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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

D3c1fr4ndo 4 M3ns4g3m

Vivemos em uma era com predomínio da tecnologia e informação.
Apesar de o tempo de contato
humano ter diminuído, nunca nos
comunicamos tanto e com tantas
pessoas como hoje. O advento da
Internet e, posteriormente, das
redes sociais facilitou e muito que
expressemos nossas ideias para
grupos cada vez maiores.
Toda essa fascinante tecnologia
se apoia, quase em sua totalidade,
nos avanços que as ciências, em
especial, a Matemática, oportunizaram ao ser humano. O fluxo
de informações constantes pela
rede necessita de tecnologia
para ser transmitido, assim como de segurança para transitar
sem eventuais desvios.

A criptografia, nos dias de hoje, desempenha um papel fundamental, pois
permite a comunicação, de todos, com segurança.

Nesse campo da criptografia em particular, a matemática
é imprescindível, pois as funções que ocultam as mensagens, cifrando-as, são as mesmas que precisam ser invertidas, decriptando-as
Módulo 3
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Pedra de Rosetta | Wikicommons – foto: Hans Hillewaert

Introdução

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.

Pedra de Rosetta
A Pedra de Rosetta é uma pedra egípcia antiga que continha inscrições em
várias línguas e dialetos; sua decifração levou à compreensão da escrita
hieroglífica. Uma pedra de formato irregular de granito preto, com 3 pés
e 9 polegadas (114 cm) de comprimento e 2 pés e 4,5 polegadas (72 cm)
de largura, encontrada, já quebrada, perto da cidade de Rosetta (Rashid),
a cerca de 35 milhas (56 km) a nordeste de Alexandria. Ela foi descoberta
por um francês chamado Bouchard ou Boussard em agosto de 1799. Após
a rendição francesa no Egito em 1801, ela passou para as mãos britânicas
e agora está no Museu Britânico, em Londres. (...) Inscrita em duas línguas,
egípcia e grega, e utilizando três sistemas de escrita – hieróglifos, demótico

→
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continuação...

(a forma cursiva dos hieróglifos egípcios) e o alfabeto grego – forneceu a
chave para a tradução da escrita hieroglífica egípcia. A decifração foi, em
grande, parte trabalho de Thomas Young da Inglaterra e Jean-François
Champollion de France. (...) Em 1821-1822 Champollion, começando
onde Young parou, publicou artigos sobre a decifração da escrita hierática
e hieroglífica com base no estudo da Pedra de Roseta e, eventualmente,
estabeleceu uma lista inteira de sinais com seus equivalentes gregos. (....)
O trabalho desses dois homens estabeleceram a base para a tradução de
todos os textos hieróglifos egípcios futuros.
Texto traduzido e adaptado de:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/509988/Rosetta-Stone

Piruá
A palavra piruá possui diversos significados. Estamos utilizando
o seguinte: “Aquele milho de pipoca que não estoura, ficando
no fundo da panela”.

Aprofundamento
Máquina de encriptação Lorenz SZ42

Como Dizem

A temática abordada por Pedro
no diálogo com Francisco tem
como pano de fundo a criptografia. No mundo tecnológico em
que vivemos, a criptografia ganha
destaque, porque é ela que nos
garante a segurança na hora de
acessarmos a Internet.
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Criptografia e Criptoanálise

Como Dizem

Enviar mensagens secretas é uma tarefa muito antiga, nascida
com a diplomacia e com as transações militares. Em grego,
cryptos significa secreto, oculto. A Criptografia estuda os
métodos para codificar uma mensagem de modo que apenas
o seu destinatário legítimo consiga interpretá-la. É a arte dos
“códigos secretos”. [...] Hoje em dia, com as comunicações no
mundo digital, muitas atividades dependem do sigilo na troca
de informações, incluindo aí as transações financeiras, militares
e corporativas, dentre outras. A ciência que estuda sistemas de
envio e recepção de mensagens secretas chama-se Criptologia,
e se divide em três áreas: Esteganografia, Criptografia e
Criptoanálise. (MUNIZ ; MARINHO, 2013)

O objetivo central da criptografia é garantir que apenas o remetente e o destinatário de uma mensagem possam ter acesso ao seu conteúdo. A mensagem é criptografada pelo remetente e descriptografada pelo destinatário.
Uma criptografia eficiente:
1. não é desvelada rapidamente (ou quebrada, termo usualmente utilizado) por outros indivíduos diferentes do remetente e do destinatário;
2. possibilita que o destinatário tenha acesso ao conteúdo
da mensagem revertendo a criptação.
Chamamos atenção para a segunda
característica; afinal, uma criptografia que
ninguém consegue quebrar, mas que não possa
ser revertida, é uma criptografia inútil.
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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

A mensagem cifrada cumpre um dos objetivos da criptografia: é
difícil de ser decodificada! Contudo, note que o receptor desta
mensagem, mesmo conhecendo a criptografia não conseguiria
descriptografá-la. Por quê?

Exatamente pelo motivo que você pensou! Não seria
possível voltar para o original por falta de unicidade.

Por exemplo, o trecho “a_cacca_caca” referente ao texto "A
minha casa”, pode ser traduzido como “O vinho seco” ou “O
cinto rosa”. Uma vez que todas as vogais são criptografadas
por "a” e todas as consoantes são criptografadas por “c”, não
temos como saber se “caca” é “casa”, “rosa”, “vaca”, “lava”,
“vaso”, “foco”, “lupa”, “luva”, “luta”, “veja” etc. Qualquer pa-
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lavra com quatro letras, sendo duas consoantes não modificadas e duas vogais sem acento, intercaladas, começando
pela consoante é uma tradução possível para “caca” segundo
a criptografia estabelecida.
Desta forma, o principal fator para uma criptografia ser considerada válida é a capacidade de desfazê-la, preferencialmente
pelo destinatário. Em outras palavras, a criptografia precisa ser
inversível; caso contrário, é descartada.
A transformação, que é a criptografia em si,
precisa ser uma correspondência biunívoca
para que possamos descriptografar as
mensagens, utilizando a sua inversa.

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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Uma criptografia simples – que com programas modernos de
decodificação, seria descoberta em segundos – mas eficiente
sob o ponto de vista da inversão, ou seja, da correta decriptação por parte do receptor.
Diferentemente da anterior, a expressão “bere”, por exemplo,
só pode significar “casa”, pois:
•

o “b” representa a consoante anterior daquela contida
na mensagem original, o que implica que na mensagem
original tínhamos “c";

•

o “e” representa a vogal seguinte daquela contida na
mensagem original, o que implica que na mensagem
original tínhamos “a”;

•

o “r” representa a consoante anterior daquela contida
na mensagem original, o que implica que na mensagem
original tínhamos um “s”.

Portanto, “bere” decifra-se como “casa”.
Trabalhar com a criptografia na sala de aula desperta a curiosidade dos estudantes fazendo com que muitos deles criem
seus próprios códigos, alguns até falados.
Um exemplo disso, era a conhecida linguagem
do “p”, na qual se incluía a fonema “pê”
para cada sílaba da palavra falada.
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O resultado de uma frase falada pode ser obtida pela leitura
da sentença:
“pê-a pê-mi pê-nha pê-ca pê-sa pê-é pê-a pê-ú pê-ni pê-ca pê-a pê-zul
pê-a pê-ru pê-a,pê-nú pê-me pê-ro pê-mil pê-e pê-se pê-ten pê-ta pê-e
pê-dois”.

Ou seja, A minha casa é a única azul da rua, número 1072.
Para que duas pessoas se comunicassem de forma eficiente
na linguagem do “p” era necessário que ambas conseguissem
isolar o som do primeiro “pê” em cada sílaba, unindo-as enquanto ouvia.
Era um código indecifrável para aqueles que não possuíam a
técnica bem apurada!
Há variações na forma de codificação da linguagem do “p”.
Consulte seus alunos para saber se eles conhecem alguma.
Estimule a troca de experiências. Pode ser muito divertido!

Existem duas classes de algoritmos criptográficos:
•

simétricos (ou de chave-secreta);

•

assimétricos (ou de chave-pública).

Os algoritmos simétricos utilizam uma mesma chave tanto
para cifrar como para decifrar. Nos algoritmos assimétricos
temos chaves distintas, uma para cifrar e outra para decifrar.
Nesses algoritmos, o emissor é capaz de criptografar a men-
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sagem, mas nem ele mesmo seria capaz de descriptá-la caso
não tivesse a chave-privada. Ou seja, saber codificar não implica saber decodificar. Assim, mesmo que a chave-pública,
usada para criptografar a mensagem, caia em “mãos erradas”,
essa pessoa não seria capaz de ler a mensagem codificada.
Os algoritmos de criptografia assimétrica surgiram na década
de 1970 e só foram possíveis graças à Matemática e aos recursos computacionais. Em algoritmos assimétricos de codificação/decodificação, apesar de serem inversíveis, a codificação
costuma ser mais simples do que a decodificação.

O nosso objetivo é abordar o conceito de
inversibilidade de funções a partir da inversibilidade
dos processos de criptografia. Preparados?

Em Busca da Injetividade
Sabemos que para uma função ƒ: A → B possuir inversa é
necessário e suficiente que ƒ seja injetiva e sobrejetiva, isto é,
seja bijetiva.
Em relação à sobrejetividade, cabe destacar que, dada uma
função ƒ qualquer, podemos sempre modificá-la, de modo a
restringir seu contradomínio a ƒ(A) ⊂ B para obter uma nova
função, que sem perda de generalidade também chamaremos
de ƒ, definida por ƒ: A → ƒ(A), que é sobrejetiva.
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Em outras palavras, com um pequeno ajuste, podemos considerar que qualquer função pode ser modificada, por meio de
uma restrição do contradomínio, em uma função sobrejetiva.
Se podemos sempre, alterando a função, modificá-la de modo
a obter a sobrejetividade, por que essa característica já não é
posta como requisito na definição de função? Para que definir
uma função que não é sobrejetiva, se alterando-a, podemos ter
sempre uma sobrejetiva? Em outras palavras, por que o conceito
de função não é definido como uma relação entre os elementos
do conjunto domínio e os elementos do conjunto imagem?

Acreditamos que não há apenas uma resposta
para essa pergunta; desta forma, vamos apenas
expor aqui algumas reflexões sobre esse assunto.

Caso se adotasse, por definição, o contradomínio igual ao
conjunto imagem, então não existiria o conceito de sobrejetividade, porque a função, definida dessa forma, já seria sobrejetiva, quando analisada pela lente da definição anterior.
Em primeiro lugar, na Matemática costuma-se buscar a generalização
sempre que possível. Ou seja, por que criar um termo particular se podemos
fazê-lo de modo mais geral? Afinal, a função com contradomínio, que não
é, necessariamente, a própria imagem, é um conceito mais geral do que
a função definida com contradomínio sendo apenas o conjunto imagem.
Deste modo, o conceito que conhecemos é mais geral e, portanto, mais
interessante para a Matemática.
Além disso, o conceito de função que conhecemos nos permite abordar a
função sem definirmos a sua lei de formação ou definirmos seu conjunto
imagem. Por exemplo, utilizando a definição de função que conhecemos,
a frase: “seja ƒ: ℝ → ℝ2 uma função”, conserva todo o seu significado sem
precisarmos explicar qual é a imagem da função ƒ.
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Como a sobrejetividade pode ser obtida por meio de um ajuste no contradomínio da função, então a injetividade é a característica principal para que uma função, ou uma modificação
dela, seja inversível.
Dizemos que uma função ƒ: A → B é injetiva se ∀x, y ∈ D, x ≠ y,
tem-se ƒ(x) ≠ f(y). De forma equivalente, se ƒ é injetiva e ƒ(x) = ƒ(y),
então x = y.

No caso de funções reais contínuas, ƒ: ℝ → ƒ(ℝ) ⊂ ℝ, a injetividade quase sempre está associada à função ser crescente ou decrescente.
Dizemos que uma função ƒ: D ⊂ ℝ → ℝ é crescente se ∀x, y ∈ D, x <
y, tem-se ƒ(x) < ƒ(y). Analogamente, ƒ é decrescente se ∀x, y ∈ D, x
< y, tem-se ƒ(x)>ƒ(y).

Isso é, particularmente, verdade no universo das funções reais
contínuas definidas em intervalos.
Uma função real contínua definida em
intervalo é injetiva se, e somente se,
for crescente ou decrescente.

Pode-se encontrar uma demonstração do resultado anterior na página 237
do livro Curso de Análise, Vol. 1, 12a. Edição, Projeto Euclides, IMPA, através
do Teorema 13 que transcrevemos a seguir:
Teorema: Seja ƒ: I → ℝ uma função contínua e injetiva, definida
em um intervalo I. Então, ƒ é monótona, sua imagem J = ƒ(I) é um
intervalo e sua inversa ƒ -1: J → ℝ é continua.
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Alguns autores costumam diferenciar função crescente de estritamente
crescente (analogamente, decrescente de estritamente decrescente).
De acordo com esses autores, a nossa definição se refere à estritamente
crescente (ou decrescente) enquanto a definição sem o “estritamente”
admite o igual nos sinais que comparam as imagens.

