboço produzido em aula é suficiente para
apresentar ao aluno a função com suas características mais
marcantes.
Já a função s(x) = 380x + 2, apresenta uma inclinação
muito acentuada. Por essa razão, ao representarmos o seu
gráfico em uma aula, não respeitaremos, propositalmente,
a escala entre os eixos e nem mesmo entre os valores do
próprio eixo das ordenadas.
Como sabemos, a representação gráfica de s é uma reta.
Sendo assim, precisamos apenas marcar dois pontos no plano
cartesiano para, a partir daí, construirmos a reta que representa
o gráfico de s. Porém, quando x assume valores como 0 ou 1,
obtemos os pontos (0,2) e (1,382). Esses pontos estão muito
distantes um do outro no plano cartesiano. Logo, construímos
a seguinte representação gráfica:
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Nessa representação sem escala, conseguimos ver os pontos (0,2)
e (1,382), além de obter a visualização de uma reta bem inclinada.
Ou seja, conseguimos visualizar todos os elementos da função s.
Contudo, representado o mesmo gráfico via software, não
conseguiríamos o mesmo resultado.
Considerando uma escala entre eixos de 0,001:1 (ou 1:1000):
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Nessa escala conseguimos ver apenas o ponto (0,2). A reta
aparece bem menos inclinada do que realmente é.
Agora, observe o resultado em uma escala 1:50.

Nessa escala é impossível distinguir o ponto (0,2) do ponto
(0,0), porém, visualizamos uma reta bem inclinada e, de
forma razoável, a localização do ponto (1,382).

Módulo 2

44

Já o resultado na escala real 1:1 seria:

Nessa escala, a reta mostra sua inclinação monstruosa.
Apesar disso, dificilmente conseguiríamos, em um quadro, por
exemplo, distinguir a reta do próprio eixo y e de outro ponto
além do ponto (0,2).

Em Resumo...
Por seu poder simplificador nas representações, em muitos casos, a ausência de
escala é uma ferramenta poderosa para abordamos a construção de gráficos em
nossa sala de aula. Porém, ela é limitada.
O uso de um software de geometria amplia as nossas possibilidades!
Atenção! Nesse contexto, cada escala possui suas vantagens e desvantagens.
Explorar essas ideias em sala de aula, após uma introdução mais conceitual, amplia
a visão dos alunos sobre todas as ideias envolvidas.

Módulo 2

45

Um exemplo do poder que esses softwares para representação
gráfica de funções podem ofertar aos nossos alunos – e a
nós mesmos – é a rapidez na construção dos gráficos de uma
mesma função com pequenas variações, tais como:

sen(x), sen(x) + 2, sen(x + 2), 2sen(x), sen(2x)
A partir desses gráficos, nossos alunos podem ser levados a
perceber suas pequenas diferenças e inferir conjecturas sobre
essas variações.

Nesse momento, não precisamos de
uma comprovação teórica para essas ideias
ou conjecturas, e nem precisamos
refutá-las, pois o aluno está ainda
construindo o conceito.
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A figura anterior ressalta uma importante discussão qualitativa
sobre representação gráfica das funções reais, que ocorre
justamente quando modificamos a imagem de uma função por
uma constante utilizando uma operação numérica qualquer.
O que modifica na representação gráfica da função ƒ quando
alteramos a função para ƒ(x) + a? E para a ∙ ƒ(x)? E para
ƒ(x + a)? E para ƒ(a ∙ x)?

Essa é uma discussão muito rica para debatermos em nossa
sala de aula, principalmente se dispusermos de um ambiente
informatizado – mesmo que seja apenas um notebook ligado
ao projetor.
Considere, na figura anterior, que na função sen(x)
podemos demonstrar todos os casos citados anteiormente,
comparando-os com a função original.
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Observe os gráficos a seguir:
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Respostas

A facilidade de manipulação dos gráficos de funções, possibilitada
pela tecnologia, faz com que os alunos compreendam melhor
as influências qualitativas de parâmetros nas transformações
gráficas dadas por ƒ(x) + a, ƒ(x + a), a ∙ ƒ(x), ƒ(a ∙ x).

Cabe ainda observar que estamos, de modo implícito,
trabalhando com o aluno o conceito de função composta
e essa base servirá como estrutura para essa discussão no
futuro.
Além disso, essas operações, nos elementos do domínio ou da
imagem, podem ser resumidas em dois grupos:
•

translações – verticais e horizontais;

•

mudanças de escala
contrações.

entre os eixos – dilatações e

Translações
Translações verticais

Para a > 0, tem-se:
Se g1(x) = ƒ(x) + a, então o gráfico de g1 é obtido por meio
de uma translação do gráfico de ƒ de a unidades para cima.
Se g2(x) = ƒ(x) - a, então o gráfico de g2 é obtido por meio
de uma translação do gráfico de ƒ de a unidades para baixo.
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Translações horizontais

Para a > 0, tem-se:
Se h1(x) = ƒ(x + a), então o gráfico de h1 é obtido por meio
de uma translação do gráfico de ƒ de a unidades para esquerda.
Se h2(x) = ƒ(x - a), então o gráfico de h2 é obtido por meio
de uma translação do gráfico de ƒ de a unidades para direita.
Mudanças de Escala entre os Eixos
Mudança de escala no eixo das abscissas

Se i1(x) = ƒ(ax) e 0 < a < 1, então o gráfico de i1 é obtido
por meio de uma contração do gráfico de ƒ em relação ao
eixo x, alterando a escala (eixo x: eixo y) de 1:1 para

.

Se i2 (x) = ƒ(ax) e 1 < a, então o gráfico de i2 é obtido por
meio de uma dilatação do gráfico de ƒ em relação ao eixo x,
alterando a escala (eixo x: eixo y) de 1:1 para

.

Mudança de escala no eixo das ordenadas

Se j1(x) = aƒ(x) e 0 < a < 1, então o gráfico de j1 é obtido
por meio de uma contração do gráfico de ƒ em relação ao
eixo y, alterando a escala (eixo x: eixo y) de 1:1 para 1:a.
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Se j2(x) = aƒ(x) e 1 < a, então o gráfico de j2 é obtido por
meio de uma dilatação do gráfico de ƒ em relação ao eixo y,
alterando a escala (eixo x: eixo y) de 1:1 para 1:a.
Para exemplificar, apresentamos os gráficos da função
ƒ(x) = sen(x) e da função g(x) = sen(x - 2) + 3.

Você percebeu que o gráfico da g(x) é igual ao gráfico da ƒ(x)
deslocando-se a origem para o ponto (2,3)?

Na próxima seção, apresentaremos uma
atividade sobre a temática do discreto e
do contínuo 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. Esperamos
pelo seu retorno para
que possamos tomar
um café. Até breve!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, nesta seção apresentaremos uma atividade que pode
servir como base para a abordagem do tema da construção
dos gráficos das funções reais em sala de aula.
De acordo com o desenvolvimento e as especificidades de
sua turma, adaptações dessa atividade – ou até mesmo sua
mudança completa – podem ser necessárias.
Sabemos que cada ambiente é distinto e você possui a
experiência para alterar os recursos que propomos, conforme
melhor lhe convier.
A atividade está voltada para a discussão da passagem do
modelo discreto (gráfico de funções do tipo sequência)
para o modelo contínuo (gráfico de funções reais com seu
domínio contendo intervalos em ℝ).
Trabalharemos esse conceito utilizando apenas funções
contínuas, pois são mais fáceis de serem compreendidas por
nossos alunos em um primeiro momento.
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Atividade: Torcendo e Retorcendo Intervalos

Sugerimos que a atividade seja feita em grupos formados por
três ou quatro alunos, para aproveitar melhor a discussão
gerada pelos itens da mesma e otimizar o tempo.
Material necessário:
•

cartolina;

•

barbantes coloridos (ou fitas finas com diversas cores);

•

régua;

•

caneta;

•

•

lantejoulas ou paetês da mesma cor (você pode, também,
utilizar pequenos círculos da mesma cor, como a sobra do
furo feito em papel por um furador);
cola branca.

