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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.

Módulo 5

2º
ano

Módulo 6

Touch screen,
Mouse e
Matemática

Visão Além do
Alcance

O que está em
cima...

Dançando
conforme a
música
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TEMA

Algoogleritmo

Módulo 7

Módulo 8

As bases da
computação
gráfica

Algoogleritmo

Do “Piauí”
(π ao i)...

Um conceito
determinante...

1º
3º

Introdução

Página de busca do Google.

Quem de nós nunca “deu um Google” em um momento de
dúvida?
Um fato a se pensar é como o Google processa a informação
que digitamos, uma simples expressão, e descobre
exatamente o que estamos procurando?
Em geral, a nossa busca é concluída logo na primeira página;
raramente passamos da segunda página da lista de sites
apresentados pelo Google depois de uma pesquisa.
Como é possível tamanha eficiência?
O mundo das grandes empresas tecnológicas tem maravilhas
que nos encantam e a Matemática está por trás de muitas
delas.
Vamos conferir?

Módulo 8
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Sala de Professores
Diálogo.
Francisco chega a sala dos professores e abre seu notebook, Pedro
chega em seguida.

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

Módulo 1
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Aprofundamento
Os professores Pedro e Francisco tiveram a ideia de usar o
algoritmo PageRank do Google para introduzir um conceito
matemático muito utilizado na construção de diversos
algoritmos computacionais: as matrizes.
Mas elas não estarão sozinhas.
Vamos ver quais outros conceitos podem emergir desse
contexto?
O exemplo introdutório utilizado pelos professores diz
respeito à resolução de sistemas de equações lineares que
têm uma íntima ligação com os vetores e as matrizes, uma vez
que dado um sistema de equações lineares do tipo...

11 1 + 12 2 + ··· + 1n n

= b1

21 1 + 22 2 + ··· + 2n n

= b2

..

m1 1 + m2 2 + ··· + mn n = bm

... podemos interpretá-lo de duas formas:
• combinação linear de vetores de dimensão m
• multiplicação de matrizes.

Módulo 8
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Vamos analisar cada uma dessas interpretações?

a. Combinação linear de vetores de dimensão m
É fundamental que o aluno visualize os vetores.
Para isso, considere no sistema anterior todos os
coeficientes de x1 como sendo as coordenadas de um
vetor de dimensão m, ou seja, v⃗ = (a11, a21, …, am1).
Esse procedimento, quando repetido para coeficientes
de cada xj, ou seja, v⃗ = (a1j, a2j, …, amj) com j:1,
…, m, resulta nos n vetores, associados às incógnitas do
sistema: x1, x2, ..., xn.
A combinação linear deles associada ao sistema é:
x1 v⃗ + x2 v⃗ 2+ ⋯ + xn v⃗ n = b ,⃗ em que b⃗ = (b1, ..., bm)

Módulo 8
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b. Multiplicação de matrizes
O aluno precisa observar que o sistema original é
recuperado a partir da multiplicação indicada a seguir:
12 ·· ·

11
21

22 ·· ·

2n

m1

m2 ·· ·

mn

..

11

A matriz

1n

..

12 ···

·

..

=

b2
..
bm

1n

22 ···

m1

m2 ···

mn

12 ···

1n b1

..

..

..

2

..

n

21

..

b1

1

2n

..

é chamada matriz incompleta

do sistema.

11

E a matriz

21

22 ···

m1

m2 ···

..

2n b2

..
mn bm

é chamada matriz completa

do sistema.
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A exploração de ideias gerais do algoritmo do PageRank
serve de contexto prático para motivar o estudo de sistemas
lineares e matrizes diante de uma aplicação prática, para
além das situações envolvendo duas ou três equações que
usualmente são estudadas no Ensino Médio.
Para sistemas lineares com muitas equações, algoritmos de
resolução baseados em matrizes se mostram eficientes e
podem ampliar as ideias dos métodos de resolução baseados
em substituição das variáveis ou adição das equações.

Para saber mais informações sobre o PageRank, acesse a página: http://
www.google.com.br/why_use.html.

Relembrando Matrizes
Vamos recordar alguns conceitos importantes sobre Matrizes?
Uma matriz A de ordem m × n é uma lista de m.n números
aij, onde 1 ≤ i ≤ m e 1 ≤ j ≤ n.
A matriz A é representada por um quadro numérico com
m linhas e n colunas, no qual o elemento aij situa-se no
cruzamento da i-ésima linha com a j-ésima coluna.