Desta forma, as funções reais contínuas que possuem inversa
são as crescentes ou decrescentes. Com isso, funções do tipo
ƒ: ℝ → ℝ, ƒ(x) = ax, com a ∈ ℝ, a ≠ 1, a > 0, são injetivas. Assim, se restringirmos seu contradomínio ao conjunto
imagem, ou seja, se tomamos ƒ: ℝ → ℝ+, então ƒ se torna uma
função bijetiva e, portanto, possui inversa.
Uma conclusão natural acerca da
injetividade quando lidamos com
as funções inversas é que funções
não injetivas não possuem inversa.

Esse é um fato óbvio e correto, porque
uma função sem injetividade é como uma
criptografia em que a mensagem original
não pode ser obtida devido à ambiguidade.

Vimos isso no exemplo anterior, no qual o trecho
“a_cacca_caca” poderia ter sido traduzido
como "A minha casa”, “O vinho seco”
ou ainda “O cinto rosa”.

Módulo 3

30

Simetria entre os Gráficos de Funções e suas Inversas
Uma característica importante e conhecida das representações
gráficas entre as funções reais bijetivas e suas inversas é a reflexão dos seus gráficos em relação à reta y = x, que é a bissetriz
do primeiro e do terceiro quadrante do plano cartesiano.
Esse fato pode ser demonstrado como segue:
1. Sabemos que
o gráfico de uma função
ƒ: D ⊂ ℝ → ƒ(D) ⊂ ℝ é definido como sendo o conjunto
Graf(ƒ) = {(a; ƒ(a)) | a ∈ D}.
2. Se ƒ é inversível, então o gráfico
inversa, ƒ -1: ƒ(D) ⊂ ℝ → D ⊂ ℝ, é o
Graf(ƒ -1) = {(b; ƒ -1) (b)) | b ∈ ƒ(D)}.

de sua
conjunto

3. Como ƒ é inversível, portanto bijetiva, para cada b ∈ ƒ(D)
existe um único a ∈ D tal que ƒ(a) = b.
4. Com isso, os pontos de Graf(ƒ -1) podem ser escritos
como (b; ƒ -1(b)) = (ƒ(a); ƒ -1(ƒ(a))) = (ƒ(a); a).
5. Portanto, todos os pontos do Graf(ƒ -1) são obtidos
trocando as posições das coordenadas dos pontos do
Graf(ƒ); em outras palavras, refletindo os pontos em
relação à reta y = x.
Voltando ao exemplo anterior, a função exponencial
ƒ: ℝ → ℝ+, ƒ(x) = ax é sempre injetiva; crescente se a > 1 e
decrescente se 0 < a < 1.
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ƒ(x) = a , 0 < a < 1
x

ƒ(x) = ax, a > 1
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Em qualquer caso, ƒ é inversível, e o gráfico da sua inversa
ƒ -1: ℝ+ → ℝ pode ser obtido a partir da reflexão do gráfico de
ƒ em torno da reta y = x:
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y=x
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y=x
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Em ambos os casos temos a função inversa da exponencial, ƒ -1: ℝ+ → ℝ, que denominamos de logarítmica de base
a, ƒ -1(x) = loga(x).
Uma função logarítmica especial é a função logarítmica definida na base e = 2,71..., loge(x) = ln(x), chamada de
logaritmo natural.
Apesar de ser comum denominarmos o logaritmo natural
ln(x)= loge (x), de logaritmo neperiano devido ao matemático
escocês John Napier, este utilizou uma base para o logaritmo
que era uma aproximação do valor de 1/e. Isto é, o logaritmo
estudado por Napier era um logaritmo cuja base era

Sabemos que

. Portanto, o logaritmo de

Napier era um logaritmo cuja base a era aproximadamente .
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E Se a Função Não For Injetiva?
Nem todas as funções que estudamos são injetivas, mas, em
geral, elas podem ser restringidas em seu domínio, tornando-se , por definição, uma função diferente da original – contudo, injetiva e, portanto, bijetiva sobre a imagem.
Isso significa que uma mesma função,
dependendo da restrição no seu domínio,
pode dar origem a diversas funções bijetivas
cujas inversas podem ser distintas entre si.

Por outro lado, nem todas as restrições do domínio de uma função nos fornecem funções interessantes de serem estudadas.
Para exemplificar, em uma função real buscamos restrições em
seu domínio que contenham pelo menos um intervalo aberto
de pontos e que transformem-na em bijetiva sobre a imagem.

O Teorema da Função Inversa estudado nos cursos avançados de
análise é um resultado poderoso que, observando certas condições,
garante a existência de restrições da função em aberto que são bijetivas.
Aplicadas as funções reais ƒ: D ⊂ ℝ → ℝ as condições necessárias são a
derivabilidade de ƒ em um ponto a, a continuidade de sua derivada em
a e f '(a) ≠ 0. Isso implica que ƒ é contínua, crescente ou decrescente,
derivável com derivada contínua em um intervalo aberto em torno de a.
Logo, apesar de as funções constantes possuírem derivada contínua em
todos os pontos do seu domínio, suas derivadas são nulas, o que implica a
sua ausência de injetividade em qualquer intervalo aberto não vazio.
Uma demonstração do Teorema da Função Inversa, em um caso mais geral,
em ℝn, n ∈ ℕ*, pode ser encontrada no livro Curso de Análise, Vol. 2, Elon
Lages Lima, Projeto Euclides, IMPA.
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Para fixarmos as ideias, considere a função ƒ: ℝ → ℝ, definida
por f(x) = x2, quadrática. Sabemos que ƒ não é injetiva, pois
ƒ(a) = ƒ(-a) = a2, ∀a ∈ ℝ.
A representação gráfica de ƒ nos mostra, através da simetria
da parábola, a ausência de injetividade de ƒ, como podemos
ver a seguir.
ƒ(x) = x2
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Apesar de ƒ não possuir inversa, por não ser injetiva, o estudo da raiz quadrada, que é a função inversa da restrição
ƒ|[0,+∞[ : [0, +∞[ → [0, +∞[, é fundamental.
Deste modo, temos que abordar com os
nossos alunos as restrições das funções e suas
inversas, sempre que pudermos fazê-las.
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A representação gráfica da função ƒ|[0,+∞[ : [0, +∞[ → [0, +∞[ é:
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A representação gráfica de sua inversa (f|[0,+∞[ ) -1: [0, +∞[
→ [0, +∞[ pode ser obtida através da reflexão do gráfico anterior pela reta y = x da seguinte forma:
9

y=x

8
7
6
5
4
3
2
1
-3

-2

-1

0

01

23

45

6

78

91

01

1

12

13

-1
-2
-3

Módulo 3

36

Uma confusão muito comum, por parte do aluno é quanto ao valor de

.

Uma pergunta que podemos fazer em nossas salas de aula para identificar
a existência desse problema é a seguinte:
Qual é o valor de

?

a. 2

b. ±2
Os alunos que escolhem a letra b como a alternativa correta, acreditam
que para encontrar o valor da raiz quadrada de quatro deve-se pensar:
“Qual é o número inteiro que ao quadrado resulta em quatro?”
De fato, a resposta para essa pergunta é a letra b, pois estamos nos
perguntando qual é o número inteiro, x ∈ Z, que ao quadrado, x2, resulta
em quatro, x2 = 4.
Para essa equação, nos inteiros, temos x=±2 como soluções. Entretanto,
a raiz quadrada de quatro,
, é por definição, a imagem da função inversa
de ƒ|[0,+∞[:[0, +∞[ → [0, +∞[, ƒ(x)=x2, no ponto 4.
Portanto,

=2 e a resposta é a letra a.

Além disso, a função ƒ∶ ℝ → ℝ, ƒ(x) = x2 , possui outra inversa se restringirmos seu domínio ao intervalo
]-∞,0], ƒ|(]-∞, 0])∶ ]-∞, 0] → [0, +∞[, como pode ser
observado pelas representações gráficas e reflexões através da reta y = x a seguir:
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Note que aqui se oculta uma informação importante para o nosso aluno:
≠ x, se x < 0. Por quê?
Por definição a função cuja lei pode ser representada por g(x) =
éa
inversa da função ƒ|[0,+∞[:[0, +∞[ → [0, +∞[, ƒ(x)=x2 e, portanto, a
imagem de um elemento positivo, x2, g([0,+∞[) = [0,+∞[ é sempre
positiva,
= –x > 0, pois x < 0.
Este fato causa estranheza aos alunos, que costumam imaginar que –x é
um número negativo, apesar de x < 0, por causa do sinal de –.
Quando o aluno simplifica, em geral, a expressão
, ele o faz de
forma direta, sem preocupação com o sinal de x, como a seguir:

Contudo, se x < 0 o resultado acima não é válido, poisa expressão
nesse caso, é formada pela divisão de um número positivo,
um número negativo, x, e só pode ser negativa.

,
, por

→
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continuação...

Simplificaremos essa expressão
ilustrar esse fato:

, com x < 0, de duas formas para

1a Forma – Colocar x2 em evidência dentro da

.

2a Forma – Colocar o x do denominador para dentro da

.

Assim, a função ƒ pode ser restringida a dois intervalos distintos de modo a possuir uma inversa para cada restrição
ou, como denominamos, para cada ramo de ƒ.
No intervalo em que ƒ é crescente, ƒ|[0,+∞[, a inversa,
(ƒ|[0,+∞[) -1 (x) =
, também é crescente.
No intervalo em que ƒ é decrescente, ƒ|]-∞,0] , a inversa,(ƒ|]-∞,0]) -1 (x) = – , também é decrescente.
Note que, de modo geral, temos que a inversa de uma
função crescente é também crescente e a inversa de
uma função decrescente é também decrescente.
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A prova que a inversa de uma função crescente ou decrescente
ƒ∶ D ⊂ ℝ → ƒ(D) ⊂ ℝ, é sempre crescente ou decrescente, respectivamente,
pode ser feita utilizando apenas as propriedades e a definição.
De fato, sem perda de generalidade, suponhamos que ƒ seja bijetiva e
crescente.
Vamos mostrar que ƒ–1: ƒ(D) → D é crescente.
Sejam r, s ∈ ƒ(D), r < s, quaisquer.
Como r, s ∈ ƒ(D) então existem a, b ∈ D tais que ƒ(a)=r e ƒ(b)=s.
Como ƒ(a) = r < s = ƒ(b), então ƒ(a) ≠ ƒ(b).
Como ƒ é injetiva e ƒ(a) ≠ ƒ(b), então a ≠ b.
Logo, ou a < b ou b < a.
Suponhamos, por absurdo, que b < a então, como ƒ é crescente,
ƒ(b) < ƒ(a).
Como ƒ(a) = r e ƒ(b) = s, então s < r.
Absurdo, pois, por hipótese, r < s. Logo, a < b.
Como ƒ(a) = r e ƒ(b) = s, então ƒ –1 (r) = ƒ –1(ƒ(a)) = a e ƒ –1 (s)=ƒ –1(ƒ(b)) = b.
Como a < b, então ƒ –1(r) < ƒ –1(s).

Outra função que possui inversa apenas nas suas restrições é
a função ƒ∶ ℝ → ℝ, ƒ(x) = sen(x).
A função seno é a função periódica de período 2π que estende a função trigonométrica definida através do círculo trigonométrico, que por sua vez, já é extensão do conceito de seno
definido como a razão entre o cateto oposto pela hipotenusa
em um triângulo retângulo.
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Em outras palavras, o conceito de
seno emerge do triângulo retângulo.

Contudo, no triângulo, o ângulo se encontra limitado entre 0
e π/2 radianos. Por isso se estende o conceito ao círculo trigonométrico e, a partir dele, se estende, por periodicidade, a
toda reta, formando a função que conhecemos.
Em sua representação gráfica é possível observar a repetição
em cada período:
2

ƒ(x) = sen(x)

1
0

0

-1
-2

Como sabemos, a função seno não é injetiva. Na verdade,
possui infinitos pontos relacionados a cada imagem, porém,
restringindo-a, podemos observar sua inversa.
Uma das restrições, ou ramos, da função seno é a
cuja representação gráfica pode ser
vista a seguir.
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ƒ|[

(x) = sen(x)
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Esse ramo da função seno é bijetivo e crescente, portanto sua
inversa existe e também será crescente.
Podemos representar graficamente a inversa
refletindo pela reta y = x conforme mostra a figura a seguir.

