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

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

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

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

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

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

Características da Coleção
Professores do Ensino Médio

Diálogos

com

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

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.
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Módulo 8
Algoogleritmo

Um conceito
determinante...

1º
3º

TEMA

As Bases da Computação Gráfica

Introdução
Esticar, ampliar, rodar, repuxar e,
enfim, transformar!
Quando se trata de imagens tudo
isso pode ser muito interessante
e até mesmo divertido.
Nos dias atuais as ferramentas
de edição de imagens estão
presentes nos mais diversos
softwares. Até mesmo editores
de textos, de planilhas e de
apresentações já contam com
estas ferramentas para ampliar
a sua eficiência. Os celulares
Obra intitulada “Lizard” de M.C. Escher, produzida em 1939.
http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/no-25-lizard/
e tablets possuem aplicativos
que são capazes de editar as
fotografias no momento em que são tiradas.
Transformamos nossas imagens a todo tempo, mas já
paramos para pensar em como isso é feito? Quais mistérios
se escondem por trás da Computação Gráfica? Qual a
participação da Matemática nesta séria brincadeira?
Pensemos juntos!

Módulo 7
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Sala de Professores
Diálogo.

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

Durante o diálogo, o Professor Francisco mencionou o
termo homotetia. Você se lembra de seu significado?
Segundo o Dicionário Houaiss, homotetia é a
transformação que multiplica por um fator constante a
distância de um ponto qualquer do espaço a um ponto fixo,
deslocando-o sobre a reta definida por estes dois pontos.

Módulo 7
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Aprofundamento
O que são pixels?
Vamos recordar?

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

Observe o exemplo
a seguir.

Uma imagem de resolução 800 × 600, por exemplo, tem pixels
armazenados em 800 colunas e 600 linhas. Quando um programa gráfico
altera a posição, gira ou muda a escala de uma imagem, está mudando as
informações de cor dos pixels que a formam.
A base de tudo isso são as transformações em ℝ2.

Módulo 7
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Quando Pedro pronuncia as palavras arrastar, rotacionar e
aumentar, Francisco logo identifica a beleza matemática por
trás dessas transformações na imagem. Ele vislumbra que
Pedro, por meio do mouse, dá um comando ao computador
para transformar uma imagem plana – e esse processo, que
vai muito além dos cliques do mouse, se baseia em conceitos
de geometria analítica e álgebra linear.
Cada pixel da imagem pode ser representado por um ponto no
plano, então uma transformação em uma imagem é resultado
dessa transformação em cada ponto da imagem.
No entanto,
isso pode ser
visto de forma
mais ampla.

Cuidado para seu aluno não
confundir o “quadradinho”
do pixel com o conceito
de ponto. Afinal, esse
último não possui área.

Se o plano todo, onde a imagem está posta, for modificado,
girado ou distorcido, o mesmo acontecerá com a imagem. Por
meio de uma analogia poética, queremos dizer que mudando
o mundo, mudamos os seres que nele habitam.
Esses diferentes mundos coexistem, ou seja, as coordenadas
que servem de orientação para a posição dos pixels são
mantidas, mas acrescentam-se camadas correspondentes a
cópias do plano tomadas a partir de outros referenciais.
Vamos esmiuçar
essas ideias para que
fiquem mais claras no
decorrer do texto.

Você aceita vir
conosco nessa
viagem? Aperte o
cinto e vamos partir!

Módulo 7
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Diferentes Formas de “Ver” o Plano
O conjunto ℝ2 pode ser visto como um conjunto de pares
ordenados, mas quando definimos um par de eixos em um
plano, como o sistema de eixos ortogonais xOy, passamos a
ver ℝ2 como o conjunto de pontos do plano, identificando,
de forma única, cada ponto com um par ordenado.
Esse processo de identificação é
tão usual que passamos a chamar
o par ordenado de ponto e o ponto
de par ordenado, sem cerimônias.

Para que seja possível ver o plano de formas diferentes, no
entanto, é necessário ter em mente a distinção anterior, bem
como liberar a mente para a possibilidade de sistemas de
coordenadas variados.
Podemos interpretar cada ponto ℝ2 como um vetor.
Mais ainda, se considerarmos os vetores canônicos e1 = (1, 0)
e e2 = (0, 1), sabemos que qualquer vetor (x, y) pode ser
escrito como combinação linear de e1 e e2, ou seja:
(x, y) = x(1, 0) + y(0, 1) = xe1 + ye2

Desta forma, os vetores e1 e e2 geram ℝ2. Nesse sentido,
dizemos que o conjunto {e1, e2} forma uma base para ℝ2.

Módulo 7
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Em Resumo...
Para que um par de vetores forme uma base para ℝ2, basta que esses vetores não
sejam paralelos.

Vamos ver um
exemplo?

O par de vetores u⃗ = (1, 1) e v⃗ = (–1, 1) forma uma base para ℝ2.

Por isso, podemos representar quaisquer vetores como
combinação linear deles, ou seja, para cada (x, y) ∈ R2,
existem α, β ∈ ℝ tais que:
(x, y) = αu⃗ + βv⃗

Se (x, y) = (1,0) = e1, então:
(1, 0) = α1u⃗ + β1v⃗ = α1(1, 1) + β1(–1, 1) = (α1 – β1, α1 + β1)

Para se determinar os valores de α1, β1, basta resolver o
sistema:

Módulo 7
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1 = α1 – β 1

0 = α1 + β1
1
1
obtendo-se α1 =
e β1 = –
.
2
2

Apesar de já termos resolvido o sistema,
consideramos útil retornar a ele para
representá-lo com uma notação matricial.

Na representação a seguir, os termos independentes e os
coeficientes de α1, β1 foram dispostos como vetores coluna,
ou seja, as coordenadas dos vetores estão dispostas na vertical.
1
1
–1
= α1
+ β1
0
1
1

A partir da representação anterior, observa-se o porquê da
definição da multiplicação de matrizes.
1
1
=
0
1

–1
1

α1
β1

Não é preciso definir matrizes antes de se apresentar a escrita acima. Na
verdade, a ideia é justamente mostrar uma forma para dar significado às
matrizes.

Módulo 7

25

Na abordagem que adotamos, as matrizes decorrem de uma
forma de representação de um sistema 2 x 2. Pretendemos
explorar as multiplicações de matrizes deste tipo por meio de
interpretações geométricas das transformações em ℝ2.
O que fizemos para (x, y) = e1 pode ser feito de forma
análoga para (x, y) = e2, de modo a se obter α2 e β2 tais que:
0
= α2
1
1
=
0

1
–1
+ β2
1
1
1 –1 α2
1 1 β2

Resolvendo-se o sistema correspondente chega-se a α2 = 1/2
e β2 = 1/2.
É muito interessante saber que os dois sistemas anteriores
podem ser representados, a um só tempo, por meio da
multiplicação matricial:
1
0

0
1

=

1
1

–1
1

α1 α2
β1 β2

Mais ainda, a matriz do lado esquerdo corresponde à
matriz linha C = [e1 e2] enquanto no lado direito tem-se
o produto da matriz linha N = [u⃗ v⃗ ] pela matriz quadrada
α1 α2
1/2 1/2
=
. Essa última é chamada matriz de
β1 β2
–1/2 1/2
transformação da base {u⃗ , v⃗ } para a base {e1, e2}.
Módulo 7
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Note que a matriz do lado esquerdo (C) é a matriz identidade,
porque os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os
demais iguais a zero. Portanto, as matrizes do lado direito são
inversíveis e uma é a inversa da outra.

Como e1, e2, u⃗ e v⃗ são vetores em ℝ2, então as matrizes linhas(e1 e2)
e (u⃗ v⃗) foram intepretadas como matrizes quadradas 2 x 2 nas quais as
coordenadas dos vetores são dispostas em cada coluna.

Matrizes Inversas
Duas matrizes são inversíveis se o produto delas for igual à matriz
identidade (I). Sabemos que a multiplicação de matrizes não é comutativa,
isto é, existem matrizes quadradas A e B, tais que AB ≠ BA. Por isso faz
sentido falar em inversa à direita e à esquerda. Assim, se AB = I, dizemos
que B é a inversa de A à direita. Vamos provar que B também é inversa
de A à esquerda (BA = I). Lembre-se de que a matriz identidade (I) tem
a propriedade AI = IA = A, para qualquer matriz quadrada A. Seja E a
matriz inversa de A à esquerda

EA = I ↔ EAB = IB ↔ EI = B ↔ E = B
Concluímos que AB = I se, e somente se, BA = I. Assim, somente uma
dessas condições precisa ser incluída na definição de matriz invertível.

Vamos denotar a matriz que transforma da base nova (N) para
a base canônica (C) por:
MCN =

α1 α2
β1 β2

Além disso, devemos lembrar que a matriz C é a igual à matriz
identidade 2 x 2. Assim, a equação matricial...
Módulo 7
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1
0

0
1

=

1
1

–1
1

α1 α2
β1 β2

...pode ser reescrita da forma:
C = N MCN

Multiplicando-se os dois membros pela direita pela inversa de
MCN, (MCN) –1, obtém-se:
C = N MCN
C(MCN )–1 =N MCN (MCN )–1
C(MCN )–1 = N

Portanto, a inversa da matriz MCN transforma da base canônica
(C) para a “base nova” (N). Isto é:
(MCN )–1 = MNC

Nesse momento, já temos
conceitos suficientes para ver
o plano com outros olhos.

Módulo 7
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Mudar a base significa transformar o plano. As matrizes de
mudança de base são matrizes de transformações de ℝ2 em ℝ2.
A transformação da base C para a base N, em nosso
exemplo anterior, corresponde a uma composição de duas
transformações:
•

uma rotação de 45o no sentido trigonométrico;

•

uma homotetia de centro na origem e razão

.

Você poderá constatar isso
após ler as próximas seções.

Transformações do Plano
Vimos que podemos transformar imagens transformando
todo o plano em que estão contidas.

Por isso, nos interessa estudar
algumas transformações de ℝ2 .

Uma transformação pode ser entendida como uma função. Se
essa função for bijetiva, é possível transformar ℝ2 em ℝ2.
A translação é um exemplo de transformação bijetiva. Também
são funções bijetivas as chamadas transformações lineares

Módulo 7

29

injetivas. Cabe destacar que as translações diferentes da
identidade não são transformações lineares porque o zero de
ℝ2 (0ℝ = (0, 0)) não é levado no zero de ℝ2.
2

Uma função T: ℝ2 → ℝ2 é chamada transformação linear se
T(n⋅u + m⋅v)=n⋅T(u) + m⋅T(v), ∀u, v ∈ ℝ2, ∀n, m ∈ ℝ.

Existem algumas particularidades relativas ao estudo
das transformações lineares. A primeira delas é que
T(0ℝ ) = T(0, 0) = (0, 0) = 0ℝ . Para transformações de
R2 em R2, se T é injetiva, T é sobrejetiva e vice-versa. (HEFEZ
& FERNANDEZ, 2012, p.135)
2

2

Para verificar se T é injetiva, basta mostrar que T(u) = 0ℝ se,
e somente se, u = 0ℝ .
2

2

O conjunto formado pela imagem inversa do 0ℝ é
denominado núcleo de T e é representado por Ker(T),
derivado do termo em inglês para núcleo (kernel). Em outras
palavras, Ker(T) = T–1 (0ℝ ), isto é, todos os vetores que
são levados na origem pela transformação T.
2

2

Assim, T é injetiva se, e somente se, Ker(T) = {0ℝ }.
2

Ao aplicarmos uma transformação linear T: ℝ2 → ℝ2 injetiva
qualquer no plano, em particular estamos fazendo o mesmo
em qualquer imagem contida neste plano.
Isto é, estamos aplicando a transformação,
no caso do computador, em cada pixel da
imagem e, consequentemente, realizarmos
esta transformação T em todo o plano ℝ2 .
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Nesse caso, a imagem de ℝ2 por T é também ℝ2, mas tomado
a partir de uma nova base.
O “novo plano” ℝ2 é dado pelo conjunto de todos os
vetores (x', y') gerados pelos vetores linearmente
independentes (não paralelos) u⃗ = (a, b) = T(e1) = T(1, 0)
e v⃗ = (c, d) = T(e2) = T(0, 1), em que u ⃗ e v ⃗ são as
imagens dos vetores canônicos pela transformação T.

Vimos que é possível identificar cada
ponto do plano com um vetor.

Portanto, existe uma relação entre o ponto (x, y) da base
canônica e o ponto (x', y') da nova base, obtida após a
transformação T.
Observe as indicações a seguir:
•

Chamaremos de: B = {(a, b), (c, d)} a base formada
pelos vetores u⃗ = (a, b) e v⃗ = (c, d).

•

Denotaremos por [(x, y)]B o ponto (x, y) escrito na
base B, ou seja, o ponto [(x, y)]B é a imagem do ponto
(x, y) pela transformação T.

Portanto:
(x, y) = (x', y') = [(x, y)]B = xu⃗ + yv⃗ = x(a, b) + y(c, d)
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Mas, os vetores u ⃗ e v ⃗ também podem ser escritos como uma
combinação linear dos vetores e1 e e2 da base canônica, logo:
T(x, y) = (x', y') =

[(x, y)]B = x(a, b) + y(c, d)

= x(a e1 + b e2 )+y(c e1+d e2 )

= (x a + y c) e1 + (x b + y d) e2
= (x a + y c, x b + y d).

Com esta igualdade, percebemos que determinar posições
transformadas equivale a resolver um sistema de equações que
sempre possui uma única solução, pois os vetores envolvidos
não são paralelos e, por isso, geram todo ℝ2.
x' = xa + yc
y' = xb + yd'

Definição: Seja V um espaço vetorial sobre um corpo K. Dizemos que um
subconjunto B de V, #B = n, para algum n ∈ ℕ, é uma base de V se:
1.

B for um conjunto gerador de V; isto é; ∀u ∈ V existem k1 , k2 ,
k 3, ⋯, kn ∈ K tais que u = k1 ⋅ b1 + k2 ⋅ b2 + ⋯ + k1 ⋅ bn,
onde B = {b1, b2, b3, ⋯, bn};

2.

B for linearmente independente, isto é;

• se k1 ⋅ b1 + k2 ⋅ b2 + ⋯ + k1 ⋅ bn = 0 ∈ V;
• então, k1 = k2 = k3 = ⋯ = kn = 0 ∈ K ;

• onde k1 , k2 , k3, ⋯, kn ∈ K e B = {b1, b2, b3, ⋯, bn}.
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Transformando Imagens
Vamos supor que a imagem que Francisco escolheu para
colocar em suas notas de aula seja a que segue, com cada
ponto desta imagem sendo representado em relação à base
canônica.

O que acontece com esses pontos se arrastarmos essa imagem
pelo plano? Que transformações eles sofrem?