Módulo 8
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11

A=

12 ···

21

22 ···

m1

m2 ···

..

..

1n
2n

..

mn

Algumas matrizes recebem nomes especiais devido as suas
características.
MATRIZ

CONCEITO

Matriz linha

Matriz formada por uma única linha.

Matriz coluna

Matriz formada por uma única coluna.

Matriz nula

Matriz cujos todos os seus elementos
são iguais a zero.

Matriz quadrada

Matriz que possui número de linhas
igual ao número de colunas.

No caso de uma matriz quadrada de ordem n, chamamos:
•

o conjunto de elementos cujo índice da linha é igual ao
da coluna de diagonal principal da matriz;

•

o conjunto de elementos cuja soma dos índices da linha
e da coluna é igual a n + 1 de diagonal secundária
da matriz.

Módulo 8
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Vamos ver um exemplo?
Ex: A = [A]3×3

A=

11

12

13

21

22

23

31

32

33

Diagonal Secundária–Diagonal Principal
MATRIZ

CONCEITO

Matriz diagonal

Matriz quadrada em que todos os elementos que
não pertencem à diagonal principal são nulos.

Matriz identidade

Matriz diagonal em que todos os elementos da
diagonal principal são iguais a 1. Essa matriz é o
elemento neutro multiplicativo das matrizes.

Matriz transposta

A transposta de uma matriz M, denotada por MT,
é a matriz que troca as linhas da matriz M pelas
colunas da matriz M.

Matriz triangular

Matriz cujos elementos situados de um mesmo
lado da diagonal principal são todos nulos, isto é,
A = (aij) é triangular se aij = 0, para todo i > j ou se
aij = 0, para todo i < j. No primeiro caso A é dita
triangular superior e no segundo caso,
triangular inferior.

As operações matriciais envolvendo soma, subtração e multiplicação por
um número real seguem semelhantes às operações entre vetores.

Módulo 8
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Sejam A = (aij)m×n e B = (bij)m×n duas matrizes e α um
número real, então:
SOMA

MULTIPLICAÇÃO

SUBTRAÇÃO

α . A = (α . aij )m×n
A + B =(aij+bij )m×n

em particular,

A - B = (aij - bij )m×n

-A = (-aij )m×n

A grande novidade operacional
é a multiplicação matricial.

Sejam A = (aij)m×n e B = (bij)n×p duas matrizes.
A matriz produto A.B = (cij)m×p possui seus elementos
definidos pelo produto dos elementos do i-ésimo vetor-linha
da matriz A pelos elementos do j-ésimo vetor-coluna da
matriz B da seguinte forma:
cij = ai1 b1j + ai2 b2j + ⋯ + ain bnj

A multiplicação matricial tem algumas particularidades que podem causar
estranheza aos nossos alunos, uma vez que estão acostumados com as
propriedades das operações entre números reais.

Módulo 8
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Antes de encerrarmos o capítulo, leia as particularidades da
multiplicação matricial.
•

A multiplicação entre duas matrizes A.B só faz sentido
quando o número de colunas de A coincide com o
número de linhas de B. Logo, não é possível multiplicar
quaisquer matrizes.

•

O produto entre duas matrizes A e B não é comutativo,
ou seja, não é verdade que A.B = B.A, para quaisquer
matrizes A e B.

•

O produto de duas matrizes não nulas pode ser a matriz
nula.

•

Nem toda matriz quadrada não nula possui um inverso
multiplicativo, ou seja, nem sempre é possível encontrar
uma matriz P tal que A.P = P.A = I, onde I é a matriz
identidade.

Agora que já recapitulamos os principais
conceitos de Matrizes, podemos dar
continuidade aos nossos estudos.