Objetivo: Desenvolver a percepção sobre a representação
do gráfico de uma função real contínua cujo domínio não
seja discreto; desenvolver o conceito de função real contínua
como transformação que leva intervalos em intervalos.
Descrição: A atividade começa com a marcação na cartolina
– dois eixos, x e y, ocupando quase toda sua extensão,
conforme figura a seguir.
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É provável que cada grupo marque de uma forma diferente
em sua própria cartolina, o que pode gerar interessantes
discussões quando as cartolinas forem apresentadas para
toda a turma no final da atividade.
Depois, peça ao grupo que escolha uma unidade padrão
para marcar os pontos nos eixos, como, por exemplo, um
centímetro ou dois centímetros ou cinco centímetros. Cada
grupo deve marcar os inteiros nos eixos x e y, segundo essa
unidade.
Para fixar as ideias, suponhamos que um grupo modelo
tenha escolhido cinco centímetros como unidade. A imagem
na cartolina desse grupo será algo parecido com a imagem
a seguir.
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Dependendo da unidade escolhida teremos mais ou menos
pontos nos eixos x e y. Além disso, dependendo da posição
dos eixos, em alguns casos, podemos ter muito mais pontos
positivos em alguns eixos do que negativos.
Toda essa diversidade de representações é bem-vinda, pois cria
questionamentos sobre as diferentes escalas e visualizações que
podemos obter em uma mesma representação gráfica.
Agora, peça para cada grupo escolher um intervalo no eixo x,
começando e terminando em inteiros que apareçam no eixo x
traçado na cartolina.
Suponhamos que o grupo que gerou a cartolina da imagem
anterior tenha escolhido o intervalo [-3,4].
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Cada aluno do grupo vai cortar dois pedaços de barbante:
•

um do tamanho exato do intervalo;

•

outro com tamanho do dobro do intervalo.

Para uma melhor identificação, cada aluno deve escolher uma
cor de fita ou barbante distinta das cores escolhidas pelos outros
integrantes do grupo. Três ou quatro cores diferentes, dependo
do tamanho do grupo, bastam.
Peça para cada aluno do grupo colar, em cima do ponto
inicial do seu intervalo, uma lantejoula ou paetê (ou aquela
sobra do furo do papel) para marcar um determinado ponto.
No caso do nosso grupo fictício, um resultado possível para
essas escolhas seria o seguinte:
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Cada aluno ficou com dois barbantes coloridos: um do
tamanho exato do intervalo no eixo x que o grupo escolheu e
outro com o tamanho igual ao dobro do primeiro.
Os alunos têm que colar os barbantes na cartolina de modo que:
•

um dos extremos fique em cima do ponto marcado
com lantejoula ou paetê;

•

o outro extremo fique posicionado em cima do ponto
final do intervalo escolhido pelo seu grupo.

No nosso exemplo, cada aluno tem que colar o barbante na
cartolina com:
•

um extremo em um ponto cujo valor no eixo x seja
acima de -3;

•

o outro extremo em um ponto acima do valor 4 no eixo
x.

Depois de mostrar aos alunos o que queremos, vai ficar claro
para eles que o barbante cuja medida é igual ao tamanho do
intervalo só pode ser colado, respeitando as condições, se ficar
paralelo ao eixo x – começando no ponto com a lantejoula ou
paetê e terminando exatamente em cima do outro extremo do
intervalo. O gráfico a seguir foi elaborado com as indicações
dadas ao grupo modelo.
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Após observarem o gráfico, os alunos
nem precisam colar os barbantes.
Basta, apenas, que constatem o fato!

Façamos, agora, uso do barbante com o dobro do tamanho.
Os alunos vão construir uma função utilizando toda a extensão
do barbante, de modo que os extremos se situem acima dos
extremos do intervalo do seu grupo, conforme explicado
anteriormente.
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Podemos ter em nosso grupo modelo a seguinte representação:

O foco da atividade é mostrar para o aluno, de forma intuitiva,
que as funções – nesse caso, contínuas – distorcem e torcem
o intervalo, deformando-o. Contudo, a representação gráfica
dessas funções continua sendo um intervalo torcido, ou melhor,
um barbante dilatado ou retraído, dependendo da função.
Porém, com início e fim bem definidos.
Outro ponto interessante a se explorar com essa atividade
é a imagem que essas funções geram no eixo y. Em todos
os casos, podemos comprovar – ou pelo menos solidificar
uma conjectura – que as imagens dos intervalos fechados
(limitados) em x por essas funções são sempre outros
intervalos fechados em y.
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Lembre-se de que essas são
funções contínuas, ok?

Essa percepção amplia o conceito da função como
transformação, pois, nesse caso, as funções estão
transformando intervalos em intervalos e alterando seus
tamanhos, mas mantendo suas características topológicas.
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 reais envolvendo o passo do discreto
para o contínuo.
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Exemplo:

Um aluno seguiu três passos para traçar o gráfico da função
real definida por ƒ(x) = 2x2 - 5x - 18:
1. Montou uma tabela com valores para x e suas respectivas
imagens ƒ(x).
x

ƒ(x) = 2x2 - 5x - 18

0

ƒ(0) = 2 ∙ 02 - 5 ∙ 0 - 18 = -18

1

ƒ(1) = 2 ∙ 12 - 5 ∙ 1 - 18 = -21

2

ƒ(2) = 2 ∙ 22 - 5 ∙ 2 - 18 = -20

-1

ƒ(-1) = 2 ∙ (-1)2 - 5 ∙ (-1) -18 = -11

-2

ƒ(-2) = 2 ∙ (-2)2 - 5 ∙ (-2) -18 = 0

Observe que o aluno fez todas as contas
corretamente e encontrou cinco pontos
que pertencem ao gráfico da função.
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2. Marcou todos os pontos da tabela em um plano cartesiano.
Analise, a seguir, o plano cartesiano apresentado pelo aluno.

A figura está na escala entre eixos de 1:5.

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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3. E, finalmente, traçou o gráfico que passa por todos esses
pontos.

Como pudemos ver na figura anterior, o aluno não compreendeu
as características qualitativas da função polinomial de 2º grau –
a função quadrática.

O aluno ainda não compreende sua
forma parabólica e seus principais
elementos, como zeros, pontos de
máximo ou mínimo e sua simetria.

A seguir, apresentamos como deveria ser sua resposta,
considerando corretamente a representação gráfica de ƒ.
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Podemos refazer esse exercício e representar o gráfico de ƒ
utilizando apenas três pontos – zeros e o ponto de mínimo. Dessa
forma, teremos uma representação com mais informações do que
a obtida na imagem anterior que utiliza cinco pontos marcados.
Observemos a figura a seguir:
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A figura anterior possui menos pontos marcados, mas possui
mais informação do que a anterior. Além disso, o ponto (1,-21)
da figura anterior, com cinco pontos marcados, não é o ponto de
mínimo da função ƒ, apesar de estar muito próximo dele (1.25,21.25).
Visualmente, os dois se encontram praticamente juntos, o
que pode levar o aluno a acreditar que o ponto (1,-21) é o
ponto de mínimo da função ƒ. Esse erro foi gerado através da
marcação de pontos escolhidos sem um critério definido.
Para o aluno traçar o gráfico de qualquer função quadrática,
basta que ele:
•
•

saiba se a parábola está para cima ou para baixo;
determine o seu ponto de mínimo ou máximo,
respectivamente, e, caso existam, suas raízes reais.