A transformação mais simples que podemos fazer é a de
arrastar imagens. Esta transformação, apesar de não linear, é
bijetiva e pode ser interpretada como se fixássemos a imagem
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e arrastássemos todo o plano cartesiano, verificando as
mudanças que ocorriam nas variáveis ao construir esse plano
baseado em um novo sistema de eixos.
Vamos ver um exemplo
para esclarecer as ideias?

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

Considere dois sistemas de coordenadas xOy e uOv, de
modo que os eixos x e u sejam paralelos e tenham o mesmos
sentido, bem como os eixos y e v. Além disso, considere que a
origem do sistema uOv esteja sobre o ponto (2,2) no sistema
xOy.
Essa mudança de sistemas de coordenadas corresponde
a uma translação. A origem do sistema xOy é “levada” para
o ponto (2, 2), para servir de origem para o sistema uOv.
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Assim, o ponto (5,4) no sistema de coordenadas xOy seria
representado pelo par (3,2) quando considerarmos o sistema
de coordenadas uOv. Com efeito, note que:
T(3, 2) = (3, 2) + (2, 2) = (5, 4)

O que acontece se refletirmos a imagem em torno do eixo
das ordenadas? E se a reflexão fosse em torno dos eixos das
abscissas?

Veja agora o movimento de espelhar uma imagem com
relação ao eixo das ordenadas.

A transformação T: ℝ2 → ℝ2 que aplicamos na imagem será a
mesma aplicada a todo o plano.
Então, para encontramos as coordenadas de cada ponto da
nova imagem pensamos que:
u⃗ = –e1 = (–1, 0) e v⃗ = e2 = (0, 1)
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Mas como chegamos a essa
conclusão? Fácil! Acompanhem
o raciocínio a seguir.

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

Por se tratar de uma transformação linear, pois
T(w) = 0 ⇔ w = 0, podemos descobrir as novas coordenadas
através do sistema

x' = x · (–1) + y · 0
, donde concluímos
y' = x · 0 + y · 1

que (x', y') = (–x, y).
O sistema
matricial

x' = xa + yc
y' = xb + yd
x'
y'

=

a c
b d

também pode ser escrito no formato
·

x
y

, onde a matriz

a c
b d
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composta pelos vetores u ⃗ e v ,⃗ da nova base, dispostos em
suas colunas.
Seja P = (x, y) um ponto do plano cartesiano (plano ℝ2). Por meio de um
produto matricial da forma

x'
y'

=

a c
b d

·

x
y

obtém-se um novo ponto P' = (x', y') do plano, tal que x' = ax + by
e y' = cx + dy.
a c
A matriz T =
chama-se matriz de transformação no plano.
bd

Logo, a matriz T1 =

–1 0

retorna o ponto P1 =

0 1

–1 0
0 1

quando multiplicada ao ponto P
·

x
y

=

–x

y

fazendo com

que ocorra uma reflexão com relação ao eixo das ordenadas.
Analogamente, o mesmo ocorre com a reflexão da imagem
em torno do eixo das abscissas.
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Agora as coordenadas dos pontos da nova imagem estão
expressos em relação à base de vetores u⃗ = e1 = (1, 0) e
v⃗ = –e2 = (0, –1), pois a reflexão de e1 em torno do eixo das
ordenadas é o próprio vetor e1, e a reflexão de e2 em torno
do eixo das ordenadas é um vetor com mesma direção, mas
sentido contrário de e2.
Portanto, T2 =

1 0

é a matriz de transformação
0 –1
que realiza a reflexão em torno do eixo das abscissas e
1 0
x
x
P2 =
·
=
.
0 –1
y
–y
Outra transformação interessante
de ser observada é a que
reflete os pontos do plano em
torno na reta y = x.
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Neste caso:
•

refletindo o vetor e1 em torno da reta y = x obtemos o
vetor e2, logo u⃗ = e2 = (0, 1);

•

refletindo o vetor e2 em torno desta mesma reta obtemos
e1, concluindo que v⃗ = e1 = (1, 0).

0 1
Portanto, a matriz de transformação T3 =
nos dá o
1 0
0 1
x
y
ponto P3 =
·
=
que é a reflexão de P em
1 0
y
x
torno da reta y = x.

É interessante observarmos que estas
transformações já foram comentadas por nós
quando conversamos sobre o estudo das funções.

As transformações aqui vistas são uma ampliação
dos conceitos estudados anteriormente, uma vez
que agora podemos aplicá-las ao plano como um
todo, sendo estes gráficos de função ou não.
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Tomando como exemplo a reflexão do gráfico de uma função
real ƒ em torno do eixo das abscissas podemos concluir que
cada ponto desse gráfico é da forma (x, ƒ(x)), logo os pontos
após a transformação são dados por:
1
0

x
x
0
·
=
ƒ(x)
–ƒ(x)
–1

Observemos que uma transformação no plano também está
associada a uma função com domínio e contradomínio iguais
a ℝ2, já que a transformação T∶ ℝ2 → ℝ2 associa cada ponto
do plano gerado pela base canônica a um único ponto do
plano gerado pela nova base.
Como será que ficam as coordenadas dos pontos de uma
imagem ampliada ou reduzida?

Vamos tentar uma ampliação ou
redução da imagem buscando mais
uma vez utilizar uma mudança nas
coordenadas dos pontos do plano.
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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

Referente à animação anterior, podemos afirmar que a
k 0
matriz de transformação TA =
(com k real e
0 k
positivo) quando aplicada ao ponto P o associa a um ponto
k 0
x
kx
PA =
·
=
. Esta transformação faz com
0 k
y
ky
que as coordenadas do ponto P sofram:
•

uma expansão de um fator k, se k > 1;

•

uma contração de um fator k, se 0 < k < 1.

As expansões e contrações também podem ser aplicadas de
forma diferenciada nos vetores canônicos.
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Desta forma a matriz
expansão:

k 0
0 r

produz uma contração ou

•

de um fator k somente na direção do eixo das abscissas;

•

de um fator r somente na direção do eixo das ordenadas.
E se existir uma única direção do plano que seja preservada por
uma transformação?

Esta transformação no plano se chama cisalhamento e possui
dois tipos: horizontal e vertical.
Observe as imagens a seguir.

O cisalhamento horizontal associa o ponto P ao ponto
PI = (x + ky, y) através da matriz de transformação
1 k
TI =
.
0 1
O cisalhamento vertical associa o ponto P ao ponto
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PII = (x, kx + y) através da matriz de transformação
1 0
TII =
.
k 1

E se rotacionarmos a imagem? O que ocorre com seus pontos?

Vamos imaginar que queremos aplicar uma transformação de
rotação de um ângulo θ em uma imagem.

Como fizemos anteriormente, vamos
rotacionar os vetores canônicos.
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Os vetores u ⃗ e v ⃗ podem ser obtidos a partir da rotação dos
vetores canônicos levando em consideração que:
•

Do triângulo retângulo formado pelo vetor u ⃗ e o eixo
das abscissas tem-se:
cos (θ) =

a
b
a
b
=
= a e sen (θ) =
=
=b
||u⃗||
||u⃗||
||e1||
||e1||

onde ‖u ‖
⃗ representa a norma (ou comprimento) do
vetor u ;⃗ ou seja, se u⃗ = (a, b) então ‖u ‖
⃗ = a2 + b2.
Como u ⃗ é o vetor canônico e1 rotacionado, então u ⃗
tem o mesmo comprimento de e1, isto é, 1.
•

Do triângulo retângulo formado pelo vetor v ⃗ e o eixo
das ordenadas tem-se:
c = cos (90° + θ) = –sen (θ)
d = sen (90° + θ) = cos (θ)

Assim, para aplicar uma rotação em torno da origem,
no sentido anti-horário, o ponto P será levado no ponto
Pθ = (x cos θ – y sen θ, x sen θ + y cos θ) através da
cos θ –sen θ
matriz de transformação Tθ =
.
sen θ cos θ
Na imagem a seguir, o exemplo de uma rotação de π/4 rad
do ponto P em torno da origem.
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Estas transformações podem ocorrer
de forma combinada, ou seja, podem
ser aplicadas concomitantemente em
um mesmo conjunto de pontos.

Para ver isso mais de perto,
nos despedimos da Sala dos
Professores e vamos experimentar
uma atividade com esse fim.

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
A atividade a seguir busca explorar com os alunos as diversas
transformações lineares existentes no plano, através do uso
de material concreto e uma planilha eletrônica. Pretendese com isso, associar as transformações lineares a matrizes
quadradas e as composições dessas transformações ao
produto dessas matrizes.
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Atividade 1: Transformando imagens

Material necessário:
•

papel quadriculado;

•

lápis;

•

computador com software editor de planilhas instalado.

Objetivo: Construir os conceitos de transformação no plano
através do estudo de algumas matrizes de transformação e da
observação de imagens geradas por conjuntos de pontos em
um software editor de planilhas.
Descrição:
Leia atentamente o passo a passo seguir.
1. Divida a turma em grupos de 3 a 4 alunos para facilitar:
•

a interação entre eles;

•

a troca de ideias e pontos de vistas.

2. Peça que cada grupo desenhe no papel quadriculado
um plano cartesiano e forme uma figura através da união
de pontos por segmentos de reta.
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Instrua-os a não criarem figuras que possuam simetrias, pois
dificulta a percepção da transformação.

Agora você pode instigá-los
fazendo alguns questionamentos.

Onde estes pontos “iriam bater” se colocássemos um
espelho em cima do eixo das abscissas?
E se colocássemos o espelho no eixo das ordenadas?
E, ainda, se colocássemos o espelho de forma a passar
por cima da reta y = x no plano cartesiano?

Deixe que os alunos pensem e façam desenhos para
responder a essas perguntas; em seguida, passe para o
computador e abra o software editor de planilhas.
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Nesta atividade, vamos
usar o Excel!

3. Solicite que eles digitem nas células da planilha:
•

os elementos da matriz de transformação

1 0
0 –1
•

;

as coordenadas dos pontos que formam
ordenadamente a figura que desenharam,
dispostos nas colunas de uma matriz; ou seja,
as coordenadas x de cada ponto irão compor a
primeira linha da matriz, e as coordenadas y, a
segunda linha.

É importante que o primeiro ponto seja repetido na última coluna
para que a imagem final seja formada corretamente.

Para calcular a matriz de pontos transformados peça
aos alunos que selecionem a primeira entrada dessa
matriz e digitem uma fórmula para que o software
calcule o produto entre a primeira linha da matriz de
transformação e a primeira coluna da matriz de pontos
iniciais estendida.
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Uma dica para facilitar a digitação é fazer como no
exemplo anterior, digitando a fórmula = $A4 * D$4 +
$B4 * D$5, ou seja, colocando o símbolo $ na frente das
letras das células da matriz de transformação e o mesmo
símbolo na frente dos números das células da matriz de
pontos. Desta forma, basta arrastar a primeira célula da
matriz de pontos transformados através do quadrado no
canto inferior direito desta, e o software adapta a fórmula
para as demais células.

4. O próximo passo é visualizar a figura após a transformação.
Para isso peça aos alunos que selecionem todas as células
da matriz de pontos transformados, e na aba Inserir
clique em Gráficos de dispersão com linhas retas.
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Caso a figura não esteja adequada ao tamanho
dos eixos, clique com o botão direito
do mouse em cada um deles, selecione
Formatar Eixo e ajuste a escala de cada um.

Solicite aos alunos que analisem a transformação que
a figura inicial sofreu, se esta se parece com algumas
daquelas que desenharam na tentativa de responder
às perguntas iniciais, até que cheguem à conclusão de
que houve uma reflexão dos pontos em torno do eixo
das abscissas.
É necessário deixar claro aos alunos
que só é possível ver a transformação
ocorrida da figura porque estamos
trabalhando com uma poligonal.
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O que os computadores fazem em programas de
computação gráfica é tomar uma grande quantidade
de pixels de forma que o “buracos” na figura ficam
quase imperceptíveis a olho nu.
As imagens são sempre formadas por um conjunto de pontos
que são transformados a cada comando do usuário.

Repita o processo acima modificando a matriz de
transformação, gerando novas figuras transformadas e
instigando seus alunos a pensarem em qual (ou quais)
transformação ocorreu.

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

Não deixe de pedir
a seus alunos que
façam combinações
de transformações!
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Explore à vontade esse
recurso, transforme, deforme
e ajude seus alunos a ter uma
aprendizagem significativa!

Investigação de Erros
Baseado no estudo de Cardoso et. al. (2013), que propõe
alguns problemas para alunos que estão estudando o conceito
de matrizes, vamos comentar sobre alguns erros frequentes
nas nossas salas de aula.

Problema 1

4 –3 4

9 5

Dadas A = 5 –1 5 e B = 4 4

6 9 –9

1 2

3
4 , calcule A · B – 4 · B.
5

Ao responderem ao Problema 1, dois alunos apresentaram os
seguintes erros.
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Erro I

Erro II

Os erros I e II estão relacionados a problemas nas operações
entre as matrizes.
O primeiro estudante (erro I) utiliza o algoritmo da soma
entre matrizes para realizar a multiplicação, ou seja, multiplica
elemento a elemento da matriz.
Fato muito comum para alunos
que tendem a usar a operação de
números reais como base para as
operações entre elementos diversos.
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O segundo estudante (erro II) realizou a multiplicação de
matrizes corretamente, mas errou na subtração utilizando
para esta operação o mesmo algoritmo da multiplicação entre
matrizes. Este erro não é tão comum, uma vez que os alunos
não costumam apresentar muitos problemas com a soma e
subtração de matrizes.
Isso mostra como o tecnicismo
e a falta de um raciocínio
crítico pode atrapalhar no
processo de aprendizagem.

Analisando esses erros, parece-nos que os alunos ainda estavam
construindo os conceitos de adição e multiplicação de matrizes;
o contato com situações-problemas distintas envolvendo tais
operações pode facilitar a superação destas dificuldades.

Problema 2

3 –2 1

Seja a matriz B = 2 5

0

2 4 –2

Efetue a operação B2.
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Erro III

Este aluno identifica que o quadrado de uma matriz é o produto
desta por ela mesma, mas na hora de realizar o produto calcula
a potência de termo a termo da matriz.

Mais uma vez parece que o aluno
foi induzido pelas operações
entre números reais.

Problema 3

Determine, caso exista, a inversa da matriz A =

2 1
–4 –2

.