(ƒ|[

)-1(x) = arcsen(x)

, ]

2 2

y=x

1

-1

ƒ|[

,

2 2

0

0

1

(x) = sen(x)
]
-1
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A inversa da função seno nesse ramo é denominado de arco
seno,

.

Em geral, mesmo pertinente, o tema não é abordado no
Ensino Médio.
Em decorrência disso, os alunos que mais à frente se deparam
com o estudo de funções inversas baseadas em ramos de
funções, costumam perguntar:
Como pode existir inversa se a função não é bijetiva?

Por isso destacamos a importância de se discutir com os alunos
as restrições nas funções de modo a se obter ramos inversíveis.
Caro professor, agradecemos mais
uma visita à nossa sala de professores.

Esperamos que nessa breve discussão possamos
tê-lo motivado acerca da importância da
injetividade quando se explora o conceito de
função inversa trabalhando com ramos da função.

Na atividade a seguir, sugerimos uma aplicação
prática para criar uma ferramenta que representa
graficamente, de modo instantâneo, a função inversa
de qualquer função representada graficamente
na ferramenta, ampliando assim a significância
por trás do conceito de inversa. Até breve!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, esta é uma proposta de atividade para trabalhar
com os seus alunos a representação gráfica da função inversa
tomando como partida a representação gráfica da função. Em
outras palavras, faremos, de um modo simples e bastante intuitivo, a inversão das representações gráficas.
Para realizar esta atividade precisaremos de uma placa transparente – evite o uso de vidro ou algo que possa ser quebrado
na sala de aula.
Atividade: O Verso Dá a Inversão?

Sugerimos que esta atividade seja feita em grupos formados
por quatro ou cinco alunos para aproveitar melhor a discussão
gerada e otimizar o tempo.
Material necessário:
•

algumas placas de acrílico transparente (40 cm x 40 cm)
– pode-se usar transparência ou até mesmo uma folha
sulfite branca, canetinhas e olhar contra a luz;

•

canetas para retroprojetor de cores diferentes;

•

canetas para quadro branco de cores diferentes;
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•

um pouco de álcool em gel para apagar possíveis erros
ou marcações indeléveis;

•

estopa;

•

papel toalha para apagar os registros.

Objetivo: Mostrar ao aluno a inversão das representações
gráficas das funções a partir da manipulação das placas. Com
isso, obtém-se a simetria em torno da reta y = x.
Descrição: Com a caneta de retroprojetor desenhe em um
lado da placa – acrílico ou transparência – os eixos x e y,
cada um com uma cor diferente. Não é necessário marcar os
números, apenas ressaltar as graduações.
O resultado no primeiro lado será como a imagem a seguir:
y

Primeiro Lado

x
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Vire o verso e gire-o, se necessário, de modo a pôr o eixo y,
desenhado na parte de trás, na posição que usualmente se
posiciona o eixo x.
Você verá que, ao fazer isso, automaticamente o eixo x desenhado no verso estará na posição usual do eixo y. Utilize as
mesmas cores do verso para marcar os novos eixos na parte
da frente da placa.
A imagem a seguir ilustra o resultado:
y

x

Segundo Lado
Após Rotacionar
Acertando os Eixos

y
x

Agora a nossa ferramenta para construir a representação gráfica das inversas das funções dadas está pronta!
Peça aos alunos para representarem graficamente uma função utilizando uma caneta para quadro branco, que pode ser
removida com facilidade, de preferência com uma cor diferente da utilizada para os eixos.
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Por exemplo, a primeira função pode ser ƒ: ℝ → ℝ, ƒ(x) = 2x –4,
∀x ∈ ℝ, cuja representação está ilustrada a seguir.
y

x

ƒ(x) = 2x - 4
y
2

x

-4

Para o aluno encontrar a inversa desta função ƒ basta ele virar
o verso da placa, girando-a, se necessário, para posicionar eixos x e y em suas posições usuais.
y

x

2

y
-4

x
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Pronto! Agora basta traçar, sobrepor, na parte da frente, o traço
do gráfico desenhado no verso. O gráfico obtido corresponde
ao gráfico da função inversa da que está representada no verso!
Note que, propositalmente, não foram marcados os números
nos eixos, mas mesmo assim é possível determinar, a partir do
gráfico, a expressão que define a função inversa.
y

x

ƒ-1(x) = x + 2
2

2

y
-4

x

Peça para que os alunos desenhem em um mesmo sistema
de coordenadas os gráficos da função original e da inversa.
Isso servirá para ajudá-los a perceber a simetria em relação à
reta y = x.
Você poderá pedir para que os alunos repitam esse processo
para funções diferentes. Como os gráficos desenhados na
frente e no verso foram traçados com canetas para quadro
branco, fica fácil apagá-los.
Assim, com esse instrumento eles vão obter os gráficos das
inversas das funções em segundos!
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Projete, via Datashow, alguns gráficos de funções e peça para
eles reproduzirem o processo, sempre comparando o gráfico
da função original e o da inversa.
Quando os alunos já tiverem compreendido bem o processo,
apresente funções não inversíveis em todo seu domínio, tais
como às funções ƒ(x) = x2, g(x) = sen(x). Discuta com
eles que, ao virar a placa, nesses casos, as figuras obtidas não
correspondem ao gráfico de funções. Pergunte quais restrições deveriam ser feitas nos domínios dessas funções para
que a figura obtida após virar a chapa represente o gráfico de
uma função. Desta forma, temos um procedimento no qual,
de forma exploratória, os alunos podem levantar hipóteses sobre diferentes restrições dando origem a diferentes funções e
suas respectivas inversas.
Esse tipo de atividade permite a rápida representação de um
conjunto variado de funções, ampliando as possibilidades
de debate e, consequentemente, de aprendizado.

Investigação de Erros
Professor, nesta seção apresentaremos um erro de interpretação encontrado na sala de aula e que pode gerar debates interessantes sobre funções inversas do ponto de vista conceitual
e sobre o uso de sua notação.
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Observemos a situação a seguir:
Problema: Defina ƒ –1 para ƒ: ℝ → ℝ, ƒ(x) = 3x – 6.
Reposta do aluno:

O aluno cometeu dois erros na resolução dessa questão.

Erro I – Definição errada do domínio da inversa

O primeiro erro, mais sutil, diz respeito à natureza da função ƒ –1.
Observe que, como ƒ é uma função afim, não constante, então ela é bijetiva. Como o contradomínio de ƒ é ℝ então o domíno de ƒ –1 tem que ser ℝ, por causa da sobrejetividade da ƒ.
Por outro lado, a lei de formação de ƒ –1 dada pelo aluno é
. Essa lei impossibilita que x = 2 pertença ao
domínio de ƒ –1, pois teríamos, nesse caso, uma divisão por zero.
Desta forma, o maior subconjunto de números reais em que
se pode definir uma função cuja imagem de x seja
é
ℝ – {2}.
Portanto, se ƒ –1 pudesse ser representada por essa lei então
seu domínio teria que ser um subconjunto de ℝ – {2}. No
entanto, sabemos que o domínio de ƒ –1 é a imagem de ƒ, ou
seja, o próprio ℝ.
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Logo, ƒ –1 não pode ser representada pela expressão dada
pelo aluno.

Erro II – Confusão em relação à notação de função inversa

O segundo erro, mais óbvio, se encontra na notação.
Existe uma sutil diferença entre

.

É muito comum representarmos (ƒ(x))2 por ƒ 2(x), principalmente quando utilizamos relações trigonométricas, tais como,
sen2(x) + cos2(x) = 1.
Esse pequeno abuso de notação, que adotamos com frequência, induz o aluno ao erro de concluir se (ƒ(x))2 = ƒ 2(x)
então (ƒ(x)) –1 = ƒ –1(x). Essa pode ser a origem do erro anteriormente descrito.
Ou seja, de modo geral, temos que deixar claro que
ƒ 2(x) = (ƒ · ƒ)(x) e que (ƒ(x))2 = ƒ(x) · ƒ(x).
Na próxima seção apresentamos alguns recursos tecnológicos
em forma de applets construídos, especificamente, para esta
temática. Seu uso, quando possível, auxilia os alunos na visualização dos entes matemáticos abstratos, além de facilitar o
processo de reflexão das representações gráficas das funções
pela bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes para obtenção
da representação gráfica da inversa, tornando-o automático
com um simples toque de um botão.
Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção você será apresentado a recursos tecnológicos que podem ajudá-lo a ir além dos livros didáticos e dar
mais familiaridade e importância ao conceito de função inversa.
Você e seus alunos poderão, com esses recursos, consolidar
o conceito e experimentar uma de suas grandes aplicações.
Não obstante, desde já ressaltamos que esses recursos não
são ferramentas complementares. De fato, integram o time
dos essenciais se pensamos em uma construção consciente
do conceito de função inversa.

Recurso 1: Construindo o Gráfico da
Inversa Geometricamente – Parte 1

Neste applet construímos numericamente o reflexo A' = (yA, xA)
de um ponto A = (x A, yA) com relação à reta y = x.
Nessa construção percorreremos alguns passos que permitem ao usuário entender a relação entre as coordenadas de
A e A', pressupondo o conhecimento de algumas propriedades geométricas do quadrado e o conhecimento de coordenadas no plano.
Experimentar a determinação das coordenadas de A' a partir
desse applet pode ajudar os seus alunos a terem maior consciência no processo de determinação do gráfico da função in-
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versa de uma função ƒ que tem gráfico cartesiano conhecido.
Vejamos como utilizar esse applet.
1. Para iniciar, ou reiniciar, clique em (Re)Iniciar no canto
superior esquerdo da tela.

2. Escolha as coordenadas do ponto A, selecionando e
movimentando esse ponto A sobre a janela do applet.
Caso opte por pontos com coordenadas inteiras pode-se exibir uma malha quadriculada para a janela gráfica.
Para exibir ou ocultar esta malha basta clicar na palavra
malha disposta no canto superior direito da tela.

3. Para cada nova etapa da construção clique no botão
avanço disposto no canto inferior direito da tela. Ele só
ficará disponível quando o usuário estiver pronto para a
nova etapa.

4. Faça com que seus alunos leiam e respondam os questionamentos indicados pelo applet utilizando as respectivas caixas de texto. As respostas certas deixam o botão de
avanço disponíveis. Para as demais respostas observações
pertinentes em forma de texto são feitas pelo applet.
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É importante que ao final os alunos estabeleçam a relação entre as
coordenadas de A e A’.

5. Para que possamos reforçar esta relação, após realizar
as etapas iniciais corretamente seus alunos recebem um
resumo explicando o motivo de A’ ser o reflexo de A
com relação à reta y = x. Nesta etapa, pode-se movimentar o ponto A livremente, indicar e verificar novamente as coordenadas de P, Q e A’, que são os outros
vértices do quadrado APA’Q.
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6. Para deixar claro que o reflexo A' de um ponto
A = (x A, yA) somente tem coordenadas (yA, x A) quando a reta é y = x, você e seus alunos ainda podem explorar o applet selecionando a caixa de seleção

Esta opção mostra uma reta determinada por pontos P’ e Q’
e um outro ponto A’ que é o reflexo do ponto A com relação
à reta P’Q’. Estimule seus alunos a movimentar o ponto A
livremente questionando-os sobre a relação entre as coordenadas de A’ e A.
Esta opção também pode ser explorada para determinar as
coordenadas de A’ quando A está sobre a reta de reflexão.
Clique aqui para acessar o Recurso 1: Construindo
o Gráfico da Inversa Geometricamente – Parte 1.
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Recurso 2: Construindo o Gráfico da
Inversa Geometricamente – Parte 2

Este recurso é uma ferramenta bastante interativa, que complementa o anterior por exibir as inversas de várias funções a
partir da simetria em relação à reta y = x.
Você e seus alunos poderão
promover discussões muito
ricas sobre o conceito de
função inversa com ele.

Observe, a seguir, as
diretrizes fundamentais
para o funcionamento
deste applet.

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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Você pode iniciar o uso deste applet fomentando uma discussão com seus alunos: tome a reflexão dos pontos (x, x2) do
gráfico da função ƒ(x) = x2 pela reta y = x.
Ao obter os pontos (x2, x) eles podem conjecturar se o conjunto desses pontos corresponde ou não ao gráfico da função
inversa de ƒ.
Certamente você poderá explicar que, para alguma restrição
injetiva de ƒ, podemos tomar um subconjunto dos pontos
(x, x2), denotados por
de modo que este conjunto
seja o gráfico da função inversa dessa restrição
Prepare-se para surpreendê-los e tornar sua aula rica
de conteúdos matemáticos, pois este applet permite
delimitar o método geométrico de obtenção do gráfico
da função inversa como uma ferramenta que retorna mais
que a forma do gráfico. Associado a este applet podemos
aprofundar questões algébricas e numéricas importantes.