Utilizando essas informações qualitativas, o aluno precisará de,
no máximo, três pontos para esboçar o gráfico de qualquer
função polinomial do 2º grau.
Na próxima seção, apresentaremos alguns recursos tecnológicos
em forma de applets construídos especificamente para
esta temática. Seu uso, quando possível, auxilia o aluno na
desmistificação de algumas ideias que podem ser construídas
erroneamente quando estamos nas fases iniciais de aprendizado
acerca desse tema.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Na idade em que os nossos alunos se encontram é natural que
eles generalizarem qualquer ideia apresentada com apenas
um ou dois exemplos, acreditando que um determinado fato
transcorrido em um exemplo ocorrerá sempre. Nesse sentido,
o uso de recursos tecnológicos, de forma geral, nos possibilita
mostrar que certas ideias podem não ser verdadeiras, uma vez
que usando as ferramentas da tecnologia, conseguimos de forma
mais simples construir inúmeros exemplos que derrubam – ou
solidificam – certas conjecturas básicas propostas pelos alunos

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção, mais uma vez, vamos apresentar alguns
recursos tecnológicos que podem ser úteis na abordagem
deste tema.
Para exemplificar, imagine que ao representar uma determinada
situação, um aluno observe que seus dados correspondem a
pontos alinhados no plano cartesiano. É comum acreditar que
havendo uma função que descreva esta situação, ele estará
observando o gráfico de uma função afim.
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De fato, sabemos que isso até pode ser verdade, mas nem
todo conjunto de pontos alinhados, mesmo se forem muitos,
caracterizam apenas a função afim.
Essa atitude do aluno não se restringe à função afim. Nossos
alunos podem admitir implicitamente a inexistência de outras
funções que não são aquelas ditas elementares e estender esse
falso paradigma ao correlacionar uma determinada disposição
de pontos no plano cartesiano ao gráfico de uma determinada
função real que ele conhece e acredita se assemelhar àquela
disposição.
Os recursos que apresentamos podem servir para ilustrar casos
que desconstroem este paradigma.

Recurso 1: Entortando a Linearidade

Neste primeiro recurso é possível que, escolhendo aleatoriamente
uma quantidade de pontos que varia de 2 a 20, o aluno visualize
o gráfico de uma função polinomial que passa por todos esses
pontos alinhados, mas cujo gráfico não é uma reta, não podendo
representar uma função afim.
Vejamos como utilizar este recurso.
1. Para iniciar a experimentação clique no botão Novo
Exemplo.
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2. Escolha uma quantidade de pontos alinhados.

3. Escolha uma distância para o espaçamento vertical
desses pontos.

4. Para que o recurso construa uma função polinomial
diferente da função afim e que passe por todos os
pontos determinados, clique no botão Construir
Função Polinomial.

5. Após construção da função polinomial, a caixa de
seleção Exibir Polinômio estará disponível.
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6. Clique em Exibir Polinômio, caso queira conhecer a
expressão da função polinomial construída.

No canto inferior direito da tela, após clicar no botão Construir
Função Polinomial, também aparece a função afim
que passa pelos pontos escolhidos, assim como a progressão
aritmética que os originou.

Você poderá retomar
essa exibição com os seus
alunos quantas vezes julgar
necessário e em vários
momentos do aprendizado.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Entortando a Linearidade.
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Recurso 2: Descobrindo a Diversidade

O segundo recurso estende a ação deste primeiro , permitindo
a quebra desse falso paradigma para as demais funções
elementares.
1. Clique no botão Sortear para iniciar a experimentação.

2. Automaticamente, aparecerá na tela um conjunto de
cinco pontos, dispostos de forma a lembrar o gráfico de
uma das funções elementares, a saber: afim, quadrática,
trigonométrica, modular, logarítmica ou exponencial.

3. Para navegar sobre os casos de 1 a 5 clique no seletor a
seguir:
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Para cada um dos cinco casos, este applet apresenta o gráfico
de uma função que não corresponde àquele cuja disposição
insinua.

Observe a figura anterior. Os cinco pontos parecem pertencer
ao gráfico de uma função logarítmica, mas o applet os mostra
como pontos do gráfico de uma função trigonométrica.
4. Selecione a caixa de opções Exibir Expressão da
Função caso queira conhecer a expressão algébrica
das funções que contêm os cinco pontos em seu gráfico.
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Explore este recurso! Questione os alunos sobre a
forma assumida pelo gráfico que contém tais pontos e,
consequentemente, o tipo da função correspondente.
Em um segundo momento cada situação pode ser explorada
com as funções exibidas.

O applet também nos oferece a possibilidade de clicar sobre
qualquer ponto para exibir ou ocultar as coordenadas de todos
os pontos.

Professor, conhecendo as coordenadas dos pontos, você
pode fazer com que os seus alunos acompanhem esta
exploração através da determinação algébrica da expressão
da função cujo gráfico está sendo insinuado pela disposição
dos pontos.
Experimente, divirta-se e surpreenda-os com essas ferramentas.
Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Descobrindo a Diversidade.
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Representação Gráfica de Funções com Softwares
REZENDE, Wanderley Moura; PESCO, Dirce Uesu; BORTOLOSSI,
Humberto José. Explorando aspectos dinâmicos no ensino de
funções reais com recursos do GeoGebra. Revista do Instituto
GeoGebra Internacional de São Paulo. ISSN 2237-9657, v. 1, n.
1, p. 74-89, 2012.
http://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/view/8370

O artigo aborda o estudo das variações quantitativas
presentes nos fenômenos naturais como um dos
grandes pilares na construção do conceito de função.
Destaca que, na educação básica, o conceito de função
é estabelecido não no contexto da “variabilidade”, mas
em termos de uma correspondência estática entre os
valores das variáveis “x” e “y”. Para romper com essa
perspectiva estática apresenta os recursos interativos
do GeoGebra como elementos que oferecem um
instrumento didático oportuno para explorar esses
aspectos dinâmicos negligenciados na educação básica.
Nesse artigo são apresentados quatro recursos digitais
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construídos com o GeoGebra que promovem essa
perspectiva dinâmica.
RODRIGUES, Maraíza Merylen Pereira. Utilização do Software
Maxima no Estudo de Funções Polinomiais do 1o Grau
e 2o Grau. 2013. Dissertação (Mestrado Profissional em
Matemática em Rede Nacional) – Instituto de Matemática
e Estatística, Universidade Federal de Goiás, 2013.
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes?polo=&titulo
=&aluno=MARAIZA+MERYLEN+PEREIRA+RODRIGUES

Este trabalho apresenta o uso do software MAXIMA no
estudo de função polinomial do 1º grau e 2º grau. A
pesquisa contemplou um breve estudo sobre: O software
MAXIMA e suas aplicações em funções, construção de
gráficos e resolução de situações problemas.

OKADA, SATIRO. Explorando Gráficos das Funções Elementares
por Meio do Software Geogebra. 2013. Dissertação
(Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) –
Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas Matemática,
Universidade Estadual de Santa Cruz, 2013.
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes?polo=&titulo
=&aluno=SATIRO+OKADA

Esta dissertação apresenta um estudo das funções
elementares:
afim,
quadrática,
exponencial,
logarítmica, modular e trigonométricas. Além de uma
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breve caracterização de tais funções, apresenta as
potencialidades do software Geogebra para a visualização
e manipulação dos gráficos das funções envolvidas.
PAZ, RUBENS DE OLIVEIRA. Construção de Gráficos Utilizando
o Software Planilha Eletrônica. 2014. Dissertação (Mestrado
Profissional em Matemática em Rede Nacional) – Faculdade
de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da
Grande Dourados, 2014.
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes?polo=&titulo
=&aluno=Rubens+de+Oliveira+Paz

Neste trabalho apresenta-se o uso da planilha eletrônica
para a construção de gráficos de funções.
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4

TEMA

Descomplicando o Composto

2º
3º

Introdução
Francis Bacon (1561-1626)
foi uma das principais
figuras da filosofia natural
e da metodologia científica
no período de transição do
Renascimento para o início
da Era Moderna. Como
advogado, membro do
Parlamento e conselheiro
da rainha, Bacon escreveu
sobre questões de direito,
Estado, religião, política
contemporânea,
filosofia
natural e ética, contribuindo
assim para diversos campos
da ciência.
Em uma de suas principais obras científicas, denominada Novum
Organum (1620), Bacon descreve o método indutivo oposto
ao método dedutivo, baseado no processo criado por Aristóteles
e escrito em seu famoso livro Organum.

Método Indutivo - Processo mental que parte de fatos particulares
comprovados para se tirar uma conclusão genérica que pode ser refutada.
Método Dedutivo - Processo mental de criar
deduções unicamente baseadas em premissas
verdadeiras através da lógica.
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Para Bacon a sociedade vivia envolta em ídolos que ditavam falsas
premissas que não podiam ser contestadas, limitando a ciência
da época.
Em Novo Organum, Bacon diz:

É necessário analisar e decompor, de forma completa, a Natureza, não
certamente pelo fogo, mas com a mente, que é uma espécie de Centelha Divina.