A questão solicita que o aluno calcule a inversa de uma matriz,
mas não afirma que esta é invertível.
Na busca por uma inversa, que não existe, pois det A = 0, os
alunos encontram problemas na resolução do sistema.
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Erro IV

Erro V
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Erro VI

Os alunos que cometeram os erros IV e V não souberam lidar
com a igualdade 0 = 1.
O primeiro desses alunos supôs que z = 0 ao encontrar a
igualdade –z + z = 0, conseguindo encontrar uma suposta
inversa para a matriz A.
Já o segundo aluno não soube continuar a resolução do sistema
após encontrar a igualdade 0 = 1, não conseguindo concluir
que este seria impossível e, portanto, A não possui inversa.
Esses erros podem ser provenientes
da escassez de situações que
envolvam contradições, durante
a vida escolar dos alunos.
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Como os alunos não estão acostumados a se deparar com
um problema que apresente uma contradição, o recurso
neste caso foi pensar que estavam desenvolvendo a situação
de forma errada, o que fez com que desistissem de buscar a
solução para o problema ou atribuíssem de forma forçada um
valor para a variável z.
O sexto aluno conclui que A não possui inversa, mas erra
na multiplicação matricial, também não concluindo com
êxito o problema.
Diante disso, e da observação nas nossas salas de aula,
vemos a grande dificuldade de alguns alunos em trabalhar
com problemas que envolvam matrizes, muito decorrente da
algoritmização nos processos operatórios e na memorização
das propriedades em detrimento do raciocínio crítico.
Desta forma, uma apresentação destes conceitos com muitos
aspectos técnicos, grande quantidade de regras, apresentação
exaustiva e fragmentada de nomenclatura podem prejudicar a
aprendizagem significativa por parte dos alunos.

Mas essa realidade pode mudar.
Veja o que afirma o matemático
francês Gérard Vergnaud.

Como Dizem

”A operacionalidade de um conceito deve ser experimentada
por meio de situações variadas, e o investigador deve analisar
uma grande variedade de condutas e de esquemas para
compreender sua consistência, do ponto de vista cognitivo.”
Vergnaud. (1990)
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Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção apresentaremos alguns applets criados
com o Geogebra que podem movimentar suas aulas. Como
sempre, dedicamos tudo de mais especial para que você e
seus alunos desfrutem ao máximo desses recursos.
Esses recursos possibilitam aos alunos experimentar e
investigar transformações lineares do ℝ2 no ℝ2.
O que subjaz esta experimentação é o fato de, no computador,
cada imagem corresponder a um conjunto de milhares
de pixels, cujas informações relativas à cor e posição são
armazenadas, como elementos, em matrizes.
O grande acréscimo para a sua sala de aula
está no fato de as alterações nas imagens
corresponderem a operações com matrizes.

Recurso 1 – Matrizes e Transformações 1

Esse applet sugere que cada matriz M ∈ M2 pode ser um
operador que transforma, por exemplo, o ℝ2 no próprio ℝ2.
Ou ainda, os subespaços vetoriais de ℝ2 em subespaços
vetoriais de ℝ2.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Para tanto, o applet oferece a possibilidade de transformar
um vetor do ℝ2 em outro vetor deste conjunto, por meio da
escolha das coordenadas desse vetor e dos elementos de uma
matriz M ∈ M2.
Para utilizá-lo, o usuário só precisa aprender a manipular os
controles, conforme indicado na sequência de imagens a
seguir:

1. Modifique em cada caixa de texto
o valor dos elementos da matriz M.

2. Utilize também os controles
deslizantes para modificar o valor dos
elementos da matriz M.
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3. Utilize a caixa de opção para exibir
ou esconder as âncoras dos vetores u
e M⋅u.
4. Utilize a caixa de opção para exibir
elementos textuais que associam as
coordenadas de Mu aos elementos da
matriz M.

5. Modifique o vetor u movimentando
o ponto em sua extremidade.

Esse applet utiliza cores para identificar a transformação
algébrica determinada pela multiplicação da matriz M pelo
vetor u.
Com a observação das cores e suas associações, o usuário
pode concluir que as coordenadas do novo vetor dependem
das coordenadas de u.

Ao utilizar este applet , você deve considerar como um
importante objetivo a possibilidade de que seus alunos
concluam e explicitem a operação de multiplicação
de matrizes através da associação das cores.
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Percebendo a associação de cores, os alunos entenderão e
até justificarão as transformações que podem ser admitidas
tendo uma determinada matriz como operador.
Vamos ver um exemplo?

Se mantivermos fixos a11 = 1, a21 = 0, a22 = 0 e variarmos
a12, o applet nos permite verificar que o vetor Mu varia
horizontalmente.
Com estímulo, é possível perceber até que a variação por
unidade em a12 corresponde uma variação somente na
coordenada yMu. E que essa variação equivale ao acréscimo
ou decréscimo de uma vez o valor da coordenada yu.
Variar somente o elemento a12 da matriz M não descreve o
1 k
cenário da transformação determinada pela matriz
,
0
1
k ∈ ℝ. É preciso variar também o vetor u.
Note que se u é um vetor da forma (x, 0), e se M é a matriz
assinalada acima, qualquer que seja o valor real de k, u e Mu
coincidem!
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Ou seja, u é sempre ponto fixo.
Veja que, explorando devidamente diversos valores de u, os
alunos podem conjecturar que a transformação determinada
pela matriz acima corresponde a um cisalhamento horizontal.

Fique atento! Esse applet permite que, visualmente, seus alunos tenham
contato com ideias que vistas a partir do trabalho algébrico, talvez, se
fizessem distantes. Aproveitar ao máximo as possibilidades desse recurso
requer que os seus objetivos sejam conquistados gradualmente e sempre a
partir de explorações guiadas por você.

Com esse applet e suas orientações os alunos poderão associar
com riqueza de detalhes as respectivas transformações
determinadas, por exemplo, pelas matrizes:

1 k
0 1
1 0

,

1 0
k 1
0 0

,

k 0
0 k
0 0

,

1 0

,

1 0

0 1
0 –1
0 1
,
,
,
k ∈ ℝ.
0 0
0 1
1 0
0 0

,

–1 0
0 1

,

Observe, em outro exemplo, quão especial pode
ser esse recurso com a possibilidade de descrever a
imagem das transformações descritas anteriormente.
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Movimentando u, e fixando os elementos de M, podemos

0 0

verificar que a matriz M =

1 0

transforma todo o

semiplano aberto que contém o ponto (1,0) e é determinado
pela reta r: y = 0, na semirreta s com origem em O = (0, 0)
passando pelo ponto (0, 1) – da mesma forma que transforma
todo o outro semiplano aberto determinado pela reta r na
semirreta oposta à s.

−M →

Nessa transformação o vetor nulo é o único ponto fixo, e o
único cuja imagem é a origem!
Você, professor, ainda pode surpreender seus alunos
oferecendo a eles a possibilidade de descrever transformações
como a determinada pela matriz
M=

0,2 0,4
0,4 0,8

=

1/5 2/5
2/5 4/5

Como em todos os outros applets que apresentamos aqui a notação
decimal utilizada é a que considera o ponto como separador das unidades
e dos décimos de unidade.
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Essa Matriz é a que está associada a transformação que
determina a projeção dos vetores de ℝ2 sobre a reta y = 2x.
E seu aluno poderá verificar este fato!
No entanto, CUIDADO!
Este recurso não irá fornecer exemplos significativos que
ajudem seu aluno a entender como podemos determinar esta
matriz ou, o contrário, como fazemos para determinar o que
ela faz quando a conhecemos.

Vale aqui o
bom senso!

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Matrizes e Transformações 1

Recurso 2 – Matrizes e Transformações 2

Este recurso complementa a ação do primeiro, com a
sensacional possibilidade de o aluno associar as transformações
estudadas à transformação de imagens, tal como, em alguns
casos, são feitas pelo computador.
Com este applet o usuário pode alterar uma imagem com
transformações como:
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•

o cisalhamento;

•

a ampliação;

•

a redução;

•

as compressões e dilatações horizontais;

•

as rotações.

Os controles para que o applet realize essas transformações
estão descritos na sequência de imagens a seguir.

1. Modifique o valor dos elementos
da matriz M utilizando caixas de texto
ou controles deslizantes.

2. Selecione uma imagem ou uma
sugestão de imagem a ser criado com
o menu de lista suspensa.

3. Controle a exibição das malhas
com esses controles.
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A seguir, mais
informações
sobre o applet.

Os botões Limpar e Preencher funcionam apenas no quadro
destacado na área gráfica.

Eles descolorem todos os quadrados da malha ou pintam
esses quadrados com uma cor selecionada.
Nesta área de desenho cada quadradinho é a simulação de
um pixel.
O usuário tem também à disposição o
quadro de cores da imagem a seguir.
Esse quadro será utilizado para pintar os
quadradinhos da área de desenho.
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Basta clicar sobre a cor desejada e clicar sobre o quadrado
que deseja pintar.
O próprio applet sugere imagens que podem ser reproduzidas
na área de desenho.

Essas imagens
foram construídas
com o próprio
applet!

Além dos desenhos, o applet permite que o usuário explore as
transformações matriciais utilizando transformações sobre a
imagem a seguir.
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Consideramos ser significativo na utilização desses dois applets
que os alunos repitam a exploração sobre as transformações
determinadas, por exemplo, pelas matrizes:

1 k
0 1
1 0

,

1 0
k 1
0 0

,

k 0

,

1 0

,

1 0

0 k
0 1
0 –1
0 0
0 1
,
,
,
k ∈ ℝ.
0 0
0 1
1 0
0 0

–1 0

,

0 1

,

Por fim, um último recurso
muito interessante:
a animação das
transformações.

O usuário pode clicar no botão disponível no canto
inferior esquerdo da janela de controles.
Esse botão faz com que os elementos da matriz M variem,
todos, no intervalo [-5, 5]. E com isso faz com que a imagem,
ou desenho, se modifique.
Os vetores vermelhos do canto inferior direito da área de
desenho indicam a transformação dos vetores canônicos
e1 = (1, 0) e e2 = (0, 1).
Durante a animação o usuário pode modificar livremente os
valores dos elementos da matriz M. Isso deve ser explorado,
pois a forma como diferem implica a forma como a imagem
ou desenho varia no plano.
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Como sempre dizemos
por aqui, divirta-se
sem moderação!

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Matrizes e Transformações 2

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Matrizes e o Movimento da Matemática Moderna

LOPES, M. R.. Matrizes: História de um Conteúdo
Escolar. Dissertação de Mestrado, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
Este trabalho apresenta uma investigação histórica de
como o conceito de matrizes foi introduzido no ensino
secundário brasileiro, a partir da análise de livros didáticos
inseridos no período 1930-1980 juntamente com o
estudo do contexto histórico educacional em que tais
obras estavam compreendidas.
Disponível em
< http://www.pg.im.ufrj.br/pemat/42%20Marcelo%20Lopes.pdf >
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Fórmula Canônica de Jordan para Operadores
Lineares do Plano – Matrizes Reais 2x2

KAMPHORST, S. O.. Fórmula Canônica de Jordan para
Operadores Lineares do Plano – Matrizes Reais 2 x 2.
Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2012.
Este trabalho apresenta uma abordagem sobre conceitos
envolvendo as transformações lineares e as matrizes 2
x 2, além de exemplos de mudanças de base para as
transformações do plano.
Disponível em
< http://www.mat.ufmg.br/~syok/cursos/al/forma8.pdf >

Sugestões de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
Sugestão de Recursos Educacionais Digitais
Vídeo 1: Coordenadas com Respeito a uma Base

No vídeo Coordenadas com respeito a uma base, publicado
em 01/12/14, o Instituto Khan Academy explora o conceito
de coordenadas de um vetor em base diferente da padrão.
Comparam-se uma base dada e a base padrão e é feita a
definição formal de coordenada.
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Disponível em: < https://pt.khanacademy.org/math/
linear-algebra/alternate_bases/change_of_basis/v/linearalgebra-coordinates-with-respect-to-a-basis

>

O vídeo também está disponível no Youtube em:
< https://www.youtube.com/watch?v=togzGb6O3NA >
Vídeo 2: Matriz de Mudança de Base

No vídeo Matriz de mudança de base, publicado em
01/12/14, o Instituto Khan Academy explora a construção da
matriz de mudança de base entre uma base dada e a base
padrão. São desenvolvidos exemplos de mudança de base
com vetores dados.
Disponível em: < https://pt.khanacademy.org/math/
linear-algebra/alternate_bases/change_of_basis/v/
linear-algebra-change-of-basis-matrix

>

O vídeo também está disponível no Youtube em:
< https://www.youtube.com/watch?v=N2IkjZ3DmCo >
Vídeo 3: Matriz de Transformação com Relação a uma Base

No vídeo Matriz de transformação com relação a uma base,
publicado em 01/12/14, o Instituto Khan Academy explora a
obtenção da matriz de transformação linear em uma base B
diferente da base padrão a partir da matriz de transformação
na base padrão e da matriz de mudança de base.
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Disponível em: < https://pt.khanacademy.org/math/
linear-algebra/alternate_bases/change_of_basis/v/lin-algtransformation-matrix-with-respect-to-a-basis

>

O vídeo também está disponível no Youtube em:
< https://www.youtube.com/watch?v=zaDVFII0XjY >
Vídeo 4: Mudança nos Sistemas de Coordenadas para
Ajudar a Encontrar uma Matriz de Transformação

No vídeo Mudança nos sistemas de coordenadas para
ajudar a encontrar uma matriz de transformação, publicado
em 02/12/14, o Instituto Khan Academy explora a utilização da
mudança de sistema de coordenadas para obter, de maneira
mais simples, a matriz de transformação de uma transformação
linear do sistema padrão de coordenadas.
Disponível em: < https://pt.khanacademy.org/math/linearalgebra/alternate_bases/change_of_basis/v/lin-alg-changingcoordinate-systems-to-help-find-a-transformation-matrix

>

O vídeo também está disponível no Youtube em:
< https://www.youtube.com/watch?v=RFIe4t3n620 >
Applet – Matriz e Transformação Linear

No applet Matrix and Linear Transformation,
publicado em 10/03/14, no site GeoGebra Tube, é possível
movimentar os vetores canônicos aplicando a estes diversas
transformações.
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Ao lado da imagem transformada também é possível visualizar
os vetores da nova base utilizada na transformação.
Disponível no site do GeoGebraTube em:
< http://tube.geogebra.org/student/m94321 >
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Introdução

“...a epítome da certeza, das verdades imutáveis e dos métodos
irrefutáveis... segura por meio da infalibilidade de seu método
supremo, a dedução... Os conceitos em Matemática não
são desenvolvidos, são descobertos... as verdades anteriores
não são alteradas pela descoberta de uma nova verdade...
a Matemática assim prossegue pela acumulação de novas
verdades matemáticas, como tendo uma estrutura inflexível,
definida a priori.” (Confrey apud Ernest, 1991.)
Aonde nos levará a curiosidade humana? Onde acabam as
descobertas? O que julgamos real hoje não foi imaginado
um dia?

Essas são as perguntas que permeiam a mente de qualquer
pessoa interessada pela ciência. Nós, professores, fazemos
parte desse grupo, e a cada nova descoberta ficamos
abismados com o rápido avanço que a ciência percorre hoje.
Mas a Matemática é criada ou descoberta?
Essa é uma pergunta filosófica cujo conteúdo que se desdobra
dela não caberia no escopo desse trabalho. Apesar disso,
podemos tecer em algumas linhas o nosso ponto de vista que
pode servir de base para um futuro debate mais aprofundado.
A chave para a pergunta, em nossa opinião, reside na semântica
das palavras: criada e descoberta. A palavra criada se origina
do verbo criar, cuja interpretação pode ser “dar um princípio”.
Por outro lado, a palavra descoberta é uma inflexão do verbo
descobrir, cuja interpretação pode ser “revelar algo ou alguém”.
Então, por um lado, aqueles que acreditam que a Matemática
é criada pensam que o ser humano tem a capacidade de
dar princípio a algo que não existia. E os que creem que a
Matemática é descoberta pensam que o ser humano apenas
revela algo que sempre existiu.
De certa forma, podemos acreditar que a ciência ora é criada,
ora é descoberta.
A sutil diferença que existe entre esses dois pensamentos não
afeta a beleza das inúmeras descobertas ou criações que os
matemáticos realizam atualmente.
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Sala de Professores
Diálogo.