Por exemplo, ao tomarmos a função ƒ(x) = (x + 3)2 –3 , definida para x ≥ –2, obtemos, com a simples troca de variáveis,
que a expressão da função inversa de ƒ é
.
Mas, algumas vezes, nossos alunos desprezam as consequências de um domínio particular, a imagem, e até mesmo propriedades operatórias como
. E, nesse caso, mesmo
com todos esses equívocos, poderiam obter a mesma expressão que obtivemos.
Se tomarmos a função ƒ(x) = tg(x2), podemos com esse
applet questionar se a expressão da função inversa de ƒ realmente é
.
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Veja na imagem a seguir os gráficos dessas funções.

Note que o applet constrói como gráfico da função
somente o fragmento da reflexão do
gráfico que, nesta forma, tem pontos com abscissas positivas.
Seus alunos, sem esse recurso, pensariam nessa possibilidade?
Ou ainda, no trabalho com eles vocês percorreriam estes casos
no mesmo tempo que esse recurso permite analisar tais gráficos?

Pense nisso como apenas um dos benefícios que ele proporciona.

Módulo 3

58

Para que explorações como essa ocorram – e acreditamos
que devam ocorrer–, vejamos os detalhes técnicos de como
utilizar este applet.
É importante ressaltar que ele foi construído com o software
GeoGebra e, por isso, a semântica utilizada está restrita ao
software.
Se você o conhece, já espera não trabalhar com funções discretas sem
comandos específicos. Se não o conhece, convidamos a visitar a página
www.geogebra.org.

O applet é iniciado com o exemplo que acabamos de citar.
Nele, quaisquer que sejam as funções trabalhadas, temos o
ponto A como único objeto a se movimentar com o mouse.
Além desse ponto, temos disponíveis o ponto A’ – que é o
reflexo do ponto A pela reta y = x –, duas caixas de texto e
outras cinco caixas de seleção que apresentaremos a seguir.
1. Na caixa de texto ƒ(x) digitamos a expressão algébrica
da função ƒ, assim como na caixa de texto ƒ -1(x) digitamos aquela expressão que acreditamos ser a da função
inversa da função ƒ.
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2. O botão Rastro exibe e oculta o rastro (pontos) por onde
o ponto A’ passa ao movimentarmos o ponto A sobre o
gráfico da função ƒ.

3. Você poderá utilizar zoom para observar o gráfico das
funções. Para obter o zoom clique sobre o ponto que
deseja centralizar a janela de visualização do gráfico e
utilize o scroll do mouse, os atalhos de seu pad, ou acione simultaneamente as teclas Ctrl e + do teclado para
diminuir a escala, ou Ctrl e – para aumentar a escala.

4. Para retornar a visualização padrão clique
sobre a imagem (como a que está ao lado)
localizada no canto inferior direito da tela.
Automaticamente a tela será centralizada no
ponto (0, 0).
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5. As caixas de opção têm suas funções descritas na tabela
a seguir.
Caixa de Seleção

Função
Oculta ou exibe as âncoras dos pontos
A e A’.
Oculta ou exibe os elementos que
indicam A’ como reflexo do ponto A
pela reta y = x.
Exibe ou oculta o gráfico da função que
indicamos com inversa da função ƒ.
Exibe ou oculta a curva que é a reflexão
do gráfico da função ƒ pela reta y =x.

A semântica
O applet apresenta mais de uma forma para inserirmos as expressões. Podemos, por exemplo, digitar somente a expressão
da função, como na figura a seguir.

Neste caso, o applet entende que o domínio da função é o
conjunto dos números reais.
Mas, também podemos utilizar os comandos:
•

Função[<expressão>, <valor inicial do domínio>, <valor
final do domínio>];

•

Se[<intervalo do domínio>, <expressão>] .
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A imagem a seguir mostra um exemplo para cada um desses
comandos.

No primeiro, ƒ está definida no intervalo

.

No segundo, ƒ está definida no intervalo [0, π].
A raiz quadrada pode ser indicada tanto pela função sqrt()
como pelo uso do expoente ½. Como você já deve ter notado, indicamos os expoentes após o acento circunflexo. No
caso de o expoente ser uma expressão, utilizamos parênteses.
Para

Digitamos

x

2

x^2

(x+1)

2^(x+1)

2

Recomendamos atenção com as expressões. O uso correto do parêntese é
necessário para indicar adequadamente as operações elementares.

Por exemplo, é possível que sem a devida orientação a escrita
x + 2/3 possa ser utilizada, indevidamente, para representar a
função de expressão

.

Para registrar essa função devemos digitar (x+2)/3.
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Além dos cuidados com a escrita das expressões é igualmente
importante que você e seus alunos tenham conhecimento das
funções matemáticas que o applet reconhece.
Para tanto, apresentamos a lista a seguir que descreve um rol
de funções elementares reais de uma variável reconhecidas.

Números Especiais
O applet reconhece duas importantes constantes:
•

o número Pi;

•

o número e.

O número Pi, para que seja assim entendido, deve ser digitado
com letra maiúscula.
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Já para o número e, devemos utilizar a função exp().
Digitar

para obter

Divirta-se sem moderação!

Clique aqui para acessar o Recurso 2 – Construindo
o Gráfico da Inversa Geometricamente – Parte 2.

Recurso 3: Criptografia por Função

O último de nossos applets é igualmente especial e traz a
possibilidade de você e seus alunos mergulharem no profícuo
mundo da criptografia, uma área particularmente interessante
e ainda em pleno desenvolvimento nos dias de hoje.
Isso significa que este recurso deixa de lado o campo técnico
da função inversa e nos mostra uma inocente, porém perspicaz aplicação do conceito, tal como tratamos em nossas conversas por aqui.
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Com ele você e seus alunos poderão
simular a criptografia de palavras – e
apenas palavras –, tendo como chave duas
funções, tendo como chave duas funções.

Vamos conhecer como
este recurso funciona?

Primeira Janela
1. Na primeira janela temos, além do gráfico de uma função, uma caixa de texto solicitando a digitação de uma
palavra.
Nesta caixa, a palavra que foi escolhida para sempre iniciar o applet é Criptografia.
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Nesta mesma janela, abaixo da caixa de texto utilizada
para inserir a palavra a ser criptografada, há uma outra
caixa de texto na qual o applet informa o código criptográfico da palavra que digitamos.
Como exemplo inicial, o applet informa:

Também na primeira janela há a caixa de seleção Alternar, que quando desmarcada, oculta o gráfico e mostra
o esquema de codificação e decodificação da criptografia, como mostra a figura a seguir.

Módulo 3

66

Este esquema ajuda os alunos a entenderem o que o
gráfico está mostrando parcialmente na tela inicial.
2. Observe que na figura anterior o esquema indica que
uma função ƒunicode associa, por exemplo, a letra C (maiúscula) ao número 67. E, uma segunda função gcript associa o número 67 ao número 16,4.

Lembre-se de que todos os nossos applets criados com o software
GeoGebra admitem a escrita americana de números decimais. Por isso,
onde está escrito 16.4, temos na escrita de nossa língua o número 16,4.

Em outras palavras o que temos é que g(ƒ(C))=16,4. E,
portanto, a chave da criptografia está em conhecer esta
função composta.
3. A função ƒ está definida segundo a tabela Unicode, e
você e seus alunos têm acesso pelo applet ao clicar em
Unicode.

4. Já a função g, definida por

, como

mostra o gráfico, é uma função afim, que justamente é
aquela cuja expressão seus alunos devem descobrir.
Como isso pode ser feito sempre com apenas dois pontos do gráfico dessa função, tanto a tela inicial como a
do esquema podem ser utilizadas para este fim.
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5. Ainda nesta mesma janela, ao acionar a caixa de seleção
Codificação, o applet mostra como se dão os sentidos
das associações.

Segunda Janela
Na segunda tela, além do gráfico da função (g · ƒ) -1, há um
campo de texto para inserirmos o código criptografado da palavra que escolhemos criptografar.
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Após inserirmos o código criptográfico – copie e cole! – o
applet descriptografa e informa a palavra.
Você deve explorar este applet com seus alunos fazendo com
que eles expliquem o passo a passo da criptografia ao explicitar as expressões de g e g –1, além dos cálculos necessários.
Você também pode requerer
que com a mesma tabela
Unicode eles criem seus
próprios códigos criptográficos
e desafiem uns aos outros para
a descoberta de tal código.
Nossa conversa inicial sobre
criptografia pode ajudá-lo a
enriquecer esses momentos
de suas fantásticas aulas.

Clique aqui para acessar o Recurso 3:
Criptografia por Função.

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
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Criptografia na Educação Básica

MALAGUTI, P. Atividades de Contagem a partir da
Criptografia. Apostila 10 do Programa de Iniciação
Científica da OBMEP. Rio de Janeiro: SBM, 2009.
Disponível em: <http://www.obmep.org.br/
prog_ic_2010/apostila2010.html>

COUTINHO, S. C. Criptografia. Apostila 7 do Programa de
Iniciação Científica da OBMEP. Rio de Janeiro: SBM. 2009.
Disponível em:
<http://www.obmep.org.br/prog_ic_2010/apostila2010.html>

As Apostilas 7 e 10 do Programa de Iniciação Científica da OBMEP trazem explicações e atividades acessíveis
para estudantes do ensino básico. No entanto, alguns
tópicos estudados na Apostila 7 apresentam um aprofundamento algébrico que costuma ser visto somente
nos cursos de graduação em Matemática.

Coletânea de Artigos da Revista do Professor
de Matemática sobre Funções

Coleção Explorando o Ensino da Matemática. Brasília: MEC,
v. 3, 2004. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/EnsMed/
expensmat_3_2.pdf>

Nesta coletânea estão os seguintes artigos: “Uso de polinômios para surpreender”, “Codificando e decifrando
mensagens”, “Trigonometria na oficina mecânica”, “LoMódulo 3
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garitmos”, “A interpretação gráfica e o ensino de funções”, “Funções e gráficos num problema de freagem”,
“Ensinando Trigonometria por meio da imagem”, “Seno
de 30 é um meio?”.

Gráficos de Funções e Suas Inversas

SOUSA, R.C.S. et. al. Manipulando Gráficos para
Compreender o Comportamento da Função Inversa.
Projeto Fundão Matemática. Portal do Professor, 2011.
Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.
html?aula=27294>

Aula disponível no Portal do Professor do MEC, aborda
o estudo das representações gráficas de funções e suas
inversas com o uso do software Graphmatica.

Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Vídeo 1: Matemática e Criptografia:
Prof. Severino Collier Coutinho

Palestra ministrada pelo professor Severino Collier Coutinho,
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) para o Estágio dos
Professores Premiados na OBMEP-2006, realizado na semana
de 27/05/2007 a 02/06/2007.
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Disponível para download em:
<http://obmep2012.obmep.org.br/para_saber_mais/
videos_Epp_2006.html>

O vídeo pode ser visto diretamente no Youtube
pelo link <http://youtu.be/rNI8pXh6Zac>
Os slides utilizados na palestra estão disponíveis
em: <www.dcc.ufrj.br/~collier/Palestras/cripto.ppt>

Vídeo 2: Matemática em Toda Parte II:
Matemática nas Comunicações

Comunicar é uma necessidade do ser humano. Em toda comunicação alguém emite uma mensagem a um receptor através de um meio. Há mensagens que são criadas justamente
para que não sejam facilmente decifradas, como é o caso de
Joana César, artista plástica que inventou um alfabeto próprio, usando técnicas de criptografia. Já o blogueiro Diego
Dukão, por outro lado, quer mais é se comunicar com muita
gente com seu blog. Nesse episódio, além de conhecer um
pouco da história desses dois, você verá como a Matemática
foi utilizada para cifrar e decifrar informações. Disponível em:
<http://tvescola.mec.gov.br/tve/video;jsessionid=4F2AFC7
E72E0B7C78B1FED170035DC51?idItem=4658>

Orientações Pedagógicas para Abordar o Vídeo
A TV Escola preparou dicas pedagógicas para uso do episódio
Matemática nas Comunicações. As atividades foram dividi-
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das em duas aulas. Na primeira, são apresentadas atividades
de decifração de códigos. Na segunda, o objetivo é aplicar
técnicas básicas de contagem no contexto da Criptografia.
Temas como princípio multiplicativo, permutações, combinações e desordenamentos são abordados em situações em
processos de codificação e construção de mensagens e senhas. Apresenta também como a análise combinatória pode
ajudar a quantificar o número de senhas e sua relação com a
segurança destas. Disponível em:
<http://www.tvescola.org.br/matematica-em-toda
-parte-2/fasciculos/img/dica-pedagogica/MTP2-Dica
-Pedagogica-Comunicacao.pdf>