Neste aforismo, Bacon faz referência à necessária decomposição
que cada ideia deve sofrer até que algum de seus elementos,
mesmo que particular e mínimo, seja claramente verdadeiro,
constituindo, assim, a base para o surgimento de teorias
refutáveis, de forma que prossigamos na eterna busca da
compreensão do todo.
Tal qual Bacon, nós, como professores, acreditamos que
os conteúdos matemáticos devem ser decompostos até
sua forma mais simples, para depois serem recompostos
conforme o uso que queremos dar a eles. É na simplicidade
dos conceitos que mora toda a essência da Matemática, mas
é na complexidade das composições desses conceitos que
residem todas as suas aplicações e beleza.
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Sala de Professores
Diálogo.

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

Aprofundamento
Francisco e Pedro conversavam sobre o ensino de funções
compostas.
O exemplo dado pelo aluno de Pedro pode ser interpretado,
metaforicamente, como uma sequência de funções que transforma
o roteiro escrito em um vídeo gravado. Este não é um exemplo
direto e o uso excessivo de linguagem conotativa pode se tornar
um empecilho ao bom entendimento de conceitos matemáticos.
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A abordagem sugerida por Francisco permite relacionar
conceitos matemáticos distintos, ou seja, a contextualização para
a abordagem da composição de funções é a própria matemática.

Em Resumo...
Estabelecer relações entre diferentes conceitos matemáticos amplia a visão dos
estudantes, mas é um desafio para o professor, que precisa ir além do que está posto
nos livros didáticos e nos currículos oficiais .

Mudou o Domínio, Mudou a Função!
Para começar a nossa discussão, vamos observar uma
definição de função:

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.

Dessa forma, a função só está completamente definida quando
se tem os dois conjuntos A e B, não vazios, bem como a
relação de A em B, ou seja, a terna ordenada (A, B, R) em
que R ⊂ A × B.

Há diferentes formas de se caracterizar
a relação R, sendo a expressão
algébrica a mais utilizada no estudo de
funções numéricas no ensino médio.
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Note que há três elementos essenciais nessa definição:
•

o domínio A;

•

o contradomínio B;

•

a relação R.

A partir desse destaque, avalie a seguinte pergunta:

Qual o domínio da função

?

Perguntas como essa são muito
comuns em livros didáticos ou
em provas de concurso. Ela faz
sentido? Vamos analisá-la.

Como vimos, a função precisa do domínio, do contradomínio
e da relação entre seus elementos para estar bem definida.
Na pergunta, só a relação – dada pela expressão algébrica
– é informada.
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O problema dessa pergunta é que ao expor simplesmente a
fórmula, a função não está definida e, consequentemente,
não faz sentido perguntar qual é o seu domínio.
Lima et al. (1996) indicam que a pergunta correta seria:
Qual o maior subconjunto X ⊂ ℝ, tal que a fórmula
define uma função ƒ: X → ℝ?
Deve-se sempre ponderar entre um possível formalismo
matemático excessivo e uma formulação mais simples. O problema
da versão simplificada da pergunta é que ela induz a um erro: que
somente a fórmula seria suficiente para caracterizar a função.

Em Resumo...
Nosso destaque é para o caráter constitutivo do domínio e do contradomínio,
para além da fórmula, na definição da função.

Nesse sentido, uma fórmula pode servir a diferentes funções,
por exemplo, quando se modifica o domínio.

Para diferenciar essas
funções costuma-se usar uma
nomenclatura especial.
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Se X é o maior subconjunto de ℝ, tal que a fórmula y = ƒ(x) define uma
função ƒ: X → ℝ, então para todo subconjunto não vazio W ⊂ X pode
ser definida a função ƒ|W (lê-se ƒ restrita a W), tal que ƒ|W: W → ℝ e
ƒ|W(x) = ƒ(x), para todo x ∈ W ⊂ X.

Para fixar ideias, considere ƒ(x) = 3x + 2. Nesse caso, X = ℝ.
Vamos analisar as restrições de ƒ a alguns subconjuntos diferentes
de ℝ.
CONSIDERE

NESSE CASO...

W=ℕ.

...a função ƒ restrita a ℕ*,
ou seja, ƒ|N* é a sequência
(5,8,11,…).

W = conjunto formado
pelos termos da progressão
aritmética (-5,-1,3,7,…).

...a função ƒ restrita a W, ou
seja, ƒ|W(x) é a sequência
(-13,-1,11,23,…).

W = conjunto formado
pelos termos da progressão
aritmética (-6,-3,0,3,…).

...a função ƒ restrita a W, ou
seja, ƒ|W(x) é a sequência
(-16,-7,2,11,…).

*

Nos três exemplos da tabela, as imagens das funções
correspondem a sequências com uma característica especial:
todas são progressões aritméticas.

Será que é só
coincidência? Vamos
analisar um caso geral.
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A Restrição de uma Função afim a
uma Progressão Aritmética
Sejam:
•
•

ƒ: ℝ → ℝ dada por ƒ(x) = px + q, p, q ∈ ℝ;
W = o conjunto formado pelos termos da progressão
aritmética an, de razão r.

Queremos analisar o conjunto imagem da função ƒ restrita a W.
Para isso, vamos considerar a sequência bn = ƒ(an).
Note que:

bn = ƒ(an) = pan + q

Analogamente...

bn+1 = ƒ(an+1) = pan+1 + q

Como an corresponde aos termos de uma progressão
aritmética de razão r,

an+1 = an + r

Módulo 2

87

Logo,
bn+1 = pan+1 + q = p(an + r) + q
bn+1 = (pan + q) + pr
bn+1 = bn + pr

De modo que cada termo da sequência bn, a partir do
segundo, é obtido somando-se p · r ao termo anterior.
Portanto, a sequência das imagens de an é uma progressão
aritmética de razão p · r.

Observe que, ao contrário da fórmula ƒ(x) = px + q, em que o domínio
e o contradomínio não estão indicados, a representação do termo geral
(an) de uma progressão aritmética, por se tratar de uma sequência, traz
implicitamente a definição do seu domínio (ℕ*), como visto no Tema 2.
A notação mais completa para representar o termo geral de uma sequência
é (an)n∈ℕ*
Essa notação seria útil, por exemplo, para representar a restrição dessa
sequência ao conjunto dos números ímpares

I = {m|m = 2n – 1, n ∈ ℕ*}.
Dessa forma, toda subsequência de uma sequência qualquer é a restrição
da sequência original a um subconjunto infinito de ℕ*. Nesse caso,

(am)m∈I = (a2n-1)n∈ℕ*
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Composição: Uma Operação entre Funções que se “Encaixam”!
Além da restrição da função afim a uma progressão aritmética,
outra forma de relacionar estes dois conceitos é a partir da
composição de duas funções, a saber:
ƒ: ℝ → ℝ
x → ƒ(x) = px + q, p, q ∈ ℝ
e

a: ℕ* → ℝ
n → a(n) = an = a1 + (n - 1)r, r ∈ ℝ

Note que o conjunto imagem da função (ƒ∘a): ℕ* → ℝ é igual
ao conjunto formado por todos os elementos da sequência bn
definida na seção anterior.
Isso posto, cabe uma pergunta:
Se W é o conjunto formado pelos termos da progressão
aritmética an , de razão r, então ƒ|W = (ƒ∘a)? Ou seja, a função
ƒ restrita a W é igual à função ƒ∘a?

É natural respondermos sim. Mas nesse caso estamos nos
baseando na igualdade do conjunto imagem. Isso não é
suficiente para garantir a igualdade entre duas funções, que
só ocorre se o domínio, o contradomínio e a relação entre os
elementos desses conjuntos forem iguais.
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Mesmo que tentássemos, artificialmente, expandir o domínio
da função ƒ|W, de modo a torná-lo igual ao da função ƒ∘a, tal
relação não seria uma função; haveria exceção, uma vez que
não estariam definidos para todos os valores de n∈ℕ*.
Portanto...

ƒ|W ≠ (ƒ∘a)

A vantagem de se utilizar ƒ∘a em vez de ƒ|W é que (ƒ∘a): ℕ* → ℝ
é uma sequência. Assim, faz sentido dizer que: a composição de
uma função afim com uma progressão aritmética é uma
progressão aritmética.