Módulo 8
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Outra Interpretação de um Sistema via Vetores
Sistemas Lineares 2×2
Os sistemas lineares 2×2 (com duas equações e duas
incógnitas), por exemplo, têm uma relação de intimidade com
os vetores no plano.
Vamos considerar o sistema:
+ by = c
+ ey = ƒ

Os vetores u⃗ 1= (a,b) e u⃗ 2 = (d,e) são normais (ortogonais)
às retas r1: ax + by = c e r2: dx + ey = f, respectivamente.
Diante disso podemos analisar a posição de cada reta no plano
pela posição dos seus vetores normais ou ainda pela posição
dos seus vetores diretores – paralelos à reta e perpendiculares
aos vetores normais.
Desta forma, podemos escrever os vetores v⃗ 1 = (b, -a) e v⃗ 2
= (e,-d), perpendiculares a u⃗ 1 e u⃗ 2 e paralelos às retas r1 e
r2, respectivamente, verificando uma das três situações:
1ª Situação
Se u⃗ 1 e u⃗ 2 (e da mesma forma v⃗ 1 e v⃗ 2) não são
paralelos, ou seja, não são múltiplos um do outro, então
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as retas r1 e r2 serão concorrentes e o sistema terá uma
única solução no ponto (x, y), como mostra a figura a
seguir:

Módulo 8
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2ª Situação
Agora, vamos considerar o caso em que u⃗ 1 e u⃗ 2 (e
da mesma forma v⃗ 1 e v⃗ 2 são paralelos, ou seja, um é
múltiplo do outro.
b

Nesse caso, se d = f então as retas r1 = r2 e, portanto,
este sistema tem uma infinidade de soluções.

Módulo 8
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3ª Situação
Por fim, caso u⃗ 1 e u⃗ 2 (e da mesma forma v⃗ 1 e v⃗ 2)
sejam paralelos e

c
f
=
a d

então as retas r1 e r2 são paralelas

e, consequentemente, o sistema correspondente não
tem solução.

Módulo 8
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Sistemas Lineares 3x3
Nos sistemas lineares 3×3, ou seja, com três equações e
três incógnitas, assim como os anteriores, também podemos
usar a interpretação vetorial para visualizar a solução do
sistema.
Dado o sistema:
11

+

12 y +

13 z = b1

21

+

22 y +

23 z = b2

31

+

32 y +

33 z = b3

Cada uma das equações que o compõem representa a equação de um
plano no espaço (ℝ3).

Veja, a seguir, uma
situação interessante.

Sejam:
•

P0 = (x0, y0, z0) um ponto pertencente ao plano π;

•

N = (a, b, c) um vetor perpendicular a π.

Módulo 8
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Dado um ponto arbitrário P = (x, y, z) do plano π, o vetor
v⃗ = P - P0 = (x - x0, y - y0, z - z0) pertence ao plano e,
portanto, é perpendicular a N em P0, conforme figura a seguir.
2

P
N

1

-2
-2

P0

-1
-1

1

1

2
2

-1

-2

Assim, o produto escalar entre os dois vetores é nulo:
N∘v⃗ = a(x - x0) + b(y - y0) + c(z - z0) = 0
⇒ ax + by + cz = ax0+ by0 + cz0.

Fazendo d = ax0 + by0 + cz0, obtemos a equação do plano
π: ax + by + cz = d que é perpendicular ao vetor N=(a,
b, c).

Módulo 8

34

O vetor N também é chamado de vetor normal ao plano π no ponto
P0.

Logo, a busca pela solução do sistema é a busca pela interseção
dos três planos:
•

π1 : a11x + a12y + a13z = b1;

•

π2 : a21x + a22y + a23z = b2;

•

π3 : a31x + a32y + a33z = b3.

A posição dos referidos planos no espaço pode ser analisada
a partir da posição dos vetores normais aos planos π1, π2
e π3, respectivamente:
•

n⃗ 1 = (a11, a12, a13);

•

n⃗ 2 = (a21, a22, a23);

•

n⃗ 3 = (a31, a32, a33)

Veja a seguir algumas situações
em que os vetores são paralelos.

Módulo 8
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Considere que n⃗1, n⃗2 e n⃗3 são paralelos, isto é, n⃗1= αn⃗2 = βn⃗3, com α, β∈ ℝ.

1ª Situação
Mas e se b1 = αb2 = βb3?
Então os três planos π1, π2 e π3 coincidem e o sistema possui
infinitas soluções.