Fascículo Interativo Decifrando o Mundo
Nesta revista digital, destaca-se um trecho do vídeo anterior
no qual se apresenta como Champollion utilizou a Pedra de
Roseta para decifrar os hieróglifos. Há um aplicativo que permite codificar palavras com o algoritmo da permutação circular de Júlio César. Apresenta-se também a Cítala, utilizada
para ocultar comunicações oficiais.
Disponível em:
<http://www.tvescola.org.br/matematicaem-toda-parte-2/fasciculos/comunicacao/>

Bibliografia Consultada

COUTINHO, S.C. Números inteiros e Criptografia
RSA. IMPA-SBM, Rio de Janeiro, 2000.
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COUTINHO, S.C. Criptografia. Apostila 7 do Programa de
Iniciação Científica da OBMEP. Rio de Janeiro: SBM. 2009.
Disponível em:
<http://www.obmep.org.br/prog_ic_2010/
apostila2010.html>

LIMA, Elon Lages. Curso de Análise Vol. 1, 12ª edição,
Projeto Euclides, IMPA, Rio de Janeiro, 2006.
LIMA, E. L. et al. A Matemática do Ensino Médio. Volume 2.
Coleção do Professor de Matemática. SBM/IMPA, 2002.
MUNIZ, I.; MARINHO, F.C.V.. Dicas Pedagógicas: Matemática
em Toda Parte II - Episódio: “Matemática na Comunicação”.
Portal da TV Escola, 2013. Disponível em:
<http://www.tvescola.org.br/matematica-em-toda
-parte-2/fasciculos/img/dica-pedagogica/MTP2Dica-Pedagogica-Comunicacao.pdf>
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TEMA

Modelos de Realidade

http://www.crowdbabble.com – "Lessons
Learned from the Great Instagram Purge:
Track Engagement, Not Just Followers"

Introdução

Em Matemática, o estudo de funções é o principal conceito
abordado no 1º ano do Ensino Médio. De fato, é um conceito
poderosíssimo, pois serve de ferramenta para diferentes áreas
do saber e apresenta muitas aplicações na realidade.
No entanto, como salienta o matemático Elon Lages Lima,
as situações da realidade, diferentemente dos livros didáticos,
não trazem rótulos com indicações sobre quais funções devem ser usadas em cada caso. Esse aspecto que para muitos
de nós é óbvio, não o é para a maioria dos estudantes.
Tão ou mais importante do que saber as propriedades das funções afins,
quadráticas, exponenciais ou logarítmicas, é ter consciência de que para
usá-las, em situações reais, precisamos de características que nos permitam
discernir qual delas é a mais adequada em cada caso.

Elon Lages Lima - Doutor e Mestre em Matemática pela Universidade de Chicago,
sua linha de pesquisa é a topologia. Organizou e publicou diversos livros e artigos.
Entre os prêmios recebidos em sua carreira figuram o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira
do Liro e o Prêmio Anísio Teixeira do Ministério da Educação.
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É preciso ter consciência, também, das limitações desse pequeno conjunto de funções diante da diversidade de situações
que podem ser observadas e estudadas. Na verdade, em alguns casos ou mesmo na maioria deles, nenhuma dessas funções se aplica diretamente!

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.

Aprofundamento
Francisco simplificou muito o problema para fazer uso didático
da situação descrita na reportagem. A hipótese de crescimento constante em cada período facilita o tratamento matemático ao custo de tornar o modelo mais distante da realidade.
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É preciso dosar...

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

A hipótese acrescida por Francisco determinou um padrão.
Nesse caso, a investigação dos alunos os levará, exatamente, ao
modelo matemático associado a essa hipótese. Assim, afastamos
propositalmente os alunos de uma investigação matemática.
Nós, professores, precisamos estar atentos para não criarmos
nos alunos a expectativa de que sempre seria possível equacionar o mundo.
Por outro lado, lançar mão desse procedimento pode tornar o
estudo da Matemática mais significativo para os alunos.
No cerne do diálogo dos nossos colegas está o tratamento de
dados reais por meio da Modelagem Matemática.
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Como Dizem

“A Modelagem Matemática constitui-se em um conjunto de
procedimentos cujo objetivo é construir um paralelo para
tentar explicar, matematicamente, os fenômenos presentes
no cotidiano do ser humano, ajudando-o a fazer predições e
tomar decisões”. Burak (1992, p.62)

O uso da Modelagem Matemática nas salas de aula tem sido
cada vez mais frequente e esta tem se tornado uma poderosa
ferramenta no processo de ensino-aprendizagem devido ao seu
caráter motivador, possibilitando a discussão de temas atuais,
não essencialmente matemáticos, e de interesse do educando.
Além disso, a Modelagem Matemática ajuda na compreensão
dos métodos e conceitos matemáticos, contribuindo para a
construção de conhecimentos e até mesmo para a formação
do aluno como cidadão crítico e participativo dos acontecimentos cotidianos da sociedade em que vive.

Como Dizem

“Um conjunto de símbolos e relações matemáticas que traduz,
de alguma forma, um fenômeno em questão ou um problema
de situação real, é denominado de Modelo Matemático”.
(Biembengut & Hein, 2000, p. 12)

Para traduzir uma situação real em um modelo matemático
e fazer predições futuras sobre essa situação é preciso passar
por algumas etapas. De forma resumida e pensando apenas
nos conceitos gerais, descrevemos no esquema a seguir os
passos necessários para a modelagem de um problema.
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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.

1. Entenda o problema do mundo real a ser modelado e
familiarize-se com ele.
2. Utilize os conhecimentos matemáticos para formular o
modelo matemático.
Essa é a fase mais desafiadora, pois nela será traduzida a situação real para
a linguagem matemática. Para isso, é necessário desenvolver a intuição, a
criatividade e utilizar elementos da experiência acumulada.

3. As conclusões matemáticas obtidas são interpretadas
para que sejam feitas predições futuras sobre o problema. Porém, um modelo matemático nem sempre é a
representação completamente precisa de uma situação
real; na maioria das vezes é uma idealização desta.
Um bom modelo simplifica a realidade o bastante para permitir cálculos,
mantendo a precisão suficiente para conclusões apreciáveis.

4. Teste o modelo obtido para verificar se este se aproxima
da situação-problema real. É nessa etapa que se avalia a
necessidade de busca por um novo modelo.

E, assim, retornamos
ao início do processo,
mas com um pouco
mais de experiência.
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Nem todos os problemas baseados em situações reais são modelados
facilmente. Muitas vezes são necessários anos de pesquisa para encontrar
um modelo matemático que consiga satisfazer, de forma eficiente, a um
dado problema.

Caracterização de Algumas Funções Elementares
Na Matemática escolar são estudados alguns modelos sem
que seja dada atenção para as suas caracterizações, ou seja,
para as peculiaridades da situação real que possibilitam a identificação do modelo que melhor interpreta aquele problema
matematicamente.

Como Dizem

“As funções exponenciais são, juntamente com as funções afins
e as quadráticas, os modelos matemáticos mais utilizados para
resolver problemas elementares. As funções afins ocorrem em
praticamente todos os problemas durante os oito primeiros
anos da escola e, com menos exclusividade, porém ainda com
grande destaque, nos três anos finais. Por sua vez, as funções
quadráticas e exponenciais aparecem nesses três últimos
anos, embora tenham, principalmente as últimas, importância
considerável na universidade, bem como nas aplicações da
Matemática em atividades científicas e profissionais”. (LIMA et
al., 1996, p.187).

Como podemos, após observar uma situação real, identificar
uma função que a modela? Quais são as características que
precisamos observar em um determinado problema para
modelá-lo com uma função conhecida?

Note que, na maior parte das vezes, os problemas oriundos
da observação de um fenômeno real não são facilmente moMódulo 3
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delados e, ainda hoje, diversos deles não possuem modelos
universalmente aceitos.
A Física moderna já substituiu diversos modelos antigos por
novos ampliando um pouco mais a nossa compreensão sobre certos fenômenos que, apesar do modelo indicar que não
aconteciam, continuavam a ocorrer.
As funções estudadas no Ensino Médio modelam
problemas diferentes. Vamos explorar um pouco
mais as características dessas funções?

Começaremos com a função afim que pode ser assim definida:
Uma função ƒ: ℝ → ℝ chama-se afim quando existem constantes a, b ∈ ℝ
tais que ƒ(x) = ax + b para todo x ∈ ℝ.

A definição anterior é extremamente formal e não apresenta qualquer caracterização que favoreça a modelagem matemática.

Alguns autores definem a função afim de forma ligeiramente diferente.
De acordo com a definição anterior, as funções constantes, quando a = 0,
ou seja, ƒ(x) = b e as funções ditas lineares, quando b = 0, ou seja,
ƒ(x) = ax, são casos particulares das funções afins.
Para os autores que tomam a função afim como sendo a função polinomial
do 1º grau, as funções constantes não são casos particulares da função
afim. De fato, para que a expressão ƒ(x) = ax + b corresponda a um
polinômio do 1º grau, o coeficiente a deve ser diferente de zero.
É importante observar qual a definição utilizada no livro didático adotado
para evitar contradições.
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Como saber se, numa determinada situação real, o modelo
matemático a ser adotado é uma função afim?

Cabe destacar que nesse texto iremos apresentar algumas caracterizações sem o rigor matemático.
Ao leitor interessado em uma abordagem com mais
detalhamento recomendamos o livro A Matemática do Ensino
Médio. Vol. 1 (LIMA et al., 1996), em particular as seções (5.4, 6.7,
8.4, 8.8, 8.11).

Lembramos que em uma função afim a taxa de variação é
sempre constante e igual ao coeficiente a. Esta é a forma
prática de analisarmos se o nosso problema pode ser modelado por uma função afim ou não.
No quadro ao lado, criado
a partir dos dados do problema, vemos que conforme o período varia uma
(01) unidade, a variação
da quantidade de usuários não permanece constante, logo esta situação
não poderia ser modelada
por uma função na forma
ƒ(x) = ax + b.
No Tema 4, mostramos que a composição de uma função
afim com uma progressão aritmética é uma progressão
aritmética, ou seja, a função afim “leva P.A. em P.A.”.
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No presente contexto, nosso interesse é no sentido da recíproca:
se uma função ƒ leva “P.A. em P.A”, é possível identificar qual é
a função ƒ?

Suponha que dada uma progressão aritmética qualquer, (an)
, as imagens de seus termos pela função ƒ, bn = ƒ(an),
(n∈ℕ*)
correspondam a uma progressão aritmética(bn)(n∈ℕ*).
Vamos determinar a taxa
de variação de ƒ ?

Como as razões das progressões, ra e rb são constantes e a
progressão aritmética (an)n∈ℕ* foi tomada arbitrariamente, a
taxa de variação da função ƒ ,
, é constante. Conseguimos
um indício de que ƒ seja uma função afim.
Chamamos de indício porque, na verdade, o que temos até
agora é que em uma função afim a taxa de variação é sempre constante. E não a afirmação de que se a taxa de variação é constante, então a função é afim. Além disso, a rigor,
temos que a taxa de variação

é constante para cada par de

progressões aritméticas e não que é constante independentemente das progressões utilizadas.
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Essa discussão é enriquecedora para
os alunos, porque mostra a ação do
matemático como um investigador em
busca de pistas para decifrar um mistério.

Essa restrição das afirmações é importante do ponto
de vista do desenvolvimento do pensamento lógicodedutivo. Preferimos explorar a restrição, mesmo sabendo
que, dadas condições adicionais, a recíproca é verdadeira.

Afinal, se a derivada de uma função
contínua é constante, a função original é
uma função polinomial do primeiro grau.

Lima et al. (1996) demonstram que uma função (crescente
ou decrescente) ψ: ℝ → ℝ é afim, se e somente se, transforma progressões aritméticas em progressões aritméticas.
Agora, vamos analisar a função quadrática que pode ser assim definida:
Uma função ƒ: ℝ → ℝ chama-se quadrática quando existem constantes a,
b, c ∈ ℝ, com a ≠ 0, tais que ƒ(x)=ax2 + bx + c para todo x ∈ ℝ.

As funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau podem ser caracterizadas pela seguinte propriedade:
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uma função quadrática transforma progressões aritméticas
em progressões aritméticas de segunda ordem.

Caracterização das Funções Quadráticas
O teorema a seguir está enunciado e demonstrado em (LIMA et al., 1996,
pp.149-150).
Teorema: A fim de que a função contínua ƒ: ℝ → ℝ seja quadrática é
necessário e suficiente que toda progressão aritmética não constante
x1, x2, …, xn, … seja transformada por ƒ numa progressão aritmética de
segunda ordem* y1 = ƒ(x1), y2 = ƒ(x2), ..., yn= ƒ(xn), ....
*Observação: No enunciado original acrescenta-se o termo “não
degenerada”, para deixar claro que tal progressão aritmética não é uma
progressão aritmética usual.