Dadas duas funções ƒ: A → B e g: C → D é possível definir a função
composta g∘ƒ: A → D se, e somente se, a imagem de ƒ estiver contida no
domínio de g, ou seja,

ƒ(A) ⊂ C

Voltemos ao nosso
exemplo...
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Sempre é possível definir ƒ∘a?

A resposta é sim, porque a(ℕ*) ⊂ ℝ
A análise das condições para existência e definição da
composição de funções nem sempre é feita com o devido
cuidado. Após análise de livros didáticos para o Ensino Médio,
Brasil (2014, p. 94) tece, dentre as considerações gerais,
uma crítica quanto à pouca atenção dada aos conceitos
fundamentais como: domínio, contradomínio, imagem, nas
definições de funções compostas e funções inversas.

Como Dizem

(...) não raro no Ensino Médio, em uma fase preliminar, é dada
muita atenção a esses conceitos e, quando nos momentos
posteriores se fazem importantes, não são devidamente
valorizados. (BRASIL, 2014, p. 94)

Quando a composição é feita entre funções numéricas é
importante destacar as restrições de domínio e contradomínio.

Em Resumo...
A função afim

ƒ: ℝ → ℝ
x → ƒ(x) = px + q, p, q ∈ ℝ
leva à progressão aritmética de razão r na progressão aritmética de razão p · r
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Composição de uma Função Exponencial com uma
Progressão Aritmética
Vamos fazer a composição de uma função exponencial com
uma progressão aritmética.
ƒ: ℝ → ℝ
x → ƒ(x) = BA , B ∈ ℝ*, A ∈ ℝ+*, A ≠ 1
x

e

a: ℕ* → ℝ
n → a(n) = an = a1 + (n - 1)r, r ∈ ℝ

Como vimos anteriormente, a função (f∘a): ℕ* ⟶ ℝ é
uma sequência. Será que ela tem uma propriedade especial?
Vejamos:
Para bn = ƒ(an)
bn = ƒ(an) = BAan = BAa1 + (n - 1)r =
= BAa1 A(n - 1)r = BAa1 (Ar)(n - 1)

Note que b1 = ƒ(a1) = BAa1 e se escrevermos Ar = q, obtemos
bn = ƒ(an) = b1q(n-1)
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Assim, mostramos que a composição de uma função
exponencial com uma progressão aritmética é uma
progressão geométrica.

Em Resumo...
A função exponencial

ƒ: ℝ → ℝ
x → ƒ(x) = BAx, B ∈ ℝ*, A ∈ ℝ+*, A ≠ 1

leva à progressão aritmética de razão r na progressão geométrica de razão Ar

Composição de uma Função Quadrática com uma Progressão
Aritmética

Vamos fazer a composição de
uma função quadrática com
uma progressão aritmética.

Mas, diferente do que fizemos
anteriormente, começaremos
com um caso particular
de função quadrática.
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ƒ: ℝ → ℝ
x → ƒ(x) = x2,
e

a: ℕ* → ℝ
n → a(n) = an = a1 + (n-1)r, r ∈ ℝ

Para fixar ideias, vamos analisar essa composição para três
exemplos diferentes de progressão aritmética:

Exemplo 1

Se a1 = 1 e r = 1, então a composição da progressão
aritmética (1,2,3,4,5,…) com ƒ resultará na sequência
(yn) = (1,4,9,16,25,…).
Exemplo 2

Se a1 = 0 e r = -2, então a composição da progressão
aritmética (0,-2,-4,-6,-8,…) com ƒ resultará na sequência
(wn) = (0,4,16,36,64,…).
Exemplo 3

Se a1 = -10 e r = 4, então a composição da progressão
aritmética (-10,-6,-2,2,6,...) com ƒ resultará na sequência
(zn) = (100,36,4,4,36,…).
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Note que as sequências (yn), (wn) e (zn), não formam
uma progressão aritmética, mas as diferenças entre termos
consecutivos dessas sequências estão em P.A.

y2 - y1 = 3, y3 - y2 = 5, y4 - y3 = 7, y5 - y4 = 9.
w2 - w1 = 4, w3 - w2 = 12, w4 - w3 = 20, w5 - w4 = 28.
z2 - z1 = -64, z3 - z2 = -32, z4 -z3 = 0, z5 - z4 = 32.
As sequências (yn), (wn) e (zn) são exemplos do que chamamos
de progressão aritmética de segunda ordem.

Uma progressão aritmética de segunda ordem é uma
sequência a1, a2, a3, a4, ... tal que as diferenças sucessivas

d1 = a2 - a1

d2 = a3 - a2

d 3 = a 4 - a3
⁝

formam uma progressão aritmética usual.

A partir dos exemplos anteriores e dessa definição, podemos
conjecturar que a composição de uma função quadrática
com uma progressão aritmética é uma progressão
aritmética de segunda ordem.
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Vamos demonstrar
esse fato?

Considere a função quadrática e a progressão aritmética:
ƒ: ℝ → ℝ
x ↦ ƒ(x) = ax + bx + c, a, b, c ∈ ℝ e a ≠ 0.
2

e

s: ℕ* → ℝ
n ↦ s(n) = sn = s1 + (n - 1)r, r ∈ ℝ

Para bn = ƒ(sn)
bn = ƒ(sn) = a(sn)2 + b(sn) + c

Para bn+1 = ƒ(sn+1)
bn+1 = ƒ(sn+1) = a(sn+1)2 + b(sn+1) + c
bn+1 = a(sn + r)2 + b(sn + r) + c
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Agora, considere a sequência das diferenças sucessivas dos
termos de bn:
d1 = b2 - b1 =

= [a(s1 + r) + b(s1 + r) + c] - [a(s1)2 + b(s1) + c] =
2

= 2ars1 + ar2 + br

= 2ars1 + r(ar + b)

De modo geral, temos:

dn = bn+1 - bn =

= [a(sn + r) + b(sn + r) + c] - [a(sn)2 + b(sn) + c] =
2

= 2arsn + ar2 + br

= 2arsn + r(ar + b)

Como a diferença entre termos consecutivos de dn é constante,
temos:

dn+1 - dn = [2asn+1 + r(ar + b)] - [2asn + r(ar + b)]
= 2ar(sn+1 - sn) = 2ar2

Podemos afirmar que a sequência dn é uma progressão aritmética
e, consequentemente, a sequência original bn é uma progressão
aritmética de segunda ordem.
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Assim, mostramos que a composição de uma função
quadrática com uma progressão aritmética é uma
progressão aritmética de segunda ordem.
Assim, mostramos que a composição de uma função
quadrática
com uma progressão aritmética é uma
Em
Resumo...
progressão aritmética de segunda ordem.
A função quadrática

ƒ: ℝ → ℝ
x ↦ ƒ(x) = ax2 + bx + c, a, b, c ∈ ℝ e a ≠ 0.
leva à progressão aritmética de razão r na progressão aritmética de segunda
ordem cuja diferença entre os termos consecutivos está em progressão
aritmética de razão 2ar2.

Decompondo Funções Compostas
Um exercício válido, mas pouco explorado no Ensino Médio,
é a decomposição de funções compostas. Essa ideia é muito
útil no estudo de cálculo diferencial para a aplicação da regra
da cadeia.
Por exemplo, dada a expressão ƒ(x) = x2 - 1, poderíamos
solicitar aos alunos para determinar duas funções g e h tais que
ƒ(x) = (g∘h)(x). Nesse caso, serviriam as funções g(x) = x - 1
e h(x) = x2.
A “decomposição” de funções compostas também pode ser
usada para auxiliar na compreensão de transformações nos
gráficos de funções.
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Para fixar ideias, vamos considerar duas funções básicas que
geram transformações:
T: ℝ ⟶ ℝ
x ↦ T(x) = x + a, a ∈ ℝ.
e

C: ℝ ⟶ ℝ
x ↦ C(x) = bx, b ∈ ℝ.

A função T corresponde a uma translação e a função C a uma
mudança de escala.
Vamos compor essas funções com uma função ƒ qualquer.
ƒ: D ⊂ ℝ ⟶ ℝ
x ↦ ƒ(x).