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

Aprofundamento

Você já percebeu qual é o foco deste texto?

Acertou quem respondeu...
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É comum, logo na primeira aula sobre esse conceito, ser
apresentada a síntese inclusiva (ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ)
que por uma opção didática induz a falsa linearidade do
desenvolvimento destes conceitos numéricos na Matemática.

Como Dizem

Os números naturais permitem a contagem do número de
elementos de uma colecção de objectos. No entanto, são
insuficientes para medir grandezas de natureza contínua, como
comprimento, área, volume e tempo, o que torna necessário
a introdução de uma nova classe de números, os números
racionais (absolutos). Para descrever grandezas do mundo
físico e social que podem variar em sentidos opostos são
necessários os números (inteiros ou racionais) relativos. Por
considerações internas à própria Matemática, para se obter
coerência e se conseguir resolver alguns problemas (como o
problema da razão entre o perímetro e o raio da circunferência
ou encontrar a solução geral da equação do 3º grau) chega-se
mais tarde à conclusão de que os números naturais, racionais
e relativos, necessitam ser complementados com novas classes
de números, os números reais e os números complexos.
(PONTE, 2006, p. 3)
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É importante destacar que foram os processos de resolução
das equações algébricas de 3º grau que implicaram a
aceitação dos números complexos. Vamos visitar um pouco
essa história, mas antes vamos tecer alguns comentários sobre
o questionamento feito no texto.
Uma vez que podem ser entendidos como pares ordenados ou
vetores, os Complexos podem ser chamados de números?

Essa pergunta é mais motivadora de questionamentos do que
precursora de uma resposta pacificadora. Para respondê-la
deveríamos saber dizer, indubitavelmente, o que é um número.
O problema é que, apesar de ser o principal objeto de trabalho
dos matemáticos e professores de matemática, o conceito de
número não está na ponta da língua desses profissionais.
•

Diversos filósofos e matemáticos buscaram responder à
pergunta “O que é número?”. (FONSECA, 2010).

•

No livro Introdução à filosofia matemática de Bertrand
Russell, publicado pela primeira vez em 1919, o objeto
principal é o conceito de número e tudo o que se refere
a esse conceito.

•

Para os filósofos ditos intuicionistas, a pura intuição da
contagem seria o ponto de partida para a justificativa do
conceito de número.

•

Para os conceitualistas, os números são entidades
abstratas produzidas pela mente.
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Nos debates filosóficos em torno da natureza do
conceito de número, emergem questões relacionadas ao
conhecimento a priori ou ao conhecimento empírico.

Como Dizem

Frenge (1992, apud FONSECA, 2010), em relação aos números
complexos, afirma que é necessário definir univocamente
o significado de um símbolo e manter-se coerente com tal
significado ao longo do processo.

Os números negativos e os números complexos foram
considerados duvidosos durante muito tempo. Somente no
século XIX eles vão adquirir o status de número. A partir desse
mesmo século os números reais foram logicamente bem
fundamentados por alguns matemáticos como Dedekind,
Weierstrass, Méray e Cantor.
Para se obter os números reais pode-se seguir o passo a passo
axiomático:
•

os números naturais são caracterizados pelos axiomas
de Peano;

•

em seguida, constrói-se o conjunto dos números inteiros
por meio de classes de equivalência de pares ordenados
de números naturais;

•

o próximo passo é construir os números racionais por
meio de classes de equivalência de pares ordenados de
números inteiros;

•

e por fim os números reais por meio dos cortes Dedekind

Conhecimento a priori - Possível de obter antes da experiência.
Conhecimento empírico - Baseado na experiência.
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ou por classes de equivalência de sequências de Cauchy
(de números racionais).

Como Dizem

Conway critica essa forma de construir os reais, que necessita
construir antes os racionais. Seu argumento é que os racionais
são reconstruídos como certos cortes de Dedekind, e que a
distinção entre o “antigo” e o “novo” racional parece artificial,
mas é essencial.
(FONSECA, 2010, p. 22)

No final do século XX, Conway apresentou uma definição para
número que engloba os números:
•

inteiros;

•

racionais;

•

reais;

•

complexos.
O link está disponível na seção
Bibliografia Consultada.

Para um primeiro contato com as ideias
de Conway, recomendamos que você
leia a tese A Complementaridade entre
os Aspectos Intensional e Extensional na
Conceituação de Número Real Proposta por
John Horton Conway, de Rogério Fonseca.
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Como Dizem

Conway conceitua número utilizando a noção de corte,
generalizando a definição de Dedekind, e também emprega
como recurso uma classe especial de jogos e a teoria dos
conjuntos. A teoria de Conway (2001) possibilita a construção
dos números de forma única, dos naturais aos transfinitos.
O sistema de números definido por Conway recebe a
denominação de “Números Surreais”.
Esses números podem ser representados por conjuntos ou por
configurações de uma classe de jogos. Por volta de 1974, o
matemático Donald E. Knuth chamou os números de Conway
de Números Surreais; posteriormente o próprio Conway
começou a utilizar essa designação.
(FONSECA, 2010, p. 18)

Atualmente, os números complexos estão presentes nos
currículos escolares e são aceitos como números, sem
questionamento. Mas, como vimos, o próprio conceito de
número foi objeto de controvérsias.

Partindo dessa abordagem
histórica sobre o
desenvolvimento dos números
complexos, vamos revisitar a
equação “mãe” desse conceito.

Uma dica rápida: caso
você queira saber mais
sobre o tema, sugiro
que leia “História da
Matemática: Uma Visão
Crítica, Desfazendo
Mitos e Lendas”, de
Tatiana Roque.

Uma Equação que Tem História!
A equação x3 – 15x = 4 tem uma raiz real igual a 4, que pode
ser facilmente verificada por substituição.
O que ela tem de importante?
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Para responder a isso, vamos apresentar
uma fórmula pouco conhecida,
mas que foi deduzida para esse tipo
de equação do terceiro grau.

Em 1545, Cardano , em seu livro Ars Magna , mostrou um
método de resolução para uma equação cúbica reduzida do
tipo x3 = px + q.
Esse método ficou conhecido como fórmula de Cardano e
deduz que o resultado a seguir é uma solução da equação
cúbica x3 = px + q:

Aplicando a fórmula de Cardano à equação x3 = 15x + 4:

Cardano - Girolamo Cardano foi um polímata italiano do século XVI,
pioneiro na introdução da teoria das equações algébricas.
Ars Magna - Tratado do polímata Girolamo Cardano, publicado em latim
no ano de 1545, no qual são apresentados, pioneiramente, métodos
de resoluções de equações de terceiro e quarto grau.
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Observe que para determinarmos o valor de x, temos que
resolver um problema insolúvel, para a época, que é a raiz
quadrada de um número negativo.
Bombelli , discípulo de Cardano, em sua obra L’Algebra (1572),
aplicou a fórmula de Cardano a esta equação e encontrou
este mesmo resultado, mas não parou por aí.
Apesar de não se sentir à vontade em relação às raízes
quadradas de números negativos que surgiram, Bombelli
continuava corajosamente usando a álgebra para operá-las,
uma vez que sabia que a equação possuía pelo menos uma
raiz real: o 4.
Assumindo a manipulação algébrica de raízes quadradas de
números negativos, Bombelli chegou à seguinte igualdade:
(2+ –1)3 = 23 + 3 ∙ 22 ∙ –1 + 3 ∙ 2 ∙( –1)2 + ( –1)3
= 8 + 12 –1 – 6 – –1 =
= 2 + 11 –1 =
=2 + –121

A partir da igualdade anterior, Bombelli determinou que as
raízes cúbicas da fórmula de Cardano aplicada à equação
x3 = 15x + 4 podem ser encontradas simplificando a
primeira raiz cúbica obtendo 2 + –121 = 2 + –1 e,
analogamente, a segunda raiz cúbica obtendo 2 – –121 =
2 – –1. Conclui-se que:
Bombelli - Rafael Bombelli foi um algebrista italiano do século
XVI, precursor nos estudos sobre números imaginários.
L’Algebra - Obra de autoria de Rafael Bombelli na qual
são apresentadas as regras algébricas dos números negativos
e dos números complexos.
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x=

2+

–121 +

2–

–121 = 2 +

–1 + 2 –

–1 = 4

Como é possível obter uma raiz real usando um método que
faz aparecer números “ilegítimos”, como as raízes quadradas de
números negativos?

Um fato a ser destacado desta história é o uso de números
ilegítimos para a resolução de uma equação cúbica, por meio
da fórmula de Cardano, obtendo-se uma resposta correta.
Observe que, apesar de manipular as raízes quadradas
negativas, elas não aparecem na resposta final, pois se anulam.
E mais impressionante do que isso: a igualdade ( –1)2 = –1
utilizada, aparentemente, não gerou erro algum porque, ao
final, conduziu a uma resposta correta.

Veja a seguir um exemplo de
resolução de equação do 3º.

Resolução de uma equação geral de terceiro grau:
x3 + ax2 + bx + c = 0.
Para resolvermos essa equação faremos uma mudança de
variável para recairmos no caso particular estudado por
Cardano, e a partir dele chegar a uma solução geral.
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A. Aplicando a substituição x = y – a/3 podemos reduzir
a equação anterior para a forma y3 = py + q, com
p, q ∈ ℝ, da seguinte maneira:

B. Definindo

e

temos:
y3 – py – q = 0

⇒ y3 = py + q (Equação de Cardano!)

Para resolvermos essa equação utilizaremos o método
apresentado por Cardano.
Observe que:
(u + v)3 = u3 + 3u2v + 3uv2 + v3 = 3uv (u + v) + (u3 + v3)

Assim, se existirem u e v tais que p = 3uv e q = u3 + v3
então conseguiremos um y = u + v tal que:
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y3 = py + q,
afinal,

y

3

p

y

q

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

Portanto, basta descobrir valores para u e v que
satisfaçam a p = 3uv e q = u3 + v3.
C. Partindo das equações p = 3uv e q = u3 + v3,
u3 + v3 = q
chegamos ao sistema
.
u · v = p/3
Elevando ao cubo a equação u · v = p/3 obtemos
u3 + v3 = q
.
u3 · v3 = p3/27
Para simplificar um pouco as equações, consideremos
U+V=q
U = u3 e V = v3 resultando em
.
U · V = p3/27
Assim, buscam-se números cuja soma e cujo produto
são conhecidos.
Por isso, as soluções do sistema U e V são tais que
equivalem às soluções de uma equação do segundo
grau da forma Z2 – qZ + p3/27 = 0, obtidas por meio
das expressões de soma e produto de raízes, ou seja,
Z1 = U e Z2 = V.
D. Aplicando-se a fórmula usual de resolução de equações
do 2o grau obtém-se:
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U = Z1 =

–(–q) +

(–q)2 – 4 ⋅1⋅p3/27
q + q2 – 4p3/27
=
=
(2⋅1)
(2⋅1)

= q/2 + q2/4 – p3/27
e

V = Z2 =

–(–q) +

q + q2 – 4p3/27
(–q)2 – 4 ⋅1⋅p3/27
=
=
(2⋅1)
(2⋅1)

= q/2 + q2/4 – p3/27

Como U = u3 e V = v3, então temos que:

Chegando-se assim ao caso particular da fórmula de
Cardano:
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E. Para se chegar à fórmula da equação geral devemos
reverter a substituição inicial.
Portanto, a solução de qualquer equação da forma
x3 + ax2 + bx + c = 0 é dada por:

p = a2 / 3 – b e q = ba / 3 – (2a3) / 27 – c.

Os números complexos são frequentemente associados
à resolução de equações quadráticas cujas solução são
expressas por raízes quadradas de números negativos.
Porém, como vimos, o que tornou incontornável admitir
raízes quadradas de números negativos como números
legítimos na Matemática foi o estudo da resolução de
equações cúbicas.

(...) às vésperas do século XVI, as quantidades imaginárias eram empregadas
em cálculos, possuindo nome e algoritmos definidos, mas seu emprego
ainda causava incômodo.
Estas quantidades eram toleradas quando partiam do real para se chegar
ao real e pelo fato de que a teoria sobre as equações ainda não estava
perfeitamente definida. Aos numerosos e longos cálculos utilizados na
resolução das cúbicas irá se substituir uma escrita formal que as reduzirá
e fará os matemáticos descobrirem a generalidade que lhes faltava. Todas
essas pesquisas serão feitas no fim do século XVI e prosseguirão
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pelo século seguinte, ficando aparentemente ocultos os resultados que
Bombelli tinha obtido. Mas, foi a partir dos trabalhos destes matemáticos
italianos que os números sofisticados começaram a perder parte de sua
característica mística, ainda que sua plena aceitação no universo dos
números comece a ser obtida apenas no século XIX com os trabalhos de
Wallis, Wessel, Buée e Argand.
(Pinto, 2009, p. 12-14, 28)

Números Sofisticados
Ao longo da história, diferentes termos foram utilizados para
designar os números complexos não reais:
•

Bombelli os chamava de números sofisticados;

•

Harriot e outros se referiam à raiz quadrada de um
número negativo como número inexplicável;

•

Girard se referia a raízes impossíveis;

•

Descartes os chamou de números imaginários, não
com o sentido de que eles não seriam reais, mas como
números que poderiam ser imaginados;

•

Gauss quem os designou como complexos.

Como Dizem

Nem todas as raízes verdadeiras e nem as falsas são sempre reais;
às vezes elas são imaginárias; ou seja, enquanto nós podemos
sempre conceber a quantidade de raízes de uma equação
como eu tinha atribuído, ainda assim nem sempre existe uma
quantidade definida que corresponda a cada raiz obtida. Logo,
mesmo concebendo que a equação x3 – 6x2 + 13x – 10 = 0
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Como Dizem

tenha três raízes, ainda que só exista uma raiz real, 2, as outras
duas, embora nós possamos somá-las, diminuí-las ou multiplicálas de acordo com as regras estabelecidas, permanecerão
sempre imaginárias.
(DESCARTES,1954, apud PINTO, 2009)

No século XVIII os estudos em torno do imaginário se
intensificam e d’Alembert, em 1747, afirma na dissertação
Réflexions sur la cause générale des vents que uma quantidade
qualquer composta com tantos imaginários quanto
desejarmos pode ser reduzida à forma A + B –1, com A e
B reais, de tal forma que se B = 0, então a quantidade é real.
A afirmação de d’Alembert começa
a dar sentido a um novo conjunto
que engloba os números reais.