Vimos no Tema 4, que a função exponencial transforma progressões aritméticas em progressões geométricas. Uma
vez que a função logarítmica é a inversa da função exponencial, tem-se que a função logarítmica transforma progressões geométricas em progressões aritméticas.
Agora gostaríamos de destacar
outros aspectos importantes que ajudam
a caracterizar a função exponencial
e a função logarítmica.

Vamos começar com a
chamada função de
tipo exponencial.
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Uma função g: ℝ → ℝ é de tipo exponencial quando se tem
g(x)=bax para x ∈ ℝ, onde a e b são constantes positivas.
Como Dizem

(LIMA et al., 1996, p.184)

Acrescentamos a condição a ≠ 1 de modo que a função não
seja constante.
No caso em que b = 1, a função obtida é chamada função
exponencial de base a.
As seguintes propriedades decorrem da definição:
para quaisquer x, y ∈ ℝ

•

Propriedade 1:

•

Propriedade 2: g(0) = b

•

Propriedade 3: A função g é crescente se a > 1 e decrescente se 0 < a < 1.

Note que, de acordo com a propriedade 1, se fixarmos
y = Δx e variarmos x, teremos:

g(x + Δx) = g(x) a Δx
Desse modo, como a Δx = k é constante, podemos dizer que
g(x + Δx) é diretamente proporcional a g(x).
Essa característica nos ajuda a identificar que diferentes situações reais podem ser modeladas por funções exponenciais
ou funções do tipo exponencial.
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Em relação à inversa da função exponencial de base a,
a função logarítmica de base a, g: ℝ+ → ℝ, definida por
g(x) = logax, uma propriedade merece ser destacada:
a simplificação do grau de dificuldades das operações.

Segundo o grau de dificuldade, as operações aritméticas podem ser classificadas em três grupos:
•

adição e subtração formam as operações de 1ª espécie;

•

multiplicação e divisão são de 2ª espécie;

•

potenciação e radiciação de 3ª espécie.

As funções logarítmicas transformam operações de 3ª espécie
e de 2ª espécie em operações de 2ª espécie e de 1ª espécie,
respectivamente.
Em símbolos, se x, y ∈ ℝ+ então:
1.
2.
3.
4.

Cabe destacar a importância da sobrejetividade da função
exponencial de base a, ƒ: ℝ+ → ℝ, definida por ƒ(x) = ax,
inversa de g, na demonstração dessas propriedades.
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De fato, como x, y ∈ ℝ+ então existem dois números X,
Y ∈ ℝ tais que x = aX e y = aY. Portanto, as propriedades
decorrem de aplicações das propriedades de potências e da
definição de logaritmo. Por exemplo:
g(xy) = loga x · y = loga aX aY = loga a(X+Y) = X + Y =
= loga aX+ loga aY = loga x + loga y =
= g(x) + g(y)

Em Resumo...
De modo geral e sem preocupação com detalhes formais, podemos considerar:
Se ƒ(x+Δx) é diretamente proporcional a ƒ(x), então ƒ é uma função do tipo
exponencial.
Se ƒ(x+Δx) é diretamente proporcional a Δx, então ƒ é uma função afim.

O Problema do Francisco
No problema discutido por Francisco e Pedro, o primeiro passo foi determinar quais variáveis eram abordadas na descrição
da situação – períodos de nove meses e quantidade de usuários – e a dependência entre elas, ou seja, estavam interpretando a situação-problema.
Depois, iniciaram a construção de uma sequência de números
que representavam a quantidade de usuários (variável dependente) em função dos períodos de tempo passados (variável
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independente). Essa sequência numérica foi obtida com mais
facilidade por meio de uma planilha eletrônica.
Feito isso, os dois amigos professores pensaram em uma fórmula matemática que simplificasse o cálculo dos termos subsequentes dessa sequência numérica de forma a relacionar as
duas variáveis envolvidas no problema.
Se chamarmos de p os períodos de 9 meses e de U a quantidade de usuários da rede social, podemos representar a fórmula algébrica do modelo matemático criado por eles da seguinte forma:
U(p) = 200 · 1,5p

Outra representação usada ainda por Francisco e Pedro foi a representação gráfica, em que utilizaram o software novamente
para transformar os dados tabelados em um gráfico de linhas.
Dessa forma, os dois professores fizeram uso das quatro representações semióticas de uma função:
•

verbal, através da descrição do problema real;

•

numérica,através de uma tabela com os dados do
problema;

•

visual, através do gráfico de linhas;

•

algébrica, através da expressão de uma função que traduz o problema.
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Mas ainda ficou faltando a última etapa do processo de modelagem matemática: testar os dados obtidos no modelo matemático para ver se satisfazem as condições reais do problema.

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

Pedro e Francisco definiram por completo a função que modela o problema que estão estudando, pensando em sua continuidade e no seu conjunto domínio. Além disso, cumpriram
o último passo do processo de modelagem do problema, testando as suas previsões na situação real e comprovando a coerência do modelo por eles criado.

Em Resumo...
O modelo criado pelos dois amigos é dado pela função

, definida

por U(p) = 200 . 1,5p, onde p representa períodos de 9 meses e U a quantidade de
usuários do Instagram em cada um desses períodos.
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Porém, Pedro e Francisco ainda veem mais possibilidades para
explorar esse problema com seus alunos. Só que, para tal, precisamos encontrar qual o valor de p em que U(p)=3.500
milhões de usuários. Neste caso bastaria recorrer aos logaritmos.
200 · 1,5p = 3500
1,5p = 17,5
log1,51,5p = log1,5 17,5 ⇒ p ~7,059

Como 1 período equivale a 9 meses, então 7,059 períodos
equivalem a um pouco mais do que 63 meses, donde podemos concluir que a previsão feita pelos amigos é que em junho
de 2019 o Instagram atinja a marca de 3,5 bilhões de usuários.
Problemas Variados
Por uma organização didática, os livros são divididos em capítulos que abordam as diferentes funções elementares estudadas no Ensino Médio. Por isso, ao final de cada capítulo, há um
conjunto de problemas de aplicações das funções à realidade.
Essa organização gera um entrave pedagógico.
Como promover a verdadeira experiência de se explorar
uma situação real em busca de um modelo matemático se
o problema aparece no final do capítulo cujo título retrata
determinado tema?

Uma estratégia para tentar contornar esse entrave é sempre
apresentar problemas variados, que sejam modelados por di-
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ferentes tipos de funções. De forma crescente, por exemplo,
apresentam-se:
•

os problemas de funções afins;

•

depois, quando se estudam as quadráticas, os problemas de afins são mantidos e acrescentados os novos
problemas de quadráticas e assim sucessivamente.
Escolhemos dois
problemas para olharmos
mais detalhadamente.

Problema 1

Seja uma piscina com 10.000 litros de água, alimentada continuamente por uma torneira que fornece água pura
e esvaziada por um ladrão, de tal forma que sempre existam
10.000 litros de água na piscina. Num determinado instante, 1 kg de cloro é diluído na piscina. Depois de uma hora
ainda restam 900 g de cloro na piscina. Que quantidade de
cloro restará na piscina:
•

duas horas após sua colocação?

•

meia hora após sua colocação?

•

t horas após sua colocação?
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Solução
Para resolvermos esse problema devemos avaliar a situação para saber se é possível utilizar algum modelo matemático conhecido.
É razoável pensar que a quantidade de cloro diluído em água
que sai é proporcional à quantidade de cloro existente na piscina. Por exemplo, a quantidade de cloro que sai quando se
tem 500g de cloro na piscina deve ser a metade daquela que
sai quando se tem 1kg.
Portanto, dentre as nossas opções de modelos, a que parece ser
a mais indicada é a função do tipo exponencial (ƒ(x) = bax).
Aplicando esse modelo nessa situação, podemos indicar que
x representa o tempo em horas, ƒ(x) corresponde à concentração de cloro no tempo x. A quantidade de cloro que sai
após um tempo Δx é dada por ƒ(x + Δx) – ƒ(x).
De acordo com os dados do problema, a concentração inicial é:
ƒ(0) = 1.000
Por outro lado, ƒ(0) = ba0 = b, logo b = 1.000.

Ainda de acordo com os dados do problema, após uma hora...
ƒ(1)=900
Por outro lado, ƒ(1) = ba1 = 1.000a, logo

.

Módulo 3

98

Portanto, a função que modela esse problema é:

Com isso fica fácil responder aos três itens:
A. Após duas horas restam
de cloro na piscina.

gramas

B. Após meia hora restam
gramas
de cloro na piscina.
C. Após t horas restam
na piscina.

gramas de cloro

Note que, uma vez reconhecido o modelo matemático adequado, a solução do problema se deu em quatro linhas, somente as
necessárias para a determinação das constantes a e b.

O restante foi simplesmente
uma substituição de dados
na expressão da função.
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Problema 2

Um restaurante a quilo vende, em média, 150 kg de comida
por dia, a 24 reais o quilo, para uma média de 300 clientes.
Uma pesquisa de opinião revelou que, por cada real de aumento no preço, o restaurante perderia 10 clientes. Determine a arrecadação em função do aumento.
Solução
Note que em uma abordagem direta poderia se imaginar que a
taxa de variação é constante porque para cada real de aumento, a quantidade de clientes é reduzida em 10 clientes. Isso de
fato é verdade. Portanto, a quantidade de clientes é dada por
uma função afim da quantidade de aumento ƒ(x) = ax + b.
e são consumidos

150 kg. Tem-se que o restaurante atende a 300 clientes por
dia, sem que seja dado o aumento.
Logo ƒ(0) = 300 ⇒ b = 300.
Como a quantidade de clientes é reduzida em 10 unidades a
cada real de aumento, a taxa de variação é a = –10. Portanto:

ƒ(x) = –10x + 300

Apesar de o modelo anterior estar correto, ele não contempla plenamente
a situação descrita.
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Para saber a arrecadação, é necessário multiplicar a quantidade de clientes ( ƒ ), pelo consumo médio (500 g) e pelo preço
por quilograma. Esse último é obviamente dado por uma função afim da quantidade de aumento, afinal, para cada real de
aumento, o preço do quilograma aumenta em um real.
Assim, podemos representá-la por g(x) = 24 + x.
A função arrecadação será dada por:
A(x) = 0,5ƒ(x) g(x) =
A(x) = 0,5(–10x + 300) (24 + x) = –5x2 + 30x + 3.600

Note que chegamos em uma função arrecadação da forma
quadrática, sem utilizarmos P.A.’s de segunda ordem.

Apenas utilizamos os dados do problema e
a fórmula de cálculo para arrecadação.

Além disso, a representação gráfica da função A(x) é uma parábola voltada para baixo (a= –5), o que implica um ponto de
máximo para a arrecadação em:
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Com a modelagem correta é possível se obter um aumento
diário de R$ 45,00 (1,25%) na arrecadação sem comprometer
tanto sua clientela.

Conclusão

A interpretação de dados e a modelagem matemática são
habilidades que podem ajudar muito aos futuros cidadãos
quando estiverem diante de situações reais que demandem
otimização de resultados. Em geral, tais situações não serão
apresentadas com legendas informativas sobre quais modelos
matemáticos devem ser usados. Por isso, exercitar tais habilidades é altamente recomendável no Ensino Médio.
Caro professor, agradecemos mais
uma visita à nossa sala de professores.
Nesse tema discutimos um pouco
sobre Modelagem Matemática.
Estamos certos de que há muito a ser feito, mas
convictos de que a comunidade de Educação
Matemática tem desenvolvido muitas pesquisas
em prol de sua aplicação no Ensino Básico.

Na atividade a seguir, sugerimos uma aplicação
real da Modelagem Matemática para avaliação de
opções de pagamento de tarifas públicas. Até breve!
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Professor, esta é uma proposta de atividade para trabalhar
com os seus alunos a modelagem matemática de uma situação real, de forma a reforçar os conceitos sobre funções e
apresentar aos alunos funções definidas por várias sentenças
– também conhecidas como funções definidas por partes.
Este é um problema interessante de ser trabalhado, pois traz
um tema atual sobre consciência ambiental, fazendo com que
os alunos reflitam sobre os gastos com água.

Atividade: Contando os Tostões

Material necessário:
•

lápis;

•

papel;

•

calculadora;

•

computador com software editor de planilhas instalado.

Objetivo: Levar o aluno a pensar nos passos necessários para
modelar uma situação real identificando o modelo matemático
adequado através do uso de várias representações semióticas.
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Descrição: Sugerimos que esta 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.
1. Apresente o problema do custo do consumo de água
aos alunos.
2. Leve a reportagem a seguir ou projete-a no Datashow.

É importante uma discussão com base nesta tabela para entender os
valores dispostos na mesma e o interesse do nosso estudo.