A partir dessas funções podemos retomar o assunto
abordado no tema 3 e ainda destacar um fato interessante: a
composição de funções não é comutativa.
O gráfico de (ƒ∘T) é obtido por meio de uma translação
horizontal do gráfico de ƒ, enquanto o gráfico de (T∘ƒ) é
obtido por meio de uma translação vertical do gráfico de ƒ.

(ƒ∘T)(x) = ƒ(x + a)
(T∘ƒ)(x) = ƒ(x) + a
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O gráfico de (ƒ∘C) é obtido a partir do gráfico de ƒ, por meio
de uma mudança de escala no eixo x, enquanto o gráfico
de (C∘ƒ) é obtido a partir do gráfico de ƒ, por meio de uma
mudança de escala no eixo y.
(ƒ∘C)(x) = ƒ(bx)
(C∘ƒ)(x) = bƒ(x)

Em Resumo...
Sejam ƒ : D ⊂ ℝ ⟶ ℝ uma função real qualquer, e as transformações T e C dadas por

T:ℝ⟶ℝ
x ↦ T(x) = x + a, a ∈ ℝ.
e

C:ℝ⟶ℝ
x ↦ C(x) = bx, b ∈ ℝ.
As composições a seguir podem ser interpretadas geometricamente como
transformações no plano:
Translação horizontal

(ƒ∘T)(x) = ƒ(x + a)
para esquerda se a > 0 e para direita se a < 0.
Translação vertical

(T∘ƒ)(x) = ƒ(x) + a
para cima se a > 0 e para baixo se a < 0.
Mudança de escala nos eixo das abscissas

(ƒ∘C)(x) = ƒ(bx)
contração se 0 < b < 1 e dilatação b > 1.
Mudança de escala nos eixo das ordenadas

(ƒ∘C)(x) = ƒ(bx)
contração se b > 1 e dilatação se 0 < b < 1.
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Destacamos a importância de uso de diferentes formas de
representações das funções para ampliação de sua compreensão.
A relação aqui estabelecida entre composição de funções
e transformações no plano pode auxiliar os alunos no
desenvolvimento do raciocínio abstrato e está de acordo com
o que é ressaltado por vários educadores matemáticos.

Como Dizem

No estudo de funções, é importante recorrer a diferentes
representações – tabelas, gráficos, fórmulas algébricas –
estabelecendo-se relações entre elas. Frequentemente, um
problema inicialmente formulado de maneira algébrica pode ser
mais facilmente resolvido ou compreendido quando é interpretado
geometricamente, e vice-versa. Por exemplo, a simetria axial
presente nas funções quadráticas é facilmente perceptível no
gráfico e, no entanto, pode exigir esforço de cálculo se for utilizada
sua representação algébrica. (BRASIL, 2014, p. 94)

Utilizar a composição de funções para obtenção de gráficos
a partir de modelos canônicos auxilia tanto na construção de
gráficos, quanto na própria manipulação algébrica, que ganha
significado para os alunos.
Por exemplo, considere ƒ: [-2,2] ⟶ ℝ
representada graficamente por:
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Para as transformações T(x) = x + 1 e
podemos
solicitar aos alunos que relacionem os gráficos a seguir com
as funções compostas:
a) (ƒ∘T):

b) (T∘ƒ):
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c) (ƒ∘C):

d) (C∘ƒ):

Note que, nas composições anteriores, estamos abusando
um pouco da notação ao compor (ƒ∘T), pois rigorosamente
T(ℝ) = ℝ e ƒ: [-2,2] ⟶ ℝ. Isso quer dizer que não podemos
compor ƒ com T.
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Em compensação, podemos restringir a função T a um
domínio adequado D, de modo que T(D) = [-2,2]. Como T
é uma bijeção, então o domínio D = T-1 ([-2,2]) = [-3,1].
Rigorosamente, a composição (ƒ∘T) seria (ƒ∘T|[-3,1]). Na
composição contrária, (T∘ƒ), não temos esse problema devido ao
domínio de T ser ℝ e ƒ ser uma função real.
De modo análogo, podemos fazer a mesma observação para a
composição (ƒ∘C), concluindo que, deveríamos ter (ƒ∘C|[-4,4]).

Um fato curioso ocorre quando compomos as transformações com a
função identidade ƒ(x) = x.
Como:

(ƒ∘T)(x) = T(x)
(T∘ƒ)(x) = T(x)
A translação horizontal para a esquerda coincide com a translação
vertical para cima, e a translação horizontal para a direita coincide com a
translação vertical para baixo.
Analogamente, como:

(ƒ∘C)(x) = C(x)
(C∘ƒ)(x) = C(x)
A contração no eixo x é equivalente à dilatação no eixo y e vice-versa.
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Funções como “Transformações” de Conjuntos
Na atividade empírica do Tema 3, abordamos a noção de
transformações de intervalos em intervalos por meio de
funções contínuas. Por exemplo:
Se considerarmos ƒ: [0,1] → [0,90] definida por ƒ(x) = 90x,
como ƒ é uma função polinomial, então ƒ é contínua e leva ao
intervalo [0,1] no intervalo [0,90].

Nessa perspectiva, estamos pensando a função ƒ como uma
transformação do intervalo [0,1] no intervalo [0,90], ou seja,
uma transformação de conjuntos.
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O que queremos destacar
é um fato que pode
estimular a curiosidade
dos estudantes!

Se perguntássemos dentre os intervalos [0,1] e [0,90] qual é
o maior, muito provavelmente os nossos alunos responderiam
que o intervalo [0,90] é maior do que o intervalo [0,1].
Nesse caso, eles estariam comparando os comprimentos
dos segmentos de reta correspondentes a cada um desses
intervalos. A partir desse raciocínio, a resposta deles faz todo
sentido.

Vamos fazer algumas
perguntas para estimulá-los
a pensar conceitualmente?
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É possível uma função transformar um intervalo aberto na reta
toda? E a reta toda em um segmento de reta?

Após deixá-los pensar um pouco sobre isso, sem dar respostas,
devemos retornar a questão inicial e perguntar o que significa
um conjunto ter o mesmo tamanho do outro.
Para ficar mais claro, poderíamos indagar algo como:

{8,9,10,11,12,13,14}
ou

Qual é o maior
conjunto?

{1,2,3,4,5,6,7}?

Para essa última pergunta, os alunos dirão que os conjuntos
têm o mesmo ”tamanho”, visto que possuem a mesma
quantidade de elementos.

Nesse momento, devemos destacar
a essência da noção de tamanho
usada por eles para comparar
os conjuntos: a comparação
por meio de uma função de
enumeração ou contagem.
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Observe a descrição a seguir:

g: {1,2,3,4,5,6,7} → {8,9,10,11,12,13,14}
1↦8
2↦9
3 ↦ 10
4 ↦ 11
5 ↦ 12
6 ↦ 13
7 ↦ 14
A função g correlaciona, um a um, todos os elementos
do domínio e contradomínio, sem ambiguidade, isto é,
g é uma bijeção entre os conjuntos {1,2,3,4,5,6,7} e
{8,9,10,11,12,13,14}.

Nesse sentido, dois conjuntos A e B teríam o mesmo
”tamanho” se existisse uma função bijetiva de A em B.

Agora, voltando ao exemplo da função ƒ: [0,1] → [0,90]
definida por ƒ(x) = 90x, poderíamos repetir a pergunta...
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[0,1]
ou

Qual é o “maior”
conjunto?

[0,90]?

Certamente, os alunos ficarão divididos entre a noção
de tamanho dada pela medida do segmento de reta
correspondente aos intervalos e a nova noção que afirma
que dois conjuntos teriam o mesmo ”tamanho”se existisse
uma bijeção entre eles. Devemos ressaltar, nesse momento, a
importância da definição do termo ”tamanho”.
A alternância entre duas ascepções distintas para ”tamanho”
de conjunto pode promover fatos contraintuitivos, tais como:
•

os conjuntos [0,1] e [0,90] têm o mesmo tamanho
porque existe uma bijeção entre eles;

•

analisando o conjunto [0,1] ⊂ [0,90], podemos
afirmar que o primeiro seria menor do que o segundo
se pensarmos geometricamente no ”tamanho” dos
segmentos correspondentes aos intervalos.
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Importante ressaltar que isso só ocorre pelas idiossincrasias do infinito. No
caso de conjuntos finitos, não é possível ter uma função sobrejetiva de A em
B se o conjunto finito A tiver menos elementos do que um conjunto finito B.