Assim, os imaginários ganham cada vez mais espaço e vários
outros estudiosos da época chegam a resultados semelhantes
a estes, como Euler que, além destes resultados, introduz a
notação A + Bi, substituindo o imaginário –1 pela letra i.
Joseph-Louis de Lagrange, percebendo a importância das
realizações de d’Alember e Euler, mas sentido falta de um
caráter mais rigoroso e de maior generalidade, retorna ao
estudo deste tema em sua obra Sobre a forma das raízes
imaginárias das equações (1772).
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Outras reflexões sobre a forma A + B –1 seriam exploradas
por Jean-Robert Argand que interpreta os imaginários
geometricamente

Como Dizem

Podemos considerar que a obra de Argand constituiu um
importante marco na história dos números complexos uma vez
que, na representação geométrica das quantidades imaginárias,
estas quantidades já começam a ser concebidas como um
ente matemático distinto dos reais, que possuem um caráter
composto, que levará Gauss a designar essas quantidades
como ‘complexas’.
(PINTO, 2009, p.80)

Ainda no século XVIII, Abrahan de Moivre introduziu métodos
mais modernos para as operações entre números complexos,
mas foi Willian Rowan Hamilton quem utilizou pela primeira
vez a álgebra formal, que consiste em admitir o conjunto dos
números complexos como o conjunto de todos os pares
ordenados da forma (a, b) de números reais, conforme
apresentado a seguir.
Considere o conjunto ℝ2= {(x, y) | x, y ∈ R} e os
pares ordenados P = (x1, y1) e Q = (x2, y2) elementos
desse conjunto.
Por definição, P = Q se, e somente se, x1 = x2 e y1 = y2.
Assim, é possível definir as seguintes operações de adição e
multiplicação:
P + Q = (x1, y1) + (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2)
e
P ∙ Q = (x1, y1) ∙ (x2, y2) = (x1 x2 – y1 y2, x1 y2 + x2 y1)
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O conjunto ℂ dos números complexos é o conjunto dos pares
ordenados (x, y) de números reais x e y, munido dessas
operações de adição e multiplicação.

A partir das definições anteriores costuma-se identificar o número
complexo (x, 0) com o número real x, mostrando-se que as operações
de soma e multiplicação definidas para os pares ordenados vão coincidir
com as operações correspondentes definidas em ℝ. Com isso, verifica-se
que o conjunto dos números reais é um subconjunto dos complexos, ou
seja, ℝ ⊂ ℂ.
A rigor, o que se faz é uma imersão de ℝ em ℂ, de modo que há um
subconjunto de ℂ que é isomorfo a ℝ. De certa forma, há um caráter
circular nesse processo, uma vez que ℂ é definido a partir de ℝ.

Ao se identificar i = (0, 1), chamada unidade imaginária,
verifica-se que:
i2 = i ∙ i = (0, 1) ∙ (0, 1) = (0 ∙ 0 – 1 ∙ 1, 0 ∙ 1 + 1 ∙ 0) = (–1, 0) ≈ –1

Como o par (-1, 0) pode ser identificado a –1, então escrevese i2 = –1. Com procedimentos análogos, verifica-se que um
número complexo qualquer z = (x, y) pode ser escrito da
seguinte maneira:
z = (x, y) = (x, 0) + (y, 0) = x(1, 0) + y(0, 1) = x + yi

Assim, todo número complexo z = (x, y) pode ser escrito de
maneira única na forma z = x + yi, com x, y ∈ ℝ e i2 = –1.
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Esta é chamada atualmente de forma algébrica do número
complexo z, em que:
•

x é chamado de parte real de z e denotado por Re(z);

•

y é chamado parte imaginária de z e denotado por
Im(z).

Vale ressaltar que:
•

Se y = 0, então z = x + yi é um número real.

•

Se x = 0 e y ≠ 0, então z = x + yi é dito um número
imaginário puro.

A apresentação dos complexos tomando-se ℝ2 munido
de operações de adição e multiplicação artificialmente
construídas, pode se tornar um entrave pedagógico no qual
se ganha maior rigor matemático, mas se perde na clareza
intuitiva da construção dos conceitos.
A seguir, apresentamos uma crítica bem posta a esse aspecto:

Como Dizem

A Definição 2 [via pares ordenados] foi aquela utilizada para
definir os números complexos durante o período da Matemática
Moderna e segue sendo utilizada até os dias de hoje, ainda
que sem a mesma popularidade. Sobre ela não repousam
fragilidades tão grosseiras [...], mas há uma questão filosófica
importante que deve ser observada, por ter consequências
pedagógicas imediatas. A Definição 2 apresenta duas operações
sobre o conjunto ℝ2, das quais segue, por exemplo, que
(0, 1) ∙ (0, 1) = (–1, 0). No entanto, antes mesmo que os
alunos verifiquem tal igualdade formalmente, eles perguntam:
que operação de produto é essa? Se despirmos a Definição 2
da ’impecabilidade matemática‘ que a ela foi atribuída durante
anos, nada mais...
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Como Dizem

...veremos além da proposta ’Caro aluno, a fim de compreender a
igualdade i2 = –1, de forma absolutamente trivial e sem sentido
algum neste momento, você acolheria a escolha injustificada do
produto (x1, y1) ∙ (x2, y2) = (x1 x2 – y1 y2 , x1 y2+ x2 y1)?’.
Este é um exemplo típico do círculo hermenêutico
constantemente oferecido pelos caminhos formalistas: a escolha
de axiomas é justificada pela força do resultado final a que eles
servem e esse, por sua vez, após tornar-se óbvio intuitivamente
ou inevitável, por conta de sua demonstração formal, revisita as
suposições iniciais que nele se desdobraram, como a evidência
estrondosa e definitiva da coerência alegada para legitimá-las. É
assim que, ingenuamente, a cegueira se traveste de satisfação.
(MATHIAS, 2014)

Incoerências de uma Apresentação Escolar
É muito comum os números complexos serem apresentados
da seguinte maneira no Ensino Médio:
Define-se o conjunto dos números complexos como sendo
ℂ = {z = x + yi | x, y ∈ R e i2 = –1}, em que ℝ representa
o conjunto dos números reais.

Essa definição possui um caráter circular, uma vez que se
utiliza um número complexo, i para definir o conjunto dos
números complexos.
Por outro lado, observemos que à medida que ℝ está bem
definido, não existe problema nenhum em definir um conjunto
ℂ da forma ℂ = {a + b⋅i | a, b ∈ ℝ} e a partir desse novo
conjunto definir as operações:
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+∶
☐

ℂ×ℂ

→

(a + bi; c + di) ↦

ℂ
(a + c) + (b + d)i

e
·∶

ℂ×ℂ

→

ℂ

☐ (a + bi; c + di) ↦ (ac – bd) + (ad + bc)i

Dessas definições decorre que i2 = –1. Para tal, basta tomarmos
a = c = 0 e b = d = 1.
Note que o papel do i nessa definição
é servir como um “marcador de
posição” que estabelece uma ordem
tal qual em um par ordenado.

O símbolo i utilizado poderia ser substituído por qualquer outro.
A grande diferença dessa definição para a anterior é que chegase à conclusão de que i2 = –1 a partir das operações de adição
e multiplicação definidas para ℂ = {a + b⋅i | a, b ∈ ℝ}.
Apesar de esta última definição ser matematicamente
consistente, ela ainda traz o problema pedagógico apontado
por Mathias (2014).
Por que o produto é realizado desta forma?

Acreditamos que um caminho para dar mais sentido às
definições dessas operações seja associá-las às transformações
de rotação e de homotetia no plano cartesiano.
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Veremos isso com detalhes
na seção Complexos
como Matrizes.

Mas, antes disso, continuaremos
refletindo sobre oportunidades de
abordagens dos números complexos
no contexto da sala de aula.

Números Complexos no Contexto Escolar
A apresentação do problema histórico de resolução de
equações cúbicas a partir da fórmula de Cardano pode
oferecer aos alunos a oportunidade de experimentar a mesma
surpresa tida por Bombelli.
Se essa for a escolha do professor, deve-se
ter em mente que o uso de calculadoras para
resolução de somas, produtos e potências,
deve ser recomendado aos alunos.

Apresentar algumas fórmulas também é necessário. Mas lembre-se: os
alunos devem manter o foco na análise qualitativa do processo e não nos
cálculos envolvidos.

Essa opção didática pode tornar mais natural a construção dos
complexos, uma vez que os alunos irão se deparar com –121
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– algo sem sentido para eles até então – e operar com esse
número não real, simplificado expressões e encontrando a
solução para uma equação cúbica.

Vamos olhar com detalhes a
simplificação de –121?

–121 =

(121)⋅(–1) =

121⋅ –1 = 11⋅ –1

Note que as operações utilizadas para essa raiz quadrada
negativa são similares às utilizadas para simplificar, por
exemplo, 363 = 11 3.

Cabe destacar, no entanto, que o uso arbitrário dessa analogia pode induzir
a erros conceituais.

Fique atento para não cair em
pegadinhas como a demonstrada
na próxima página.
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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

Note que há uma diferença sutil entre ( –1)2 e (-1)2.
Em ambos os casos, os alunos costumam cortar a raiz quadrada
com o quadrado gerando, nesse caso, a mesma resposta
( –1)2 = –1 = (-1)2.
Contudo, há um erro na segunda igualdade porque a função
raiz quadrada, ƒ: ℝ+ → ℝ, definida por ƒ(x) = x, é sempre
não negativa, ƒ(x) ≥ 0, ∀ x ℝ+, ou seja, (-1)2 = 1 = 1 > 0.
A afirmação: “o quadrado de qualquer número positivo
ou negativo é positivo” é verdadeira?
Sim.
Ué, mas o quadrado de i =

–1 não é negativo?

Sim.
Como pode?!
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O fato é que i não é nem positivo, nem negativo.
Essas noções dependem de uma relação de ordem e não existe
uma relação de ordem total em ℂ, como temos em ℝ. Até
podemos dizer que a parte imaginária do complexo i é positiva,
afinal, é igual a 1, mas não podemos dizer que i é positivo ou
negativo, simplesmente porque tal afirmação não faz sentido.
Aliás, você não acha estranho
dizer que a parte imaginária de
um complexo é um número real?
Pois é, os alunos também!

A Reta já Está Preenchida. E Agora?
Sabemos que existe uma correspondência bijetiva entre os
números reais e os pontos da reta real.
Isso significa dizer que os números reais preenchem
completamente a reta, assim como a reta real contém todos os
números reais representados por seus pontos.
Não há espaço para números
não reais na reta!
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O que fazer então para representar esses novos números
imaginários geometricamente?

Essa pergunta inspirou os matemáticos Wallis, Wessel, Buée
na busca de uma representação geométrica de quantidades
imaginárias.
Wessel (1897) propôs uma interpretação geométrica para
a multiplicação de complexos a partir da escolha de uma
unidade de medida. A operação era fundamentada nas noções
geométricas de semelhança.
Essa interpretação foi reapresentada em Pinto (2009) :
A multiplicação de dois segmentos era perfeitamente definida
a partir da escolha de uma unidade absoluta, o que seria
representado por um segmento absoluto igual a 1. (...)

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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Como Dizem

Como diz Wessel, a multiplicação destes segmentos não
depende da ordem em que os tomamos, caracterizando o que
atualmente conhecemos como comutatividade.
A partir desta construção, Wessel constata que o segmento OC
pode ser determinado da seguinte maneira:
1. A medida de seu comprimento é o produto das
medidas correspondentes aos comprimentos dos
segmentos OA e OB.
2.

A direção pode ser obtida, em termos trigonométricos,
a partir da semirreta OU de um ângulo igual à soma
dos ângulos que a mesma semirreta determina com
os segmentos OA e OB.
(PINTO, 2009, pp.65-66)

Apesar de tentativas anteriores de representação geométrica dos
complexos, como a de Wessel, foi Jean-Robert Argand quem publicou
pela primeira vez um trabalho com o título “Ensaio sobre uma maneira de
representar as quantidades imaginárias nas construções geométricas” no
qual os números complexos eram representados por vetores do plano
euclidiano.
Essa representação só foi consagrada e aceita pela comunidade
acadêmica quando Gauss publicou o trabalho “A Verdadeira Matemática
das Quantidades Imaginárias”.
Por este motivo, o Plano Complexo, no qual são representados os
números complexos, é conhecido com o Plano Argand-Gauss.

O cerne na interpretação geométrica proposta por Argand
está na adoção de um atributo a mais para qualificar um
número: o sentido.
Atualmente é comum explicarmos a alunos do 6o ou 7o ano
do Ensino Fundamental que os números negativos e positivos
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são representados simetricamente a partir do zero na reta
numerada, adotando-se um sentido positivo e outro negativo.
A ideia revolucionária de Argand
foi considerar uma nova direção,
perpendicular à reta real, na qual
foram definidos novos sentidos.

Complexos como Vetores
A ideia é estabelecer a correspondência entre cada número
complexo z = a + bi e um único vetor
= (a, b) no plano
2
ℝ , imagem geométrica de z.
Logo, a imagem geométrica de z é obtida pelo vetor que tem
uma extremidade na origem do plano cartesiano e a outra
no ponto P = (a, b), de forma que o eixo das abscissas é
entendido como o eixo real e o eixo das ordenadas como o
eixo imaginário, como mostra a figura a seguir.

Módulo 7

107

Com esta representação geométrica
algumas das operações com
números complexos são facilitadas
pelas operações com vetores.

A. Adição
Considere z1 = (a1, b1) e z2 = (a2, b2), com a1, b1,
a2, b2 ∈ ℝ. Assim, z1 + z2 corresponde a somar os
vetores
e
, logo:
z1 + z2 = (a1, b1) + (a2, b2) =
= (a1 + a2, b1 + b2) =

= (a1 + a2) + (b1 + b2)i

B. Subtração
Da mesma forma que z1 – z2 corresponde a subtrair os
vetores
e
, obtendo:
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z1 + z2 = (a1, b1) + (a2, b2) =
= (a1 + a2, b1 + b2) =

= (a1 + a2) + (b1 + b2)i

C. Multiplicação
O produto de um número complexo pelo seu conjugado é igual ao
quadrado do módulo desse complexo.

Esse fato é fortemente utilizado na
definição do quociente de dois números
complexos não reais. Comprove a seguir!

D. Divisão
O quociente z =

z1

=

a1+b1 i

z2
a2+b2 i
complexos não nulos é dado por:

, com z1 e z2 números
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z=

z1 · z2̅
z1
⟺z= z ·z̅
z2
2
2

Contudo, z2 . z̅2 = (a2 + b2 i) . (a2 – b2 i) =
= a22 – a2 b2 i + a2 b2 i – b22 i2 = a22 + b22 = |z|2.
Portanto:
z=

z1
z ·z̅
(a1 a2 + b1 b2) + (a2 b1 – a1 b2)i
= 1 22 =
z2
|z|
a22 + b22

Vamos aprender um
pouco mais sobre
complexos com vetores?