“As tarifas de água e de esgoto ficarão 6,75% mais caras, a partir desta sextafeira, para os clientes da Cedae, em todo o município do Rio. Os novos valores
foram determinados pela concessionária, há um mês, e ficarão em vigor até
julho do ano que vem, quando uma nova rodada de aumentos será autorizada.
Em 2013, a correção nas contas foi de 6,26%, aplicada em novembro, com três
meses de atraso, já que o mês oficial de reajuste é agosto.
A tarifa mínima passará de R$ 28,34 para R$ 30,25, no caso de residências
que têm somente o abastecimento de água feito pela Cedae. Os clientes
que também pagam taxa de esgoto para a companhia terão a conta mínima
reajustada de R$ 56,68 para R$ 60,50, já que o serviço de esgotamento tem
custo proporcionalmente igual ao de água.”

→
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continuação...

Reportagem de O Globo em 01/08/14 disponível em:

http://extra.globo.com/noticias/economia/tarifas
-da-cedae-ficam-675-mais-caras-partir-desta
-sexta-feira-13453353.html#ixzz3M0Ogz7v3

É necessário que os alunos entendam como é feito o cálculo
das contas de água no estado do Rio de Janeiro. Para isso, inicialmente faça um exemplo numérico com eles, como a seguir.
Se em uma casa localizada no centro do Rio de Janeiro o gasto de água no mês de novembro de 2014 foi de 27 m3, então
o gasto pode ser calculado da seguinte forma:

15 · 2,63443 + 12 · 5,79575 = 109,07
Ou seja, os 15 primeiros metros cúbicos estão na faixa 0-15,
logo deve ser aplicado a eles um fator 2,63443 reais por
metro cúbico – considerando que em novembro o aumento citado na reportagem já estava em vigor – e os 12 metros
cúbicos que faltam para totalizar os 27 gastos estão na faixa
16-30, logo devem ser calculados usando por base 5,79575
reais por metro cúbico. Então, o gasto foi de R$ 109,07 pelos 27 m3 de água consumidos.
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Agora peça que seus alunos testem diversos valores
referentes ao consumo de água, até perceber que eles
entenderam como é feito o cálculo. À medida que eles
fizerem os cálculos, com o auxílio da calculadora, peça
que eles arrumem os dados em uma tabela como esta.

Consumo de água (em m3)

Valor a ser pago (em reais)

27 m

R$ 109,06

3

Feito isso sugira que eles copiem esses resultados
para um software editor de planilhas e testem mais
valores, pelo menos 3 por faixa de consumo, usando
o software para fazer os cálculos para eles.
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A vantagem do uso do software é que os alunos precisarão
começar a fazer relações matemáticas entre os números
e não somente fazer os cálculos de forma automatizada.
Isto faz com que eles possam chegar com mais facilidade
no modelo matemático adequado ao problema.

O próximo passo é instigá-los a perceber que dentro das faixas
de consumo há uma regularidade nos cálculos dos gastos, mas
quando passamos para outra faixa o cálculo já é diferente, ou
seja, a função que eles devem criar para modelar este problema
deve ter uma sentença diferente para cada faixa de consumo.
Se denotarmos por x quantidade de m3 consumidos de água e por ƒ(x) o
valor a ser pago em reais dependendo do consumo, então:
Para 0 ≤ x ≤ 15 tem-se ƒ(x) = 2,63443 · x.
Para 16 ≤ x ≤ 30 tem-se ƒ(x) = 2,63443 · 15 + 5,79575 (x – 15),
ou seja, ao valor sobressalente da primeira faixa de consumo, (x – 15), deve
ser aplicado o fator 5,79575.
Para 31 ≤ x ≤ 45 tem-se ƒ(x) = 2,63443 · 15+5,79575 · 15 +
7,90330 · (x – 30), ou seja, ao valor sobressalente das duas primeiras
faixas de consumo, (x – 30), deve ser aplicado o fator 7,90330.
Para 46 ≤ x ≤ 60 tem-se ƒ(x) = 2,63443 · 15 + 5,79575 · 15 +
7,90330 · 15 + 15,80660 (x – 45), ou seja, ao valor sobressalente
das três primeiras faixas de consumo, (x – 45), deve ser aplicado o fator
15,80660.
Para x ≥ 61 tem-se ƒ(x) = 2,63443 · 15+5,79575 · 15+7,90330 · 15
+ 15,80660 · 15 + 21,07547 (x · 60), ou seja, ao valor sobressalente
das três primeiras faixas de consumo, (x – 60), deve ser aplicado o fator
21,07547.
Portanto a função ƒ é dada por:
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Agora, professor, é necessário que seus alunos analisem se
esta função realmente satisfaz as condições reais do problema. Para isso eles ainda deverão chegar a duas conclusões
importantes.
1. O consumo de água nos hidrômetros é representado em
geral por um número racional com uma casa decimal,
logo nossa função é definida em um conjunto discreto,
ou seja,
.
2. Como o valor mínimo da fatura é R$ 30,25 e a tarifa
para consumo entre 0 e 15 m3 é R$ 2,63443, então se
o consumo for menor que

,

o valor de ƒ é menor que R$ 30,25 e, portanto, o consumidor deve pagar a taxa mínima de R$ 30,25.
Desta forma, a função que modela o problema do consumo
de água no centro do Rio de Janeiro no mês de novembro de
2014 é dada por:

Professor, incentive seus alunos a analisar as demais informações disponíveis nesta reportagem. Por exemplo, vendo a diferença do custo para consumos iguais antes e depois do aumento
ou ainda trazendo de casa uma conta de água e vendo em qual
faixa de consumo se encaixam e como é feito o seu cálculo.
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Outra proposta interessante é criar uma campanha de conscientização ambiental para economia de água, relacionando
o tempo com bicas abertas, banhos demorados etc. com os
gastos que isto causa no final do mês.
Crie, recrie e explore! Seus alunos
ficarão motivados por ver a Matemática
aplicada a situações reais.

Investigação de Erros
Professor, nesta seção apresentaremos erros comuns de interpretação das caracterizações das funções cometidos por
nossos alunos.

Erro I – Considerar que qualquer função afim serve
de modelo matemático para a proporcionalidade
Duas grandezas são diretamente proporcionais se a razão entre suas
medidas for constante.

Assim, se y e x forem diretamente proporcionais, existe uma
constante a tal que

, ou seja, y = ax.

Deste modo, somente as funções afins lineares, são modelos
de proporcionalidade direta.
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Cabe destacar que a função da forma ƒ(x) = ax + b com
b ≠ 0, apesar de não ser o modelo para proporcionalidade
direta, tem a propriedade de que as variações em ƒ(x) são
proporcionais às variações no x.
Erro II – Considerar que a função y=ax, a<0 serve para
modelar problemas envolvendo grandezas inversamente
proporcionais
Duas grandezas são inversamente proporcionais se o produto entre suas
medidas for constante.

Assim, se y e x forem inversamente proporcionais, existe uma
constante a tal que yx = a, ou seja,

.

Deste modo, a função que modela a relação entre grandezas
inversamente proporcionais não é uma função linear.

Erro III – Considerar que qualquer problema pode ser
resolvido por regra de três

Esse é um dos erros mais comuns!
Por exemplo, no problema da piscina com 10.000 litros de
água e com 1 kg de cloro diluído, alimentada continuamente
por uma torneira que fornece água pura e esvaziada por um
ladrão de tal forma que sempre exista 10.000 litros de água
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na piscina, quando se informa que depois de uma hora ainda
restam 900 g de cloro, os alunos tendem a responder que
após duas horas restará 800 g de cloro na piscina.
O erro ocorre porque se utiliza a regra de três – 1 hora está
para 100 g assim como 2 horas estão para 200 g –, concluindo que 1.000 g – 200 g = 800 g.
Uma forma de mostrar o equívoco para eles é apresentar as
duas situações:
A. uma piscina com 1.000 litros de água e 1.000 g de
cloro;
B. uma piscina com 1.000 litros de água e 900 g de
cloro.

Se o cloro estiver totalmente diluído nas duas situações, de cada
uma delas for retirada uma amostra com 100 mL da mistura,
qual das amostras conterá mais cloro?

A resposta correta é a letra A e, geralmente, eles acertam. A
partir daí, podemos contestar a premissa utilizada para resolver com a regra de três, a saber, a taxa de variação constante.
Os dois erros indicados a seguir foram retirados do relatório
pedagógico do ENEM.
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Erro IV – ENEM 2008
Disponível em: < http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/
relatorios_pedagogicos/relatorio_pedagogico_enem_2008.pdf >

A figura a seguir representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008.

Se M(x) é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em
que x é o número de dias em atraso, então:
A. M(x) = 500 + 0,4x.
B. M(x) = 500 + 10x.
C. M(x) = 510 + 0,4x.
D. M(x) = 510 + 40x.
E. M(x) = 500 + 10,4x.
O quadro a seguir indica os percentuais de escolha representados na forma de números decimais.
A resposta correta é a letra C.
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O índice de acertos deste item foi 34%, indicando ter sido de
dificuldade média. A questão envolve uma situação usual, de
cobrança de multa por atraso de pagamento. Trata-se de exprimir em linguagem algébrica uma função que dá o valor da
mensalidade, tendo como variável o número de dias de atraso,
a partir das informações estampadas no boleto de cobrança
da mensalidade escolar.
Se o valor da mensalidade era de R$ 500,00 e a multa de
R$ 10,00 mais 40 centavos por dia de atraso, o valor a ser
pago é dado por M(x) = 510 + 0,4 x, que corresponde à alternativa C. Na resolução do item, considera-se que o modelo
não se aplica a pagamentos feitos no prazo (x = 0).
A alternativa D teve atração de 15%, indicando desatenção, ao
confundir a relação entre reais e centavos por parte dos examinandos.
A alternativa E atraiu 35% dos participantes, indicando uma interpretação equivocada na observação do boleto, ao considerar que a multa de 10 reais também é diária.
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Erro V – ENEM 2005
Disponível em: < http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/
relatorios_pedagogicos/relatorio_pedagogico_enem_2005.pdf >

Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo o grupo
de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda
habitavam a Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito.
90

80 70 60

Milhões
de anos

Primatas atuais

Lêmures
Lóris
Társios
Macacos do
Novo Mundo
Fósseis de primatas
mais antigos
Ancestral comum
mais antigo
Macacos do
Velho Mundo

Extinção dos
dinossauros

Grandes Macacos
e Humanos

(Fonte: Raquel Aguiar, Ciência Hoje on-line 13/05/02.)

Cretáceo superior Paleoceno

Examinando esta árvore evolutiva podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu há aproximadamente:
A. 10 milhões de anos.
B. 40 milhões de anos.
C. 55 milhões de anos.
D. 65 milhões de anos.
E. 85 milhões de anos.
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O quadro a seguir indica os percentuais de escolha representados na forma de números decimais.
A resposta correta é a letra B.

O item B só obteve 37% de respostas corretas e uma boa discriminação. A alternativa E atraiu muitos participantes com
desempenho em torno da mediana. Estes participantes indicaram como resposta o ponto mais à esquerda da representação gráfica, correspondente ao ancestral comum mais antigo.
A habilidade avaliada nessa questão era “Utilizar e interpretar diferentes escalas de tempo para situar e descrever
transformações na atmosfera, biosfera, hidrosfera e litosfera, origem e evolução da vida, variações populacionais e
modificações no espaço geográfico”.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção você será apresentado a recursos tecnológicos que estão alinhados com o que conversamos até
aqui. Esses recursos são simuladores de situações ideais e têm
a finalidade de fazer seus alunos experimentar com simplicidade e objetividade a modelagem matemática.
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Mas, sobretudo, eles permitem que você e seus alunos admitam, por inspeção e verificação, uma função escolhida como
função que descreve o modelo matemático. Para tanto, as caracterizações precisarão ser conhecidas de seus alunos.

Esses recursos são instrumentos fantásticos, não
os deixe de fora de suas maravilhosas aulas!

Recurso 1 – Simulador de Volume

Com este applet você e seus alunos poderão experimentar variar o tamanho de um cilindro de três maneiras diferentes:
•

modificando o tamanho da altura;

•

modificando o tamanho do raio;

•

os dois ao mesmo tempo.

Veja a tela inicial deste recurso e, a seguir, como cada controle funciona.
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Para simular diferentes cilindros você e seus alunos devem inicialmente escolher um dos três modelos disponíveis utilizando
o controle deslizante.

Para cada modelo selecionado há o registro da variação sob a
forna da taxa de variação, tabela e gráfico, sempre sem indicar unidades específicas.
•

No Modelo 1 esses registros se referem à variação da
medida da altura.

•

No Modelo 2, à variação da medida do raio.

•

No Modelo 3, à medida dos dois ao mesmo tempo.
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A tabela a seguir mostra como os controles podem ser utilizados para a análise de cada um dos modelos disponíveis.
Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Fixo. Escolha um!