2ª Situação
E se b1 ≠ αb2 = βb3 ou b1 = αb2 ≠ βb3 ou b1 = βb3 ≠
αb2?
Nesse caso. dois dos planos π1, π2 e π3 coincidem e o terceiro
é paralelo aos outros, logo o sistema não possui soluções.
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3ª Situação
E se b1 ≠ αb2 ≠ βb3?
Então, os planos π1, π2 e π3 são paralelos e não coincidem,
logo o sistema não possui soluções.

Viram que interessante? Que tal avançarmos
um pouco? Vamos ver o que acontece
quando apenas dois vetores são paralelos.
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Considere que somente dois dos vetores n⃗ 1, n⃗ 2 e n⃗ 3 são
paralelos, isto é, n⃗ 1 = α n⃗ 2, com α ∈ R.

1ª Situação
E se b1 = αb2?
Dois dos planos π1, π2 e π3 coincidem e o terceiro intersecta
os dois, segundo uma reta. Logo, o sistema possui infinitas
soluções.

2ª Situação
E se b1 ≠ αb2?
Então, dois dos planos π1, π2 e π3 são paralelos e o terceiro
intersecta os dois segundo duas retas.
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Logo, o sistema não possui soluções.

s

r

Observe agora casos em que os
vetores não são paralelos, mas são
escritos como combinação linear.

O que pode acontecer quando os vetores n⃗1, n⃗2 e n⃗3 não são
paralelos, mas cada um deles é escrito como combinação linear
dos outros dois, por exemplo, n⃗1 = αn⃗2 + βn⃗3?
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1ª Situação
Se b1 = αb2 + βb3?
Isso quer dizer que os planos π1, π2 e π3 se intersectam
segundo uma reta.
Logo, o sistema possui infinitas soluções.

2ª Situação
Se b1 ≠ αb2 + βb3?
Nesse caso, os planos π1, π2 e π3 são distintos e se intersectam
dois a dois, segundo três retas paralelas umas às outras.
Logo,o sistema não possui soluções.
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r
t

s

Antes de encerramos o
capítulo, veja uma situação na
qual não há nem paralelismo
nem combinação linear.

O que acontece quando os vetores n⃗1, n⃗2 e n⃗3 não são paralelos
e nenhum deles é escrito como combinação linear dos outros
dois, ou seja, n⃗1 ≠ αn⃗2 + βn⃗3, n⃗2 ≠ αn⃗1 + βn⃗3 e n⃗3 ≠ αn⃗1
+ βn⃗2, ∀α, β ∈ ℝ?

Neste caso, os planos π1, π2 e π3 são distintos, dois a dois
transversais e se intersectam em um único ponto.
Logo, o sistema possui uma única solução.
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P

Muitos livros costumam denominar sistemas que possuem infinitas
soluções por sistemas possíveis e indeterminados.
Mas, por que indeterminados?
As soluções desses sistemas são certamente determináveis, apesar de
serem em quantidade infinita. Vimos nos casos anteriores que as soluções
de sistemas desse tipo são pontos pertencentes a planos ou a retas e,
assim, podem ser facilmente determinados pelas equações do plano ou
da reta a que pertencem.

Cuidemos das palavras que
podem trazer interpretações
errôneas aos nossos alunos!
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Usando Matrizes para Encontrar a Solução de Sistemas
de Equações Lineares
A visualização geométrica de sistemas n×n, quando n>3 se
torna difícil devido ao número de variáveis.
Exemplo:
Um sistema 4×4 pode ser interpretado geometricamente
pelo posicionamento de quatro hiperplanos de dimensão 3
em ℝ4.
Para isso faz-se necessário um método algébrico para
encontrar as soluções desses sistemas.

Importante ressaltar que esse método
também pode ser usado na solução
de sistemas de ordens menores.

A busca da solução de um sistema de equações lineares pode
ser feita de diversas formas. Uma delas, baseada no estudo de
matrizes, é a técnica de Escalonamento ou Eliminação
Gaussiana.
Consideremos um sistema linear S, onde cada equação tem,
pelo menos, um coeficiente não nulo.
Como Dizem

Dizemos que S está na forma escalonada se o número de
coeficientes não nulos, antes do primeiro coeficiente não nulo,
aumenta de equação para equação.(Lima et. al, 1998).
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Analisaremos, a seguir, dois
tipos de sistemas escalonados.