Mantivemos a palavra “tamanho” sempre entre aspas porque
sabemos que as acepções utilizadas nesse contexto foram
baseadas na linguagem corrente.
Matematicamente, em vez de dizer que dois conjuntos
têm o mesmo “tamanho” quando há uma bijeção entre
eles, o correto é dizer que estes conjuntos têm a mesma
cardinalidade.

Acreditamos que a composição de funções sobrejetivas, com
as devidas restrições de domínio, podem ser exibidas para
mostrar como é possível uma função transformar um intervalo
aberto na reta toda ou a reta toda em um segmento de reta.
Há vários exemplos de situações não intuitivas envolvendo
transformações de conjuntos infinitos por meio de funções
sobrejetivas – transformação de conjuntos aparentemente maiores
em conjuntos menores ou vice-versa. Vejamos dois deles:
1. A função tangente, restrita ao intervalo ]-π/2,π/2[ é
sobrejetiva em ℝ, ou seja, leva a um intervalo aberto na
reta inteira.
2. A função seno leva à reta inteira no intervalo fechado
[-1,1], mas não é injetiva.
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Professor, essa discussão pode ser interessante para ajudar a
desenvolver o pensamento abstrato dos alunos!

Atividades Práticas
Experiências com objetos ou situações da vida real
Professor, o objetivo dessa atividade é relacionar conceitos de:
•

permutação;

•

geometria;

•

composição de funções.

Dada uma lista com n elementos, uma permutação é uma
ordenação dessa lista. Nesse sentido, podemos identificar o
conceito de permutação ao conceito de função da seguinte forma:

Uma permutação de um conjunto C com n elementos é uma função
bijetiva.

ƒ: In ⟶ C
Nesse caso, para cada conjunto C, há n! funções distintas com essa
propriedade.
No caso particular em que C = In, a função ƒ pode ser representada por
uma matriz 2 x n, em que os elementos da primeira linha correspondem
aos termos ordenados do domínio, e os da segunda linha, aos termos
reordenados pela permutação.
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Para fixar ideias, vamos considerar todas as permutações do tipo:

ƒ: I3 ⟶ I3
Como nesse caso n = 3, sabemos que há 3! = 6 funções
desse tipo.
Vamos representá-las por fk, k = 1, …, 6.

Um bom exercício para fixar o conceito de composição de
funções é compor as funções ƒk: I3 ⟶ I3.
Para fazer a composição f2∘f3 deve-se observar que

ƒ2∘ƒ3(1) = ƒ2(ƒ3(1)) = ƒ2(3) = 1
ƒ2∘ƒ3(2) = ƒ2(ƒ3(2)) = ƒ2(1) = 2
ƒ2∘ƒ3(3) = ƒ2(ƒ3(3)) = ƒ2(2) = 3
Ou seja:
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Atividade: Simetrias do Triângulo Equilátero

Esperamos que os alunos se familiarizem com a notação, bem
como explorem empiricamente, por meio da manipulação de
um triângulo de papel, as permutações dos vértices do triângulo.
Material necessário:
•

papel ou cartolina;

•

tesoura;

•

lápis de cor.

Objetivo: Relacionar as noções de permutação em um
conjunto com três elementos e a composição de funções.
Descrição: Divida a turma em grupos com seis (06) alunos.
Cada grupo, com o auxílio de dois triângulos equiláteros
congruentes – um desenhado em uma folha de papel e o
outro recortado –, deve representar com a notação indicada
a seguir todas as permutações possíveis obtidas a partir de
rotações no sentido anti-horário (ângulos de 1200, 2400,
3600) e simetrias (com eixos coincidentes com as alturas) do
triângulo equilátero.
Notação:
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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

Após concluir essa etapa inicial, cada aluno deverá ficar com
um pedaço de papel no qual figure apenas uma das seis
permutações a seguir:

Cada permutação será associada a um aluno do grupo, por
exemplo:
•

ƒ1 ao André;

•

ƒ4 ao Daniel;

•

ƒ2 à Bianca;

•

ƒ5 à Érica;

•

ƒ3 à Carla;

•

ƒ6 ao Filipe.
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Cada um deles deverá investigar qual o resultado da composição
pela direita ou pela esquerda da permutação deles com os
demais colegas. Ao final, cada um deverá ter uma tabela
preenchida com 10 composições distintas dessas funções.
Para finalizar, proponha uma rodada de discussão para que os
alunos comparem suas respostas e identifiquem composições
equivalentes.

Investigação de Erros
Com relação ao conceito de domínio, um erro muito comum
é observado quando uma função do tipo y = ƒ(x) é definida
em um domínio no conjunto dos inteiros e, sem explicação
adicional, apresentam-se valores da função quando a variável
x pertence ao conjunto dos reais não inteiros.
Exemplo:
Determine o valor máximo da função ƒ : ℤ ⟶ ℝ dada por
ƒ(x) = 21x - x2 .
•

Muitos alunos associam o valor máximo à ordenada do
vértice da parábola correspondente ao gráfico de ƒ – o
que seria perfeito, caso o domínio da função fosse ℝ.

•

Encontram (xv, yv) =
resposta o valor máximo

e apresentam como

= 110,25.
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•

O problema é que

= 10,5 não pertence ao domínio

de ƒ, porque não é inteiro.
•

Assim, é importante que os alunos tenham clareza de
que, como

não é inteiro, o máximo de ƒ será dado

pela imagem do inteiro mais próximo

. Nesse caso, há

duas possibilidades, 10 e 11.
•

Como o gráfico de ƒ é simétrico em relação à reta x =
então ƒ(10) = ƒ(11) = 21 × 10 - 102 = 110.

,

É preciso estar atento à forma como o aluno chegou ao valor 110! Alguns
alunos, simplesmente, arredondam o valor 110,25 para 110 para que
a resposta seja um número inteiro Cometem, assim, um novo erro ao
confundir a restrição do domínio com um valor da imagem de ƒ.

São erros decorrentes
da não compreensão da
composição de funções.
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Como Dizem

Uma dificuldade muito comum dos alunos está em identificar
as funções componentes. Essa habilidade é importante para os
alunos que seguirão para as áreas de exatas e precisarão estudar
a derivada de funções compostas com uso da chamada “regra da
cadeia” (CURY, 2003).

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção você será apresentado a recursos
tecnológicos que irão fazê-lo viver, literalmente, algumas partes
da conversa que tivemos até aqui. Seus alunos poderão se divertir
muito com eles, tudo repleto de muita simplicidade. Com apenas
alguns cliques, excelentes ideias poderão frutificar em suas aulas.
Aproveite-os sem moderação!
Recurso 1: Desembaralhando

Com este applet, você e seus alunos poderão brincar de
embaralhar e desembaralhar um conjunto com cinco imagens,
utilizando e indicando uma função de permutação e sua inversa.
Veja as imagens dispostas
antes de uma permutação
na tela inicial deste recurso.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Este applet embaralha as imagens utilizando uma função
(permutação) ƒp gerada aleatoriamente.

Vamos observar o seu
funcionamento?

Repare que a segunda fileira é uma permutação da primeira,
determinada pela função ƒp que pode ser representada por:
.
Para originar a disposição indicada na imagem anterior, o applet
sempre considera as figuras como figuras 1, 2, 3, 4 e 5, de acordo
com as posições indicadas por esses números na tela.
Assim, após solicitado o embaralhamento, considerando a função
ƒp anterior, o applet gerou uma permutação tal que, como
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ƒp(1) = 1, na permutação indicada na linha de baixo, a figura que
estava identificada como figura 1, permaneceu como figura 1. Da
mesma forma, como em ƒp(2) = 3 a imagem estava identificada
como figura 2, passou a ser a figura 3, ocupando a terceira posição
da disposição. E, assim, a figura 2, virou figura 5, a 4 permaneceu 4,
e a 5 virou figura 2. Todas ocupando posições equivalentes às suas
novas identificações.