A. Conjugado z ̅
O conjugado z ̅ de um número complexo z = a + bi; a,
b ∈ ℝ, é representado geometricamente pelo simétrico
de z em relação ao eixo real, logo:
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B. Comprimento Oz
O comprimento de um vetor
, com z = a + bi; a, b
∈ ℝ, é chamado de módulo do número complexo de z
e denotado por |z|, logo:
| z| =

a2 + b2

A Forma Polar ou Trigonométrica
Seja z = a + bi; a ,b ∈ ℝ um número complexo.
Como
feito
anteriormente,
vamos
representá-lo
geometricamente, no Plano Complexo, pelo vetor
= (a, b), de forma que chamaremos de:
•

r o módulo de z;

•

argumento de z, denotado por arg(z), o ângulo formado
entre o vetor
e o eixo real.

Módulo 7

111

Se o arco que determina o argumento não for restrito a um
intervalo de comprimento 2π, então todo complexo não nulo
tem uma infinidade de argumentos.
Para determinar o argumento de modo único, chamaremos de
argumento principal de z, denotado por Arg(z), o argumento
pertencente ao intervalo (–π, π].
Diante disso, se θ = Arg(z), então a = r cos(θ) e
b = r sen(θ), logo:
z = a + bi = r cos(θ) + i r sen(θ) = r (cos(θ) + i sen(θ))

Esta é a chamada forma trigonométrica ou forma polar do
número complexo z, onde r e θ são as coordenadas polares
do ponto z = (a, b).
Portanto, dois números complexos escritos na forma polar,
z1 = r1 (cos(θ1) + i sen(θ1)) e z2 = r2 (cos(θ2) + i en(θ2)),
são iguais se, e somente se:
r1 = r2 e cos(θ1) + i sen(θ1) = cos(θ2) + i sen(θ2)
ou seja,

θ1 = θ2 + 2kπ, k∈ℤ.

Veja, a seguir, como as operações com números
complexos, exceto adição e subtração, são
facilitadas pela forma polar deste número.
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z1 · z2 = r1 . r2 [(cos(θ1) + i sen(θ1)) . (cos(θ2) + i sen(θ2))]
= r1 · r2 [cos(θ1) · cos(θ2) + i cos(θ1) · sen(θ2) + i sen(θ1) ·
cos(θ2) + i2 sen(θ1) · sen(θ2)]
= r1 · r2 [(cos(θ1) · cos(θ2) – sen(θ1) · sen(θ2)) + i(cos(θ1) ·
sen(θ2) + sen(θ1) · cos(θ2))]
= r1 · r2 [cos(θ1 + θ2) + i sen(θ1 + θ2)]

A notação cos(θ) + i sen(θ) é abreviada no Brasil, em Portugal e na
Inglaterra, por cis(θ), logo o produto entre dois complexos também
pode ser denotado por:

z1 ∙ z2 = r1 ∙ r2 ∙ cis(θ1 + θ2)
Outra notação utiliza a função exponencial para denotar
cos(θ) + i sen(θ) por eiθ. Esta notação é defendida por alguns
matemáticos pois as propriedades das funções seno e cosseno se
assemelham às propriedades da função exponencial, por exemplo:

cis(θ1) ∙ cis(θ2) = cis(θ1 + θ2) e eiθ ∙ eiθ = ei(θ
1

2

1

+ θ2)

Um cuidado a se tomar ao utilizar esta notação é que a tendência do
aluno que está habituado com as propriedades da função exponencial é
aplicá-las no campo dos complexos; porém, nem todas as propriedades da
exponencial coincidem com as dos complexos.

É interessante observamos que esta expressão na forma
polar para multiplicação entre complexos tem a mesma
interpretação geométrica da interpretação feita por Wessel,
uma vez que a semelhança entre os triângulos é preservada.
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Por este mesmo raciocíno é possível concluir que:
z1
r
= 1 [cos(θ1 – θ2) + i sen(θ1 – θ2)]
z2
r2

Baseado na forma polar do número complexo há dois outros
resultados importantes atribuidos a Abraham de Moivre.
•

A primeira, conhecida como Fórmula de Moivre, é
utilizada para o cálculo de potências de um complexo.

•

A segunda, se utiliza da Fórmula de Moivre para calcular
a raiz n-ézima de um número complexo.

Veja, a seguir, a Fórmula de Moivre e o Teorema.
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A. Fórmula de Moivre
Se n é inteiro, então:
[r · (cos(θ) + i sen(θ))]n = rn [cos(nθ) + i sen(nθ)]

B. Teorema
Se n > 1 é inteiro, então:
r · (cos(θ) + i sen(θ)) =

r cos

θ + 2kπ
θ + 2kπ
+ i sen
n
n

Complexos como Matrizes
Uma forma pouco comum, mas muito útil, de enxergar
os números complexos é como matrizes de rotação e
homotetia, ou seja, como transformações lineares discutidas
no Tema 13.

Vamos exemplificar
este conceito?

1. Seja um número complexo z ∈ ℂ, tal que |z| = 1.
2. O produto de qualquer outro complexo, w ∈ ℂ, por z
não altera o módulo de w, com efeito:
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|z⋅w| = |z|⋅|w| = 1⋅|w| = |w|

3. Portanto, o produto de z por qualquer número complexo
(ou vetor) apenas rotaciona esse vetor, em torno da
origem, no sentido anti-horário, conforme um ângulo
igual ao argumento de z.
A imagem a seguir representa o produto do número
complexo

, cujo módulo é

,

pelo número complexo w = 3 + i.
Como podemos observar, o produto de w por
z apenas rotacionou w pelo argumento, ângulo
de 1350, de z sem interferir em seu módulo.
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Nesse sentido, podemos associar a z a matriz de rotação

↔ z.
Note que o determinante da matriz
módulo de z:

é igual ao

Isso não é apenas coincidência! O determinante da matriz
associada ao número complexo é sempre igual ao quadrado do
módulo desse complexo.
No caso anterior, como o módulo é igual a 1, então o seu quadrado
se mantém igual a 1.

Vamos a mais um exemplo?

Sejam z, w ∈ ℂ quaisquer. Sabemos que o produto de z
por w, utilizando sua forma polar, pode ser representado
por:
z⋅w = |z⋅w|⋅(cos(α + β) + i⋅sen(α + β)) com α = arg(z)
e β = arg(w)

Consideremos então a seguinte associação:
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Associamos cada número complexo a uma matriz
quadrada 2×2 cujo determinante é:

Desta forma, criarmos uma função que leva qualquer
número complexo z ∈ ℂ* em uma matriz do grupo de
matrizes quadradas 2×2 inversíveis GL(2) ⊂ ℝ4.
O número complexo z = 0 está associado à matriz nula
0 0
[0](2×2)=
.
0 0
Em outras palavras, criamos uma função injetiva

ƒ: C → GL(2)∪{[0](2×2)}.

Sabemos que as matrizes quadradas possuem operações
de soma e produto particulares e, de certa forma, similares
às operações de soma e produto dos complexos.
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Portanto, cabe-nos perguntar se dados z, w ∈
Z = ƒ(z), W = ƒ(w) ∈ GL(2) ∪ {[0](2×2)}, temos:

ℂ e

1. z + w ⟼ Z + W
2. z ⋅ w ⟼ Z ⋅ W

Tanto em 1. quanto 2., temos que:
•

no lado esquerdo da associação o número complexo que
representa a soma ou produto dos números complexos
z e w;

•

no lado direito da associação a matriz quadrada 2×2
do conjunto GL(2)∪{[0](2×2)} resultante da soma ou
produto das matrizes Z = ƒ(z) e W = ƒ(w).
Para responder a essa pergunta
precisamos calcular as operações
em cada conjunto e compará-las.

Vamos verificar primeiro o item2..
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Sejam z, w ∈ ℂ quaisquer.
Sabemos que:
•

z = |z|⋅(cos(α) + i⋅sen(α));

•

w = |w|⋅(cos(β) + i⋅sen(β)), com α = arg(z) e
β = arg(w).

Além disso, z⋅w = |z⋅w|⋅(cos(α + β) + i⋅sen(α + β)).
Por definição de ƒ temos que:

cos(α)

•

Z = ƒ(z) = |z|

•

W = ƒ(w) = |w|

sen(α)

–sen(α) cos(α)
cos(β)

;

sen(β)

–sen(β) cos(β)

.

Logo:
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Ou seja, a multiplicação complexa pode ser
vista como a multiplicação de matrizes.

Cabe ressaltar que a multiplicação de números complexos é comutativa,
isto é, z⋅w = w⋅z, e a multiplicação de matrizes não é comutativa.

Portanto, será que W⋅Z = ƒ(w⋅z) = ƒ(z⋅w) = Z⋅W?

De modo análogo ao que fizemos antes,
basta observarmos a desigualdade a seguir
para concluirmos que a resposta é sim!
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Uma observação que podemos tirar desse fato é que nem
todo elemento de GL(2) está associado a um número
complexo, pois as matrizes em GL(2) não formam um
conjunto abeliano com relação ao produto, ou seja, nem
todos os elementos comutam.
E o item 1., também é válido?
Isto é, o mesmo também vale para a soma?

Com efeito, dados z, w ∈ ℂ quaisquer, temos que:
•

z = a + b⋅i = |z|⋅(cos(α) + i⋅sen(α));

•

w = c + d⋅i = |w|⋅(cos(β) + i⋅sen(β)), com
α = arg(z) e β = arg(w).

Com isso:

z + w = (|z| cos(α) + |w| cos(β)) + (|z| sen(α) + |w| sen(β))i.
Por outro lado:

z + w = |z + w| (cos(θ) + i⋅sen(θ)), para algum θ ∈ [0, 2π[.
Sendo assim, temos:
•

|z| cos(α) + |w| cos(β) = |z + w| cos(θ);

•

|z| sen(α) + |w| sen(β) = |z + w| sen(θ).

Portanto, se:
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•

Z = ƒ(z) = |z|

cos(α) –sen(α)

;
sen(α) cos(α)
cos(β) –sen(β)
• W = ƒ(w) = |w|
.
sen(β) cos(β)
Então:

Na soma de matrizes herdamos a comutatividade, então é natural que
Z + W = ƒ(z + w) = ƒ(w + z) = W + Z.

A partir desse conceito podemos interpretar qualquer
função ƒ: ℂ → ℂ, definida por ƒ(z) = z0⋅z, onde
z0 = |z0| (cos(λ) + i⋅sen(λ)) ∈ C* fixo, como sendo
uma transformação linear injetiva Tƒ : ℝ2 → ℝ2 cuja matriz de
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transformação é
seja:

, ou

No Tema 13, vimos que a matriz

é

a combinação de duas transformações lineares:
•

a homotetia

•

a rotação por λ no sentido anti-horário

;
.

Isso quer dizer que qualquer produto
nos complexos é uma combinação
dessas transformações lineares.
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Além disso, observe que se o argumento de z é igual a θ, o
argumento de z ̅ será –θ. Como |z| = |z |,̅ então:

em que

é chamada de transposta de A, onde

Portanto, ƒ(z̅ ) = ƒ(z)t. Logo, a matriz de z rotaciona no sentido
anti-horário e a matriz de z ̅ rotaciona no sentido horário.
Professor, nessa seção nós fizemos as contas para lhe mostrar
como o produto de complexos pode ser interpretado como
a composição de duas transformações: rotação e homotetia.

Não esperamos que isso seja feito para alunos do Ensino Médio! Estes
precisam apenas interpretar o produto de complexos em termos de
rotações e homotetias, mas não precisam associar tais transformações às
matrizes correspondentes.

Serão apresentados, na próxima seção, dois problemas que
exploram essas ideias com uma linguagem acessível a alunos
do Ensino Médio:
•

aplicação dos complexos na geometria analítica;

•

caça ao tesouro.
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Mas antes leia o que Carlos Mathias,
doutor em Matemática, disse
sobre transformações geométricas
promovidas por números complexos.

Como Dizem

As transformações geométricas promovidas por números
complexos são exatamente aquelas que relacionam polígonos
semelhantes. Mais precisamente, dois polígonos são
semelhantes se, e somente se, um puder ser obtido a partir do
outro, por meio da composição de uma reflexão, uma homotetia,
uma rotação e uma translação. Desta forma, poderíamos dizer
que dois polígonos (geometricamente representados no plano
complexo segundo uma mesma orientação) seriam semelhantes
se, e somente se, algum fosse imagem do outro, por meio de
alguma transformação T : z C → C do tipo T(z) = z1 ∙ z
+ z2, para algum par de números complexos dado, z1 e z2.
Não seria, portanto, um exagero considerarmos os números
complexos como as encarnações numéricas do conceito de
semelhança. Tal consideração, se bem aproveitada na escola de
modo informal e distante do apego pelas estruturas, revelaria de
forma honesta e transparente, aplicações de um conceito tão
fundamental, como a descrição de movimentos bidimensionais
e a criação de processos gráficos, que incluem as animações,
os desenhos etc.
(MATHIAS, 2008)

Aplicações dos Números Complexos
O números ditos imaginários estão mais presentes em nossa
vida real do que pensamos. Velados por trás de problemas que
parecem ser de geometria analítica, por exemplo, encontramse os números complexos trazendo resoluções mais simples
para o nosso cotidiano.
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Vamos ver alguns
desses exemplos?

Problema 1
Seja ABCD o quadrado onde são conhecidas as coordenadas
dos vértices A=(1,2) e B=(3,5). Quais as coordenadas dos
vértices C e D?

Este problema pode ser tratado como um problema de
Geometria Analítica em que se buscam pontos C e D de forma
que os segmentos AD e BC tenham o mesmo comprimento
do segmento AB e sejam perpendiculares a este último.
Porém, desta forma, os cálculos algébricos envolvidos no
problema são bastante extensos e chatos de serem resolvidos.
Mas, interpretando este problema como um problema
de rotação de vetores e se utilizarmos a representação
algébrica de um vetor no plano complexo podemos facilitar
muito a resolução.
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Para isso pensemos primeiramente no produto entre o
complexo z = r1 (cos(α) + i sen(α)) e outro complexo
w = cos(θ) + i sen(θ), na sua forma polar.
z ∙ w = r1 cis(α) ∙ cis(θ) = r1 cis(α + θ)

Geometricamente este produto traduz que ao multiplicar o
vetor z – cujo módulo é r1 e forma um ângulo α com o eixo
real – por cis(θ), obtemos um segundo vetor com módulo
também r1 e ângulo α + θ com o eixo real, como mostra a
figura a seguir.