1º tipo
Sistema com o número de equações igual ao número
de incógnitas
11 1 +

S=

12

22 2 +

2 +
23

13

3 +

3 += +

33 3 += +

+ 1n n = b1
2n n

3n n

b2

b3

nn n = bn

onde aii ≠ 0,∀ i = 1, …, n.

É possível encontrar a solução de S usando o método da
substituição:
• partindo da última equação encontra-se o valor de xn;
• substituindo este valor na penúltima equação encontrase o valor de xn-1 e assim por diante.
Assim, o sistema escalonado S possui uma única solução.
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2º tipo
Sistema com o número de equações menor que o
número de incógnitas
11 1 +

S=

12
2j

mr

2 +

j ++

r ++

13

3 +

+ 1n n = b1

+ 2n n = b2
mn n = bm

onde j ≥ 2, j < r, m ≤ r < n.

Neste caso, para encontrar a solução de S, é preciso identificar
as incógnitas – nesse caso, também denominadas
varáveis livres – que não aparecem no início de nenhuma
das equações e transpô-las para o 2º membro em cada
equação.
Após fazer as devidas substituições teremos todas as soluções
em função das varáveis livres. Ou seja, o sistema terá infinitas
soluções.

Se uma ou mais linhas do sistema escalonado for 0x1 + 0x2 + ⋯ + 0xn =
0, então esta deve ser suprimida. Mas se pelo menos uma das equações do
sistema escalonado for 0x1 + 0x2 + ⋯ + 0xn = bj, com bj ≠ 0, então o
sistema não tem solução.
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Poderíamos pensar em um terceiro caso, em que temos
mais equações (m) do que variáveis (n), e m > n.
Nesse caso, uma condição necessária para que o sistema
possua pelo menos uma solução é a de que pelo menos
m - n equações desse sistema fossem combinações das n
equações restantes. Isso que dizer que no escalonamento
desse sistema, essas m - n equações se converteriam em
equações identicamente nulas (0x1 + 0x2 + ⋯ + 0xn =
0) e, portanto, não contribuiriam para a determinação da
solução.
Em qualquer outro caso, esse sistema não teria soluções.

O método de escalonamento se baseia no fato de que todo
sistema é equivalente a ele na forma escalonada, ou seja, um
sistema escalonado tem as mesmas soluções do sistema na
forma inicial.

Como Dizem

Teorema 1: Multiplicando-se os membros de uma equação
qualquer de um sistema linear S, por um número k ≠ 0, o novo
sistema S' obtido será equivalente a S.
Teorema 2: Se substituirmos uma equação de um sistema linear
S pela soma dela, membro a membro, com uma outra linha, o
novo sistema S' obtido será equivalente a S.
*Demonstrações em (Lima et. al, 1998).
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Na prática, escalonar um sistema linear qualquer é escalonar a
matriz completa associada a ele.

Observe o passo a passo.

1º passo: Escolhemos para a primeira equação aquela em
que o coeficiente da primeira incógnita seja não nulo. Se
possível, podemos combinar essa escolha com o fato de esse
coeficiente ser 1 ou -1, pois em geral facilita os cálculos.
2º passo: Anulamos o coeficiente da primeira incógnita das
demais equações, usando operações entre as linhas da matriz
baseadas nos Teoremas 1 e 2.
3º passo: Desprezamos a primeira equação e aplicamos os
passos 1 e 2 com as equações restantes.
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4º passo: Desprezamos a primeira e a segunda equações e
aplicamos os passos 1 e 2 nas equações restantes e assim por
diante, até o sistema ficar escalonado.

Se em algum dos passos obtivermos uma linha identicamente nula, esta
deverá ser retirada do sistema.
E caso obtenhamos uma linha com todas as variáveis nulas iguais ao um
termo não nulo, isso quer dizer que o sistema não possui solução.

Retornando ao Problema Inicial
Vamos retornar ao sistema
encontrado na simulação
do algoritmo PageRank?