Variável. Use os
botões.

Variável. Use os
botões.

Variável. Use os
botões.

Fixo. Escolha um!

Variável. Use os
botões.

Determina a razão da PA. r = 1 / n
Botões para percorrer os diferentes valores da variável (PA).
Exibe a taxa de variação considerando o volume atual e o
anterior.
Exibe o gráfico
do volume do
cilindro em
função da altura.

Exibe o gráfico
do volume do
cilindro em
função do raio.

Exibe o gráfico
do volume do
cilindro em
função do
parâmetro t, que
é igual ao raio e à
altura.

Vamos ver como isso funciona?

1. Ao selecionar exclusivamente a caixa de opção Taxa de
Variação o applet exibe em sua tela principal algo como
a imagem a seguir.
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O diagrama da imagem anterior é apenas uma referência.
De fato, o que é importante é o cálculo da taxa de variação, que é realizado para cada novo valor da variável que, para efeitos práticos, viabiliza para o usuário
observar, neste caso, se ela é constante ou uma PA. E,
a partir dessa conclusão, escolher uma função que modele a simulação.
Quando há apenas um valor simulado, nesta opção, o
applet informa apenas para simular outros valores da
variável.
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2. Ao selecionar a caixa de opção Gráfico, o applet exibe em
sua janela principal o gráfico da sequência que relaciona
cada elemento da PA (domínio) com o respectivo volume.

A exibição do gráfico suprime a exibição da Taxa de
Variação.

No caso de escolhermos, simultaneamente, o raio, a
altura e o parâmetro t com valor máximo, o applet dis-
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ponibiliza a caixa de opção Todos que quando selecionada permite comparar os gráficos dos três modelos.

Esta situação só é significativa para a modelagem no
caso em que simultaneamente o raio, a altura e o parâmetro t assumem o valor máximo igual a 5.

3. A última forma de regitro, mas não menos importante, é
a tabela que aparece na parte inferior da tela do applet.
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Essa tabela é de fato uma planilha, não editável, em que,
por linhas, há o registro dos valores da variável – altura, raio
ou ambos –, o respectivo volume e a variação do volume.
A variação é registrada seguida da diferença entre os volumes. Mas, essa diferença aparece em duas linhas. Isso
ocorre visto que identificar uma PA é fácil, pois, nesse
caso, a diferença entre os volumes será constante. No
entanto, identificar uma PA de 2ª ordem é o mesmo que
identificar que a diferença entre as diferenças de volume
são constantes.
Para que isso seja experimentado pelos alunos, sem que
as informações ratifiquem diretamente a indicação dada
pelo formato gráfico, a segunda linha de diferenças não
está assim identificada.
4. Por fim, cabe ressaltar que a grande riqueza deste applet
está na possibilidade de os alunos indicarem funções
polinomiais como funções que modelam cada situação.
Porém, para que isso não seja comprometido pela visão
do gráfico é que recomendamos que como forma de
consolidar os conceitos, o terceiro modelo nunca deixe
de ser obtido.
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Notemos que, nesse caso, o modelo será uma função
que tem por expressão um polinômio de grau 3, e que a
identificamos verificando que a variação dos volumes é
uma PA de terceira ordem.
Este applet, propositalmente, não fornece essa informação
diretamente, pois não há a terceira linha de diferenças.

Em Resumo...
A intenção é que os alunos conjecturem essa possibilidade e com auxílio de uma
calculadora confirmem e validem tal função como função que modela esta terceira
simulação.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Simulador de Volume.

Recurso 2 – Simulador da Porção de Cloro em Água

Com este segundo recurso você e seus alunos poderão experimentar uma simulação de uma situação em que um recipiente contendo uma quantidade ideal de cloro misturado à
água, cada vez que perde parte de seu volume, o repõe apenas com água. Este processo simulado impõe que o volume
de cloro seja cada vez menor com relação ao volume da água.
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Esta situação é a mesma que tratamos no Problema 1, em
nossa conversa anterior. Ela pode ser modelada por uma função exponencial, uma vez que a cada ciclo da simulação o
percentual remanescente de cloro, relativo ao ciclo anterior, é
sempre o mesmo.
Por exemplo, se quisermos simular a perda de 10% do volume
da mistura e reposição por água, a cada nova simulação o volume de cloro remanescente é de 90% do ciclo anterior.
Ou ainda, a razão entre o percentual remanescente atual e da
simulação anterior é constante. Portanto, a sequência desses
percentuais é uma progressão geométrica.
Veja a tela inicial desse applet.

A imagem anterior mostra que este recurso contém apenas
três controles:
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1. O botão Reiniciar, que recomeça a simulação.

2. O botão Retira ‘Água clorada’, que conforme sua identificação simula a retirada da mistura de água e cloro.

3. O botão Repõe Água, que simula a reposição do volume de mistura retirado pelo mesmo volume de àgua.

4. E, a caixa de texto Fator de Reposição, na qual podemos escolher o percentual de volume da mistura que
será trocado pelo mesmo volume de àgua. Nela indicamos este percentual na forma decimal.

Cada vez que este ciclo é simulado, a cor da água se
modifica e é feito o registro gráfico do percentual de
cloro da mistura água e cloro em função da quantidade
de reposições de água.
5. A imagem a seguir mostra a cor mais clara da água e o
gráfico da sequência que relaciona o percentual de cloro na mistura com a quantidade de reposições.
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Na simulação da imagem anterior, o volume de cada retirada
e reposição é equivalente a 50% do volume inicial da mistura
de água e cloro.
A função que modela esta situação pode ser escrita por:

ƒ(r) = Vi (0,5)r

onde Vi é o volume inicial da mistura de água e cloro.

É fundamental que os alunos consigam experimentar
várias simulações indicando que os percentuais formam,
neste caso, sempre uma progressão geométrica.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Simulador da Porção de Cloro em Água.
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Caracterização de Funções Elementares

LIMA, Elon L. et. al. A Matemática do Ensino Médio.
Vol. 1. Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção
do Professor de Matemática), Rio de Janeiro, 1996.
Nas seções 5.4, 6.7, 8.4, 8.8 e 8.11 deste livro, os autores apresentam caracterizações das funções afim, quadrática, exponencial e logarítmica. As argumentações se
baseiam em conhecimentos usualmente abordados no
Ensino Básico; no entanto, em alguns casos, o nível das
explicações excede aquele acessível aos alunos do Ensino Médio.
Modelagem Matemática

ALMEIDA, L. M. W. et al. Perspectiva Educacional
e Perspectiva Cognitivista para a Modelagem
Matemática: Um Estudo Mediado por Representações
Semióticas. Revista de Modelagem na Educação
Matemática, v.1, n. 1, pp. 28-42, 2010.
O artigo apresenta uma discussão a respeito do uso de
diferentes registros semióticos, baseado na teoria de
Raymond Duval, durante o desenvolvimento de atividaMódulo 3
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des de Modelagem quando esta é percebida nas perspectivas educacional e cognitivista. Com uso de atividades de Modelagem, o texto apresenta reflexões que
indicam potencialidades destas perspectivas da Modelagem para a produção e coordenação de registros de
representação de objetos matemáticos.
Disponível em:
<http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelagem/article/view/2014>
BURAK, D., Modelagem Matemática sob um Olhar
de Educação Matemática e suas Implicações para
a Construção do Conhecimento Matemático em
Sala de Aula., Revista de Modelagem na Educação
Matemática, v.1, n. 1, pp. 10-27, 2010.
Este artigo trata da Modelagem Matemática, relativamente
ao ensino e aprendizagem da Matemática e, para a construção do conhecimento matemático, quando vistos sob
a ótica de ao menos duas visões de Educação Matemática. Traz à consideração elementos da Educação Matemática a partir do Modelo do Tetraedro de Higginson, sob a
visão de duas vertentes da Filosofia da Ciência: o Racionalismo Crítico de Popper e a Teoria Crítica de Adorno.
Apresenta de forma explícita, à luz da Educação Matemática, uma fundamentação para o uso da Modelagem Matemática como uma Metodologia de Ensino. Apresenta,
ainda alguns elementos, que entende contribuir para uma
prática educativa – mediada pela Modelagem, que considera preparar de forma mais ampla o estudante para fazer
frente aos desafios de viver no século XXI.
Disponível em:
<http://proxy.furb.br/ojs/index.php/modelagem/article/view/2012>
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CHAVES, C. M. S., Modelagem Matemática e o Uso do
Álcool e do Cigarro: Uma Forma de Contextualizar
a Matemática, Dissertação de Mestrado, Centro
Universitário Franciscano, Santa Maria-RS, 2006.
Esta dissertação apresenta um relato sobre a aplicação
da Modelagem Matemática a um problema envolvendo
o uso de álcool e cigarro entre jovens. A autora realiza
uma pesquisa prática em uma escola de Ensino Médio e
usa o conhecimento matemático para a conscientização
dos jovens sobre o uso de cigarro e álcool.
Disponível em:
<http://tede.unifra.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=7>
Registros de Representação Semiótica

COLOMBO, J. A. A. et al. Registros de Representação
Semiótica nas Pesquisas brasileiras em Educação
Matemática: Pontuando Tendências, ZETETIKÉ –
Cempem – FE – Unicamp, v. 16, n. 29, 2008.
A questão proposta neste artigo é a de trazer reflexões
sobre a forma de utilização dos estudos de Raymond
Duval sobre o papel dos registros de representação semiótica no ensino e na aprendizagem da matemática,
a partir da análise das pesquisas realizadas no Brasil no
período de 1990 a 2005, que utilizam os pressupostos
teóricos desenvolvidos por esse autor, como principal
fundamento em suas investigações.
Disponível em:
<http://www.fe.unicamp.br/revistas/ged/zetetike/article/
viewFile/2397/2159>
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Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Vídeo 1: Problema Modelado por
Função do Tipo Exponencial

No vídeo Professor Paulo Cezar – Funções Exponenciais I,
gravado em 24/01/01, o Professor Paulo Cezar Pinto de Carvalho resolve o problema do cloro na piscina (Problema 1). Ele
aborda a caracterização de situações modeladas por funções
do tipo exponencial.
O vídeo foi desenvolvido para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio pelo
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, em
Janeiro de 2001.
Disponível em:
<http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2001>

Vídeo 2: Caracterização da Função Quadrática

No vídeo Professor Luciano - Função Quadrática Parte 2,
gravado em 24/01/12, o Professor Luciano Guimarães Monteiro de Castro apresenta a caracterização da função quadrática
como sendo aquela que leva progressões aritméticas em progressões aritméticas de segunda ordem. Ele mostra que, em
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alguns casos, é possível determinar as imagens de uma função
quadrática sem ter a expressão dessa função.
O vídeo foi desenvolvido para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio pelo
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, em
Janeiro de 2012.
Disponível em:
<http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2012>
Esse vídeo também está disponível no Youtube em:
<http://youtu.be/NthEsSmV8zA>

Vídeo 3: Problema Modelado por Função Afim

No vídeo Professor Wagner - Função Afim, gravado em
26/01/12, o Professor Eduardo Wagner apresenta conceitualmente a função afim e resolve algums problemas que podem
ser modelados por funções deste tipo. Ele problematiza o fato
de que, para problemas reais, o domínio da função afim não
pode ser o conjunto dos números reais. Um problema muito
interessante, sobre a temperatura em águas marinhas, é apresentado por volta de 36 minutos do vídeo.
O vídeo foi desenvolvido para o Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio pelo
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, em
Janeiro de 2012.
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Disponível em:
<http://video.impa.br/index.php?page=janeiro-de-2012>
Esse vídeo também está disponível no Youtube em:
<http://youtu.be/oDQHRkZidJk>

Vídeo 4: Modelagem Matemática e Resolução de Problemas

No vídeo Questões sobre Modelagem Matemática - XII Edição do Curso de Tendências em Educação Matemática, o
Professor Dr. Marcelo C. Borba comenta sobre duas questões
que surgiram sobre Modelagem Matemática na XII Edição do
Curso de Tendências em Educação Matemática. A primeira
questão se refere à Modelagem Matemática e Resolução de
Problemas e a segunda questão é sobre Modelagem Matemática e Currículo.
Disponível em: <http://youtu.be/zKKBsAzc23o>

Vídeo 5: Modelagem Matemática e Resolução de Problemas

No vídeo Curso de Tendências em Educação Matemática
2013 - Mini Entrevista sobre Modelagem Matemática, o
Professor Dr. Marcelo C. Borba destaca que a Modelagem Matemática enquanto enfoque pedagógico deve priorizar a escolha do tema pelos alunos. Além disso, apresenta uma reflexão
sobre o modelo matemático como componente da realidade.
Disponível em <http://youtu.be/g9F2sDz5Lh8>
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