Ou seja, multiplicar um número complexo z por cis(θ) significa rotacionar
o vetor que representa z no plano complexo de um ângulo θ, no sentido
anti-horário.
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Aplicando este conhecimento ao problema do quadrado, a
partir da conclusão que os vetores
e
são obtidos pela
rotação de 90° dos vetores
, no sentido anti-horário, e
,
no sentido horário, respectivamente, temos:
=

∙ cis(90°) e

=

∙ cis(–90°)

Logo, sabendo que cis(90°) = cos(90°) + i sen(90°) = i
e cis(–90°) = cos(–90°) + i sen(–90°) = –i, além de
podermos representar os pontos no plano complexo por
A = (1,2) = 1 + 2i e B = (3, 5) = 3 + 5i, temos:
=

∙ cis(90°) ⇒ D – A = (B – A)i ⇒ D – (1 + 2i) = (2 + 3i) i
⇒D = 1 + 2i + 2i + 3i2 = 1 + 2i + 2i – 3 = –2 + 4i
⇒ D = (–2, 4)

e
=

∙ cis(–90°) ⇒ C – B = (A – B)(–i)⇒

C – (3 + 5i) = (2 + 3i)i ⇒ C = 3 + 5i + 2i – 3 = 7i ⇒ C = (0, 7)

Módulo 7

129

Problema 2

Foi descoberto um manuscrito descrevendo a localização de
um tesouro enterrado em uma certa ilha (plana).
O manuscrito identifica perfeitamente a ilha e dá as seguintes
instruções:
Qualquer um que desembarque nesta ilha verá imediatamente duas grandes
pedras, que chamarei A e B, e também uma palmeira, que chamarei C. Eu
enterrei o tesouro em um ponto X que pode ser encontrado assim:
1. Caminhe de C para A contando seus passos. Chegando em
A , vire para a esquerda e dê exatamente o mesmo número de
passos para chegar ao ponto M.
2. Volte ao ponto C.
3. Caminhe de C para B contando seus passos. Chegando em B,
vire para a direita e dê exatamente o mesmo número de passos
para chegar ao ponto N.
4. O ponto X, local do tesouro, está na reta que liga M a N e à
mesma distância desses dois pontos.

Com essas informações precisas, os exploradores chegaram à
referida ilha, mas tiveram uma desagradável surpresa: as pedras
(A e B) lá estavam, mas a palmeira (C) havia desaparecido.
Será possível descobrir a posição do tesouro sem a palmeira?

A resposta é sim e os números complexos
irão nos ajudar a constatá-la!
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Vamos nos basear em um desenho esquemático das instruções
para chegar ao tesouro.

Se representarmos o deslocamento de um ponto a outro com
vetores percebemos que:
•

o vetor
do vetor

é a rotação de 90°, no sentido anti-horário,
;

•

o vetor
vetor
.

é a rotação de 90°, no sentido horário, do

Logo, podemos escrever:

=

∙ cis(90°) e

=

∙ cis(–90°)
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Por outro lado, as instruções dizem que o tesouro está
localizado na metade do caminho entre os pontos M e N, ou
M+N
seja, X =
.
2
Desta forma:

Adicionando as duas primeiras equações obtemos:

E, substituindo a igualdade da primeira equação na segunda, temos:

Pronto, encontrado o tesouro!

Interpretando o que este resultado nos diz vemos que:

A+B

•

a expressão

•

a soma com 1/2
i significa que o explorador
deve andar na metade do comprimento do vetor
rotacionando-se, no sentido anti-horário, 90°.

reflete que o explorador deve partir
2
do ponto médio entre as duas pedras;
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Uma constatação interessante a respeito deste problema
é que ele não depende da localização da palmeira. Mesmo
esta sendo desconhecida, só dependemos da localização das
pedras (pontos A e B) para encontrar o tesouro (ponto X).
Depois dessa viagem entre
o imaginário e o real só nos
resta agradecer a sua visita em
nossa Sala de Professores!

Até a próxima!

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
A atividade a seguir tem o caráter motividador pelo cunho
investigativo e pelo uso de um software, possibilitando mostrar
aos alunos uma aplicação prática dos números complexos,
em que estes facilitam muito na solução de um problema.
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Atividade 1: Procurando o tesouro perdido

Material necessário:
•

papel;

•

lápis;

•

borracha;

•

computador com software de Geometria Dinâmica
GeoGebra instalado.

Objetivo: Modelar a situação do problema do Tesouro Perdido
usando o software de Geometria Dinâmica a fim de perceber:
•

que a solução do problema não depende da posição da
palmeira;

•

as relações de rotações com os números complexos.

Descrição:

Nesta atividade iremos utilizar o software gratuito de Geometria Dinâmica
GeoGebra. Caso não haja a possibilidade do uso do laboratório de
informática, a atividade pode ser feita na própria sala de aula, com o uso de um
computador e um projetor multimídia, sendo feitas as devidas adaptações.

Divida a turma em grupos de 2 a 3 alunos, para facilitar a
interação e discussão de ideias, e proponha o problema a seguir.

Módulo 7

134

Cabe destacar que assumimos
uma simplificação da situação
descrita, de modo que o mapa
representaria uma região plana.

Mas isso não precisa ser dito aos estudantes,
serve apenas para nos resguardar quanto
ao uso dos conceitos indicados.

Problema do Tesouro Perdido
Foi descoberto um manuscrito descrevendo a localização de um tesouro
enterrado em uma certa ilha. O manuscrito identifica perfeitamente a ilha
e dá as seguintes instruções:
Qualquer um que desembarque nesta ilha verá imediatamente duas grandes
pedras, que chamarei A e B, e também uma palmeira, que chamarei C. Eu
enterrei o tesouro em um ponto X que pode ser encontrado assim:
1. Caminhe de C para A contando seus passos. Chegando em
A , vire para a esquerda e dê exatamente o mesmo número de
passos para chegar ao ponto M.
2. Volte ao ponto C.
3. Caminhe de C para B contando seus passos. Chegando em B,
vire para a direita e dê exatamente o mesmo número de passos
para chegar ao ponto N.
4.

O ponto X, local do tesouro, está na reta que liga M a N e a
mesma distância desses dois pontos.

Com essas informações precisas, os exploradores chegaram à referida ilha,
mas tiveram uma desagradável surpresa: as pedras (A e B) lá estavam, mas
a palmeira (C) havia desaparecido.
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Primeiramente solicite aos alunos que abram o software
GeoGebra e marquem, com o auxílio da ferramenta
, três
pontos, dois representando as pedras e um representando a
palmeira.

A imagem a seguir mostra um exemplo, mas os alunos podem dispor os
pontos de formas distintas.

Aliás, eles devem
ser estimulados a
replicar sozinhos a
situação descrita.

No entanto, aqui,
nós faremos
passo a passo.
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Se preferir não exibir os eixos, conforme na imagem anterior, basta clicar
no ícone mostrado a seguir.

As próximas ações no GeoGebra seguirão a ideia de uma
construção com régua e compasso.Desta forma peça a seus
alunos para relerem o primeiro passo das instruções dadas
no problema e tentarem, verbalmente, descrever quais as
construções que devem ser feitas para simular o movimento
do explorador para cumprir essa instrução.
Solicite aos alunos que criem, com a ferramenta
segmento ligando os pontos A e C.

, um

Em seguida, com a ferramenta
, utilizem uma circunferência
para marcar pontos que sejam equidistantes de A, conforme
na imagem a seguir.
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Algumas ferramentas não ficam à mostra na Barra de Ferramentas. Para
visualizá-las basta clicar com o botão esquerdo do mouse na seta que se
encontra no canto inferior direito de cada ícone e selecionar a ferramenta
de que necessita.

→
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...continuação

Na instrução 1 é dito que o explorador deve virar à esquerda e
dar o mesmo número de passos dados de C até A.
Aqui, é importante deixar claro o uso da
circunferência para buscar essa equidistância
e que ao virar à esquerda o segmento AC
deve ser perpendicular ao segmento que
representará o movimento do explorador
na realização desta instrução.

Entendido isso, peça-os que utililando a ferramenta
,
tracem uma reta perpendicular ao segmento AC passando
pelo ponto A e marquem o ponto M, na interseção desta reta
com a circunferência.
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Uma vez marcado o ponto M, o segmento AM representa a
instrução de número 1 dada no problema!
As instruções 2 e 3 seguem uma construção análoga à que
fizemos para a instrução 1, obtendo uma imagem parecida
com a indicada a seguir.
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Para que o desenho não fique muito poluído as construções
auxiliares podem ser escondidas. Para isso, basta clicar com
o botão direito do mouse em cima de um objeto construido
e clicar em Exibir objeto.

Este mesmo procedimento e outros como mudança do nome
de um objeto, da cor, do estilo etc., podem ser feitos clicando
nesta mesma janela em Propriedades.

A última instrução diz que o tesouro está no ponto médio do
segmento MN. Para isso, basta utilizar a ferramenta ponto
médio
e achar o tesouro!
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Apesar de a proposta de uso do software motivar os alunos
pelo uso da tecnologia na sala de aula, o principal motivo da
escolha de um software de Geometria Dinâmica para trabalhar
esse problema é na discussão da seguinte frase:
Com essas informações precisas, os exploradores chegaram à referida ilha,
mas tiveram uma desagradável surpresa: as pedras (A e B) lá estavam, mas
a palmeira (C) havia desaparecido.

Leve seus alunos a pensarem...
Seria possível fazer todas essas construções sem o conhecimento
da localização da palmeira?

Depois disso peça-os que cliquem na ferramenta
e movam
o ponto C livremente, observando o que ocorre com o ponto X.
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Os alunos devem perceber que movendo o ponto C o tesouro
permanece no mesmo local.

Isso nos leva a crer que a solução do
problema não depende deste ponto.

Com esta motivação instigue-os a buscar uma solução
matemática – como feito por nós na seção anterior – para este
problema usando números complexos.
Discuta com seus alunos como a interpretação do problema
a partir de vetores e números complexos facilita muito a
resolução deste em relação à interpretação como um problema
de Geometria Analítica.

Observe a solução a seguir:
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Os alunos precisam perceber que:
•

a expressão
reflete que o explorador deve partir do
ponto médio entre as duas pedras;

•

a soma com
significa que o explorador deve andar
na metade do comprimento do vetor
rotacionandose, no sentido anti-horário, 90°;

•

a conclusão, mais uma vez, de que a solução não
depende do ponto C.
Agora peça-os que
retornem ao computador
para construir a solução
matemática do problema.

Para isso, eles devem criar o segmento AB, e com a ferramenta
mediatriz marcar o ponto médio dele, como mostra a figura
a seguir.
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Por fim, com o auxílio da ferramenta compasso, o aluno poderá
perceber que o vetor
tem o mesmo sentido e direção da
rotação do vetor
de 90°, no sentido anti-horário, e seu
módulo mede a metade do módulo de
.

Movimentando o ponto C, o aluno
conclui mais uma vez que a solução
não depende deste ponto!

Módulo 7

145

Após percorrer toda esta atividade, na próxima seção
apresentaremos erros de alunos oriundos da malformação de
alguns conceitos-chave no estudo dos números complexos.
Investigação de Erros
A maior parte dos alunos sentem dificuldades nas atividades
que envolvam tão somente a forma algébrica dos números
complexos quando não realizam estudos de tópicos além
deste escopo, como a forma trigonométrica dos números
complexos e aplicações dos números complexos na geometria
através do estudo de vetores, por exemplo.
Isso acontece na sua maioria porque tendem a
decorar as propriedades e operações algébricas
e não entendem o seu verdadeiro sentido.

Vejamos alguns exemplos de erros mais comuns cometidos
nas salas de aulas.

Erro I.
Usando as propriedades dos números complexos, complete a sequência
de igualdades abaixo e demonstre que
= 3.
=

=

Este parece um exercício muito simples, mas que causa
grande estranheza entre os alunos que acabam usando o
seguinte raciocínio...
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=

=

=

‧

=

‧

= 3i2 = –3

Muitos alunos tentem a estender as propriedades e operações
com reais aos números complexos, enquanto deveria ser ao
contrário, já que as operações com os números reais são um
caso particular das operações com os complexos.
Desta forma, os alunos que comentem erros como o citado
anteriormente afirmam que:

=

e

= i;

=

‧

•

se

•

então

•

o que leva o aluno à contradição

=

‧

;

= –3.

Neste caso, bastava o aluno utilizar a propriedade de potência
de um complexo para perceber que:
=

=

=

=3

Erro II.
Sejam a = –4 +3i, b = 5 – 6i e c = 4 – 3i.
Qual o valor de a ‧ c + b?
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Se o aluno memorizou bem as operações entre os números
complexos ele pode conseguir realizar os cálculos algébricos.
Todavia, fica clara a confusão que alguns fazem ao não
compreender qual a definição de um número complexo,
confundindo muitas vezes o número imaginário i com
uma incógnita.

O aluno iguala a expressão a zero transformando-a em
uma equação, provavelmente, porque interpretou o número
imaginário i como uma variável, e demonstrando não
entender que as operações de soma e produto entre números
complexos resultam em números complexos.
O resultado deveria ser da forma a + bi, com a e b reais.
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Erro III.
Resolva, no conjunto dos números complexos, as equações:

a) x2 + 100 = 0

b) x2 + 3x – 10 = 0

Neste tipo de problema dois erros são mais comuns:
•

aqueles cometidos por alunos que não sabem realizar
operações com números complexos e ignoram a
existência desses (Caso 1);

•

aqueles cometidos por alunos que memorizaram as
operações e propriedades dos números complexos, mas
não as compreenderam de fato (Caso 2).
Caso 1:

a)

x2 + 100 = 0
x2 = –100
S=∅

b)

x∆ = 9 – 4 ‧ 1 ‧ (–10)
∆=49
x=
x=

ex=

Neste primeiro caso o aluno ignora a existência de se resolver
uma raiz quadrada de número negativo no item a, apesar de no
enunciado solicitar a resolução no conjunto dos complexos.
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Caso 2:
a)

x + 100 = 0
2

x2 = –100
x=
x = 10
x = 10i
b)

x2 + 3x – 10 = 0
∆ = 9 – 4 ‧ 1 ‧ (–10)
∆ = 49
∆ > 0, então não tem solução nos números complexos

Este segundo caso é clássico do aluno que não compreendeu
o que é um número complexo, pois quando encontra uma
solução real para a segunda equação ele não a considera
complexa, deixando claro que desconhece o fato de o
conjunto dos números reais estar contido no conjunto dos
números complexos.

Erros como estes são muito comuns quando os alunos
decoram as propriedades e operações com os complexos e não
compreendem o seu caráter geométrico e a sua aplicação.

Sendo assim, eles acham que a utilidade deste novo conjunto
se resume em resolver equações que antes eles não
conseguiam devido às raízes quadradas de números negativos
que surgiam, limitando-se a memorizar: “quando aparece
devo substituir por i e pronto”.
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Na próxima seção, apresentaremos dois recursos especialmente
desenvolvidos para trabalhar as operações com números
complexos e a relação destas operações com sua representação
cartesiana, do ponto de vista geométrico e algébrico.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção os applets criados com o Geogebra
podem corresponder a instrumentos que levem a uma postura
didática muito diferente da que costumamos ver acontecer nas
salas de aula em nosso país.
Esses recursos possibilitam o contato gráfico geométrico com
os números complexos, em um nível de aprofundamento muito
significativo para você e seus alunos.
Explore-os de forma intensa antes de levá-los para sua sala de aula.