1
1
1
A− 3 C− 2 D− 2 E = 0
1
B− 3 C = 0
1
C− 2 E = 0
D−
E−

B = 0

1
1
A− 3 C− 2 D = 0

O primeiro sistema pensado pelos professores Pedro e
Francisco é um sistema homogêneo que possui infinitas
soluções.
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Por esse motivo, o algoritmo PageRank acrescenta ao sistema
anterior a equação x A + xB + xC + xD + xE = 1, originada
pelo fato de x A, xB, xC, xD e xE serem os valores percentuais
das importâncias das páginas pesquisadas.
1
1
1
A− 3 C− 2 D− 2 E = 0
1
B− 3 C = 0
1
C− 2 E = 0
D−
E−
A+

B = 0

1
1
A− 3 C− 2 D = 0
B+

C+

D+

E = 1

A matriz completa associada ao último sistema é:

A=

Esse sistema pode ser resolvido com facilidade por substituição,
mas vamos escaloná-lo aplicando os Teoremas 1 e 2.
Podemos observar que a primeira, segunda e terceira linhas já
satisfazem as propriedades de um sistema escalonado.
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Vamos aplicar operações na quarta, quinta e sexta linhas,
denotando, por exemplo, a substituição da quarta linha pela
soma desta com a segunda linha por L4 → L4 + L2.

Esta última é a matriz completa de um sistema escalonado
equivalente ao anterior.
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Fazendo as devidas substituições obtemos:
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Logo, a ordenação decrescente
do ranking da nossa pesquisa é xE ,
x A , xC , xD, xB, considerando o nível
de importância de cada página.

Explorando um Pouco Mais as Matrizes 3×3
Como já citamos em conversas anteriores, as matrizes
aparecem no nosso cotidiano mais do que imaginamos.
As matrizes podem ser vistas, entre muitos outros locais, em:
• armazenamentos dos pixels de uma tela;
• softwares de transformações de imagens planas;
• algoritmos de busca como o PageRank.

Foquemos agora
nossos olhares sobre as
matrizes de ordem 3×3 e
viajemos pelo espaço!
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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

O processo de transformar uma figura espacial é bastante
semelhante ao de transformar uma figura plana, porém agora o
espaço ℝ3 tradicional é gerado por três vetores canônicos:
•

e1 = (1,0,0);

•

e2 = (0,1,0);

•

e3 = (0,0,1).

Cada ponto do espaço pode ser interpretado como uma vetor
(x, y, z) que pode ser escrito como combinação linear de e1,
e2 e e3.
(x,y,z) = x(1,0,0) + y(0,1,0) + z(0,0,1) = xe1 + ye2 + ze3
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z

e3
e1

x

e2

y

Desta forma, aplicar uma transformação T: ℝ3 → ℝ3 em um
ponto – ou vetor – do espaço também pode ser visto como
aplicar a mesma transformação a todo espaço ℝ3.
Qual transformação deve ser aplicada aos vetores canônicos
para transladar um ponto (x,y,z) pelo espaço a unidades na
direção do vetor e1, b unidades na direção do vetor e2 e c
unidades na direção do vetor e3?

Para causar este movimento precisamos igualmente transladar
os vetores canônicos.
Portanto, a translação no espaço é uma transformação T injetiva
que associa um ponto (x,y,z) ao ponto (x + a,y + b,z + c).
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Vamos ver um
exemplo?

No gráfico a seguir, os vetores canônicos foram transladados
para o ponto O' = (2,2,2). Assim, um ponto escrito na nova
base B = {u1, u2, u3} para o ℝ3 tem coordenadas:
[(x,y,z)]B = (x + 2, y + 2, z + 2)

z
u3
u1

0´ = (2, 2, 2)

u2

e3
0 = (0, 0, 0)

e1

x

e2

y
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E o que pode ser feito, se quisermos ampliar ou reduzir uma
figura 3D?

Vamos supor que queiramos triplicar o tamanho de uma
figura. Deste modo, vamos dobrar o comprimento dos vetores
canônicos gerando uma nova base B={u1 , u2, u3 } para o ℝ3,
onde:
•

u1 = 2e1 = (2,0,0);

•

u2 = 2e2 = (0,2,0);

•

u3 = 2e3 = (0,0,2).
[(x,y,z)]B = x(2,0,0) + y(0,2,0) + z(0,0,2) = xu1 + yu2 + zu3
= (2x,2y,2z)

z
u3 = 2e3

e3
e1

u1 = 2e1

x

e2

u2 = 2e2

y
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Mas e se quisermos reduzir à metade uma figura?