O exemplo anterior nos mostra que, neste
recurso, podemos ressignificar a simbologia
que indica a permutação, considerando os
números da primeira linha como os que
indicam a identificação antiga das figuras e
os da segunda linha, a nova identificação.

Assim, para desembaralhar as imagens devemos apenas pensar
como o novo volta a ser velho. Para isso, basta informar no
campo Inversa a função ƒp-1 inversa de ƒp, que no exemplo
dado é a função:
.
Veja que essas permutações podem ser vistas em um diagrama.
1

ƒp

1

ƒp-1

1

2

ƒp

3

ƒ

-1
p

2

3

ƒp

5

ƒp-1

3

4

ƒp

4

ƒp-1

4

5

ƒp

2

ƒ

5

-1
p
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E este diagrama nos indica claramente que:
ƒp-1∘ƒp(1) = ƒp-1(ƒp(1)) = ƒp-1(1) = 1
ƒp-1∘ƒp(2) = ƒp-1(ƒp(2)) = ƒp-1(3) = 2
ƒp-1∘ƒp(3) = ƒp-1(ƒp(3)) = ƒp-1(5) = 3
ƒp-1∘ƒp(4) = ƒp-1(ƒp(4)) = ƒp-1(4) = 4
ƒp-1∘ƒp(5) = ƒp-1(ƒp(5)) = ƒp-1(2) = 5

Utilize o passo a passo a seguir para explorar intensamente
este recurso!
1. Inicie clicando no botão Embaralhar.

2. Identifique a função ƒp que gera a permutação. Anote-a,
se necessário.
3. No campo Inversa digite a função inversa ƒp-1.
Mas, atenção, é necesário utilizar uma notação específica
do applet.
Por exemplo, para informar a função...
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... devemos digitar...

...seguido de Enter.

Dois momentos são fundamentais.O primeiro diz respeito ao procedimento.
Se não teclarmos Enter, o campo não registra essa função. O
segundo, é que nossos alunos não podem confundir a função ƒp-1
com o conjunto {1, 5, 2, 4, 3}, ou qualquer outro descrito de forma
análoga. Essa confusão pode decorrer da notação usada no Geogebra.

4. Após digitar a possível função inversa e Enter, clique na
caixa de seleção Dica para confirmar a função ƒp que
gerou a permutação.

5. Clique no botão Verificar.
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•

No caso de acerto, o usuário recebe a mensagem
Correto. Parabéns!, com a composição.

Para retornar ao início, clique sobre a mensagem Correto.
Parabéns! ou sobre o botão Embaralhar.
•

Se a função não estiver correta, o usuário receberá a
mensagem Continue tentando..., seguida de uma
dica.

Para retornar e continuar tentando basta clicar sobre essa
mensagem.
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Acreditamos ser importante que
os alunos compreendam a notação
requerida pelo applet. Para isso, devemos
compartilhar com todos os alunos os
momentos iniciais da experimentação,
acompanhada das devidas anotações.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Desembaralhando.

Recurso 2 – Permutações no Triângulo Equilátero

Você e seus alunos poderão continuar se divertindo muito
com este applet!
Com este recurso, vocês poderão criar e explorar outras
situações para construir importantes ideias sobre o
conceito de função – em especial função composta e
função inversa.
Nossas ferramentas ainda são as permutações, mas nesse caso,
elas transformam um triângulo ABC em outro. Isso faz com
que as permutações sejam entendidas como transformações
geométricas.
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A brincadeira fica ainda
mais divertida! Observe
o passo a passo.

1. O applet tem três telas de experimentação acessíveis
por meio dos botões de navegação dispostos no canto
superior das telas.

A primeira, exibida na figura anterior, pode ser entendida como
uma familiarização em que, por meio dos botões que realizam
as transformações, podemos realizar sucessivas composições
entre as permutações.
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Esses botões estão associados às permutações e aos ícones
de acordo com as tabelas a seguir:
Botões

Permutações

Ícones

Botões

Permutações

Ícones
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Observe que nesta primeira tela, ao clicar sobre os botões
geramos composições de permutações.
Por exemplo, clicando no botão Reflexão OA e, sequencialmente,
no botão Rot(240º), estamos gerando a composição ƒ5∘ƒ1.
2. Já na segunda tela, ao clicarmos sobre o botão Aplicar
Função, o applet transforma um triângulo em outro
por uma transformação aleatória.

3. Agora, devemos descobrir qual foi a função utilizada
nesta transformação.
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E como faremos isso?
Clicando sobre o ícone que
acreditamos corresponder
à permutação que gerou
a transformação.

•

No caso do acerto, o applet gera uma informação de
acerto e indica a permutação correspondente.
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•

No caso de erro, o applet gera uma pergunta ao usuário.

O símbolo ? mostra que o usuário não indicou a permutação
correta, visto que a imagem de B deveria ser o próprio B.
•

Em todos os casos o aluno deve voltar à última transformação
clicando novamente sobre o ícone escolhido.

4. Na terceira tela, a diversão está em calcular qual o par de
permutações que, ordenadamente composto, dá origem a
permutação aleatória gerada pelo botão Aplicar Função.

A ordem das funções não é estabelecida pela ordem de escolha dos
ícones.
Na verdade a primeira função é que está dentro do quadro
laranja; a segunda, a que está fora.
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Ao explorar esta tela, verifique que para cada transformação
há seis composições distintas que a geram.

Deixe seus alunos craques
nessas composições.
E lembre-se sempre de
ressaltar quais são as
funções compostas.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Permutações no Triângulo Equilátero.
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Ampliando Ideias

Leitura Recomendada

Função Composta e Regra da Cadeia

BARBOSA, S. M., Tecnologias da Informação e Comunicação,
Função Composta e Regra da Cadeia. 2009. 199f. Tese
(Doutorado em Educação Matemática) – Instituto de
Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista
(UNESP), Rio Claro, 2009. Tese orientada por Marcelo de
Carvalho Borba.
http://www.scielo.br/pdf/bolema/v26n42a/17.pdf

No segundo capítulo dessa tese são apresentadas
definições de Função Composta encontradas em livros
de Ensino Médio. Segundo Barbosa, o foco principal
das definições nestes livros é o algébrico e o mecânico,
sendo que, muitas vezes, as ideias principais sobre este
conceito não são explicitadas. Observa que há uma
especial ênfase em conjuntos representados através do
uso de diagramas, e afirma, ainda, que nem todas essas
maneiras de apresentar a função composta enfatizam
as restrições de seu domínio, assinalando, embasada na
revisão da literatura, que, muitas vezes, isso é ignorado
na sala de aula. Barbosa enfatiza que (a) o trabalho com
composição de funções precisa de uma noção de função
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além da noção de processo que transforma elementos
de um conjunto em elementos de outro conjunto e
(b) uma abordagem gráfica, como apresentada por
Husch (1995-2001), permitiria interpretar algumas
características da composição de duas funções, por
exemplo, as restrições nos domínios, permitindo, assim,
a elaboração de conjeturas.

Permutações

JÚNIOR, Walfrido Siqueira Campos. Permutações. 2014.
Dissertação
(Mestrado
Profissional
em
Matemática
em Rede Nacional) - Departamento de Matemática,
Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2014.
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes?polo=
&titulo=&aluno=Walfrido+siqueira+Campos+Junior

Nesta dissertação apresenta-se a permutação simples
vista na forma de função. Abordam-se os conceitos
de composição e inversão de funções. Estuda-se o
grupo das permutações, o conceito de paridade da
permutação, bem como suas aplicações nos estudos de
determinantes.

Translações Mudanças de Escala

DA SILVA, RÊNAD FERREIRA. Transformações Geométricas no
Plano e no Espaço. 2013. Dissertação (Mestrado Profissional
em Matemática em Rede Nacional) - Departamento de
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Matemática, Universidade Federal da Paraíba, 2013.
http://www.profmat-sbm.org.br/dissertacoes?polo
=&titulo=&aluno=RENAD+FERREIRA+DA+SILVA

Nesta dissertação, apresentam-se algumas transformações
geométricas no plano, dentre as quais as transformações de
translação, contração e dilatação. É feita uma abordagem
vetorial e matricial do tema.
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