Eles irão revelar um acesso aos conhecimentos com as
operações com números complexos que pode fazer você
transformar suas aulas em momentos de muitas:
•

descobertas;

•

conjecturas;

•

diversão!

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.

Aproveite-os ao
máximo com
seus alunos.
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Recurso 1 – Números Complexos e Operações Elementares

Este recurso é tão legal que poderia ser chamado máquina
de explorar conjecturas. Com ele você e seus alunos podem
explorar graficamente a álgebra das operações elementares
com números complexos.
A grande ideia é fazer com que o desenvolvimento das
propriedades operatórias, a partir dos aspectos geométricos,
possa ratificar as operações elementares nesse conjunto como
uma extensão das operações no conjunto dos números reais.
Considerar este fato os permitirá uma maior conscientização
sobre a natureza e engenhosidade do desenvolvimento
da álgebra do corpo dos números complexos.

O maior ganho de ter este recurso a sua disposição está no
fato de que para seus alunos o reconhecimento geométrico
dos números complexos poderá propiciar a associação natural
desses números com:
•

as operações;

•

os números reais;

•

os vetores.

Este recurso tem duas áreas:
•

uma de controle;

•

outra gráfica.
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Para que você e seus alunos
utilizem as ferramentas desse
recurso é suficiente clicar sobre
os itens da área de controle.

Exemplo 1
Ao clicar em Conjugado, na área de controle, estarão
disponibilizadas as caixas de seleção Soma e Produto.
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Quando selecionadas, disponibilizam na área gráfica elementos
que possibilitam investigar e conjecturar propriedades do
conjugado que dizem respeito às operações de soma e
multiplicação, respectivamente.
A área gráfica, quando selecionada a ferramenta Conjugado,
apresenta-se como na imagem a seguir.

Você pode, por exemplo, iniciar o contato com o conjugado
de um número complexo sugerindo uma definição e
z
investigações sobre z ‧ z̅ ,
e z + z̅ , z –z ,̅ evidenciando
z̅
os que são reais.
Isso, junto do fato de que se n é um número real – nz
têm tamanho n|z|, fazendo ângulo igual ou replementar
– possibilita que no momento de trabalhar a divisão entre
números complexos o artifício de multiplicar pelo conjugado
seja visto naturalmente como uma transformação para uma
operação conhecida: a divisão por um número real.
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Estas propriedades dos conjugados podem também ser
verificadas na opção multiplicação ou soma.
Basta fazer o número w ser conjugado de z.
Exemplo 2
A multiplicação ou divisão por número real pode ser
trabalhada acionando estas ferramentas e movendo-se o
controle deslizante que fica disponível acima da opção Forma
Trigonométrica.
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Na imagem anterior a representação geométrica do número
complexo 2z, confirma, mesmo sem as ferramentas módulo
e argumento acionadas, que este número tem o mesmo
argumento que z, mas |2z| = 2 |z|.
Esta imagem também mostra que ao fazer w = 2z podemos
z
1
confirmar que o resultado da divisão
é o número real
.
2z
2
Exemplo 3
Para trabalhar a adição, estão disponíveis os caixas de seleção
que variam os sinais de z e w.
Com esta ferramenta acionada, você poderá fazer seus alunos
confirmarem que esta operação funciona geometricamente
como a soma vetorial

Estes poucos exemplos são só o início.
Você poderá descobrir seu próprio
jeito de incitar as propriedades
com números complexos.
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Possivelmente será interessante trabalhar simultaneamente
com várias ferramentas.
Veja que para mostrar que

e

será

conveniente dispor das ferramentas módulo e inverso.
Da mesma forma, que para mostrar que
= z̅ + w̅,
= z w̅, z̿ = z e, z = z̅ ⇔ z ∈ ℝ será necessário acionar a
adição e o conjugado ou a multiplicação e o conjugado.

Exemplo 4
Em especial acreditamos ser muito interessante o privilégio
gráfico geométrico para mostrar a forma trigonométrica de
um número complexo.
Isto porque, com este applet, podemos mostrar esta forma
através do comportamento vetorial que a representação gráfica
de z assume quando o multiplicamos por um número real.

A imagem anterior mostra a área gráfica quando acionamos as
ferramentas Argumento, Módulo e Forma Trigonométrica
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simultaneamente. Neste caso, movimentando o controle
deslizante da Forma Trigonométrica, podemos verificar
este fato.
Este applet ainda possibilita uma descontraída
viagem sobre a geometria que está implícita às
potências e raízes dos números complexos.

As duas ferramentas permitem que você incentive seus alunos
a explorar este fascinante mundo percorrendo-as uma por
uma ou exibindo até a 30ª potência ou raiz de um número
complexo z.
Vocês poderão brincar com a possibilidade de criar imagens
somente com os segmentos que têm por extremidades essas
potências e raízes.
As imagens a seguir mostram algumas dessas explorações.

Essas duas imagens foram formadas com as 28 primeiras
potências do número complexo 0.27 + 1.01ί.

Módulo 7

158

Você e seus alunos
também podem explorar
as raízes enézimas de um
número complexo z!

Este recurso identifica as raízes enésimas nomeando-as por z0
até zn – 1.
A imagem a seguir mostra um momento em que o usuário
está tomando a segunda raiz quarta do número complexo,
identificada por z1 e observa as potências dessa raiz,
confirmando que
coincide com z.
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Nesta imagem, a raiz e suas potências também são informadas
na forma escrita, como na fórmula de De Moivre. Mas,
graficamente pode-se observar que as potências de cada raiz
quarta percorrem 4 arcos de mesma medida, e os módulos
são crescentes.
Em todos os quatro casos observa-se que

= z.

É importante ressaltar que o applet trabalha com apenas duas casas decimais,
logo com aproximações grosseiras.
Veja que por exemplo, 1,014 < 1,05.

As ferramentas Potência e Radiciação tem um apelo gráfico
muito significativo no que se refere às evidências gráficas
denotadas pela fórmula de De Moivre.

Também podemos observar as potências de um número
z determinado na área gráfica ou na caixa de texto
disponibilizada na área de comandos quando acionamos a
ferramenta potência ou radiciação.
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Ao marcamos a caixa de seleção Fixa, basta movimentarmos
o controle deslizante para percorrermos, uma a uma, as
potências enésimas de z.

A imagem a seguir mostra que –2 – 2i é o cubo de 1 + i,
ressaltando a forma trigonométrica de obtermos esse
resultado.

Note que os arcos são de mesma medida, e, nesse caso, o
argumento de z3 é o triplo do argumento de z.
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Você sabia que desmarcando a caixa de seleção fixa, o applet
permite uma diversão com as potências de um número
complexo z?

Veja na imagem a seguir uma espiral formada pelos segmentos
que ligam as potências do número z = 0,72 + 0,85 i,
tomadas de duas em duas.

Você pode fazer com que seus
alunos criem diferentes espirais, mas
acreditamos que deve ser interessante
que eles descrevam essas espirais.
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Graficamente cada nova potência pode ser entendida como
uma composição de uma homotetia e uma rotação, em que
para obtê-la toma-se uma homotetia de fator |z|, e uma
rotação de um ângulo θ, quando z = |z|cisθ.
Note que, é uma excelente oportunidade para que seus alunos
confirmem que:
•

o argumento varia em PA;

•

o módulo varia em PG.
Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Números Complexos e Operações Elementares

Recurso 2 – Jogo Operações com Complexos

Este recurso é um incrível jogo que vai testar as várias
habilidades de seus alunos. Com ele, cada jogador:
•

põe à prova seus conhecimentos sobre cálculos mentais;
utiliza várias operações elementares com números reais;

•

utiliza o Teorema de Pitágoras para determinar
mentalmente distância entre pontos;

•

simplifica e racionaliza quocientes irracionais;

•

utiliza as transformações geométricas que decorrem da
operação de multiplicação entre números complexos.
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Apesar de tudo
isso o jogo é
muito simples!

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

O grande desafio para o sucesso dessa jornada é o fato de o
comandante navegar somente com conhecimentos sobre as
operações elementares com números reais e complexos.
O sucesso deste comandante e sua equipe depende:
•

da informação sobre um ângulo de rotação;

•

do uso de uma sonda que o ajuda a localizar o paradeiro
do famoso tesouro.
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Mas o navio só se movimenta com os conhecimentos
matemáticos do comandante.
O movimento da tal sonda acontece segundo a escolha de
um número real e um número complexo, os quais indicam
a magnitude e o ângulo de giro do Navio Cartesius Argand
(ponto A) ao redor do Farol (ponto B) para alcançar o
Tesouro (ponto T ).

Vamos ver como isso acontece?

Na imagem anterior, o número complexo z = A – B, quando
multiplicado pelo número real r =

, passa a ter o

tamanho do número complexo T – B.
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Além disso, se o multiplicamos por w = cos(296,57°) +
i sen(296,57°), o resultado dessa operação é um número
complexo cuja representação gráfica é equivalente à do
número z sofrida de um giro de 296,57° no sentido antihorário em torno da origem.
Logo a operação r w z + B faz com que o Navio (ponto A)
gire em torno do Farol (ponto B) no sentido anti-horário e se
posicione sobre o Tesouro (ponto T ).

Para jogar, você e seus alunos deverão inicialmente lançar
a sonda e, a seguir, enviar o Navio para o ponto onde se
encontra o tesouro.
Então, devem indicar os números r e w nas caixas de texto
do jogo, conforme indicado na imagem anterior, e acionar o
botão Fazer a Varredura.

E, no caso de a sonda ter localizado o tesouro, acionar o botão
Enviar Navio.

Veja na imagem a seguir a indicação de que a sonda encontrou
o tesouro.

Módulo 7

166

Nesta situação, fizemos a sonda encontrar o Tesouro fazendo
r=

e w = cos(135°) + i sen(135°)

Sempre que a sonda é enviada para um local que não
corresponde ao tesouro a mensagem ‘Ops! Clique aqui para
tentar de novo!’ é emitida pelo applet e o usuário deve clicar
sobre ela.

Feito isso, o usuário poderá reorientar a rota do navio alterando
os números r e w nas caixas de texto correspondentes.
As imagens a seguir descrevem
como cada comando e cada ação
devem ser realizados neste applet.
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Esteja atento e alerte seus alunos para o uso da notação americana, onde o
ponto faz o papel de separador entre as unidades e os décimos de unidades.

Você pode utilizar o comando sqrt(<número>) para calcular a
raiz quadrada de um número real.

Além disso, pode utilizar o espaço como sinal de multiplicação.

O número w, responsável pelo giro da representação gráfica do
número z, é unitário e preferencialmente deve ser informado
na forma trigonométrica.

Use parênteses ao informar o número w. E, não se esqueça
de informar o sinal de multiplicação após o número i. No caso
de você ou seus alunos escreverem “i sen...” o applet não
reconhecerá o número w informado.
O argumento de w pode ser informado tanto em graus como
em radianos. Mas, para isso é INDISPENSÁVEL o uso do
caractere que representa a medida em graus.
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Por exemplo, na imagem a seguir o ângulo informado é de 45
radianos. Na imagem anterior o ângulo está em graus.

Divirta-se sem
moderação!

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Jogo Operações com Complexos

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Definições e Propriedades dos Números Complexos

LIMA, E. L. et. al. A matemática do Ensino Médio.
Vol. 3. Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção
do Professor de Matemática), Rio de Janeiro, 1998.
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No Capítulo 5 deste livro, os autores apresentam as
principais definicões e propriedades relacionadas ao
conceito de números complexos.
Trigonometria e Números Complexos

CARMO, M. P. et. al. Trigonometria, números complexos.
Sociedade Brasileira de Matemática (Coleção do
Professor de Matemática), Rio de Janeiro, 2001.
O livro apresenta elementos de Trigonometria e de
números complexos, dando destaque às relações
naturais entre esses tópicos. Não obstante esse destaque,
a Trigonometria é tratada de maneira independente de
modo a adequar o texto aos programas atuais de Ensino
Médio. O livro inclui um capítulo sobre tipos mais simples
de equações trigonométricas.
História dos Números Complexos

PINTO, U. A História dos Números Complexos: Das
Quantidades Sofisticadas de Cardano às Linhas
Orientadas de Argand. Dissertação de mestrado,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.
O autor apresenta neste trabalho o desenvolvimento
histórico dos números complexos desde o surgimento
das quantidades “sofisticadas”, nas obras de Cardano e
Bombelli, no contexto dos problemas de resolução das
equações cúbicas através de radicais, até as tentativas
de representação geométrica dessas quantidades, nos
trabalhos de matemáticos como Wallis, Buée, Wessel e,
principalmente, Argand.
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Números Complexos e Suas Aplicações na
Trigonometria e nas Equações Algébricas

ARAUJO, A. T. Números Complexos: Um
Estudo de Aplicações à Trigonometria e às
Equações Algébricas. Dissertação de Mestrado,
Universidade Federal do Ceará, Ceará, 2014.
Este trabalho apresenta um estudo sobre números
complexos bem como algumas de suas aplicações tanto
da parte algébrica, aplicada a polinômios, quanto da
parte geométrica, aplicada em especial à trigonometria.

Sugestões de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.
Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Vídeo 1: Números Complexos – 2ª parte

No vídeo 04 Números complexos – 2ª parte, publicado
em 22/04/11, o professor Augusto César Morgado mostra
aplicações muito interessantes dos números complexos,
interpretados vetorialmente, para a resolução de problemas
de geometria analítica.
O vídeo está disponível no Youtube em:
< http://youtu.be/wVo-yUUyNRs >
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Vídeo 2: Professor Luciano - Números Complexos

No vídeo “Professor Luciano - Números Complexos (janeiro de
2013) (IMPA)”, publicado em 23/02/13, o professor Luciano fala
sobre rotações com números complexos, o Círculo de Apolônio
como aplicação dos números complexos e apresenta um
problema interessante envolvendo a interpretação geométrica
do módulo da diferença de dois complexos.
O vídeo está disponível no Youtube em:
< http://youtu.be/NAB7bHNu3c8 >
Vídeo 3: Números Complexos – Aula 1

No vídeo Números Complexos – Aula 1, publicado em 26/02/14
e gravado em 29/01/02, o professor Augusto César Morgado
explica como e por que surgiram os números complexos,
quando um número real é maior do que o outro, o significado
da palavra “Afixo”, dentre outras coisas.
O vídeo está disponível no Youtube em:
< http://youtu.be/6aRQQaw2zZY >
Applet – O Problema do Tesouro Perdido

O applet O problema do tesouro perdido, criado pelo
professor Humberto José Bortolossi, apresenta um modelo
geométrico para a sua solução, mostrando que esta não
depende do conhecimento da posição da palmeira relatada
no problema.
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Disponível em:
< http://www.professores.uff.br/hjbortol/cederj/
applets/car/mgal-tesouro-perdido-01.html >
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