Muito fácil! Leia a explicação a seguir.
Precisamos gerar uma nova base B={u_1,u_2,u_3 } para o
ℝ3, onde:
•

u1 = 21 e1= ( 21 ,0,0);

•

u2 = 21 e2 = (0, 21 ,0);

•

u3 = 21 e3 = (0,0, 21 ).
[(x,y,z)]B = x

1 ,0,0 + y 0, 1 ,0 + z 0,0, 1
2
2
2

= xu1 + yu2 + zu3 = 1 x, 1 y, 1 z

2

2

2

z
e3

u3 = 0.5e3
u1 = 0.5e1
e1

x

u2 = 0.5e2
e2

y
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Essas transformações de ampliação e redução de uma figura
3D podem ser realizadas com escalas diferentes na direção de
cada um dos vetores canônicos de e1, e2 e e3.
Assim, podemos generalizar dizendo que a mudança de escala
no espaço é uma transformação T: ℝ3 → ℝ3, onde:

São aplicadas escalas a, b e c aos vetores
canônicos e1 , e2 e e3, respectivamente.

Depois que aprendemos a alterar, a escalar e deslocar o objeto,
a pergunta interessante que sobra é:
Como fazemos para rotacionar uma figura 3D?

A rotação é a transformação geométrica mais interessante
quando se trata do espaço, pois é ela quem nos traz, em
geral, a perfeita percepção do objeto nas três dimensões que
estamos observando.
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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

Para facilitar, podemos pensar
em algumas rotações básicas
em torno de um eixo.

a. OZ, gerado pelo vetor canônico e3 = (0,0,1);
b. OY, gerado pelo vetor canônico e2 = (0,1,0);
c. OX, gerado pelo vetor canônico e1 = (1,0,0);
d. eixo arbitrário.
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a) OZ, gerado pelo vetor canônico e3 = (0,0,1);

Como rotacionar uma imagem 3D, em torno do eixo OZ, por
um ângulo θz?

Simples! Fazendo a rotação dos vetores canônicos e1 e e2
em torno do eixo OZ.

z
e3 = u3

u2
Z

e1

x

z

u1

e2

y

Ou seja, é feito o movimento de rotação do plano XY –
gerado pelos vetores canônicos e1 e e2 – por um ângulo θz,
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Esse movimento já foi abordado quando
conversamos sobre rotações no
plano no Tema 13. Vamos relembrar?

Rotações no Plano no Caso de Duas Dimensões
Observe o gráfico a seguir:
y

e2

d

v

u

b

c

a

e1

x

Os vetores u ⃗ e v ⃗ podem ser obtidos a partir da rotação dos
vetores canônicos.
Importante considerarmos duas situações:
1ª Situação
Do triângulo retângulo formado pelo vetor u ⃗ e o eixo das
abscissas tem-se:
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Neste caso, ‖u ‖
⃗ representa a norma – ou comprimento –
do vetor u ,⃗ ou seja:
•

se u⃗ =(a,b);

•

então ‖u ‖
⃗

.

Como u ⃗ é o vetor canônico e1 rotacionado, então u ⃗ tem o
mesmo comprimento de e1, isto é, 1.
2ª Situação
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).
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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 matriz de transformação Tθ =

Relembrar é importante
para que os alunos possam
compreender, com mais
facilidade, a conclusão a seguir.

A rotação em torno do eixo OZ é uma transformação T:
ℝ3 → ℝ3, onde:

b) OY, gerado pelo vetor canônico e2 = (0,1,0)
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Como rotacionar uma imagem 3D, em torno do eixo OY, por
um ângulo θy?

Fácil! Rotacionando os vetores canônicos e1 e e3 em torno do
eixo OY.

z

e3
u3
y

y

e2 = u2

y

x

u1

Logo, o movimento a ser feito é o de rotacionar o plano XZ
– gerado pelos vetores canônicos e1 e e3 – por um ângulo
θy, que é feito de forma análoga à rotação no plano XY.
Assim, a rotação em torno do eixo OY é uma
transformação T: ℝ3 → ℝ3, onde:
y

T(

y, z)=

0
y

=

0
1

y

0

0

cos y + z sen y ys

y

x

en

y
z
y + zc os

y
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c) OX, gerado pelo vetor canônico e1 = (1,0,0)
E se rotacionamos uma imagem 3D, em torno do eixo OX, por
um ângulo θx?

Nesse caso, vamos rotacionar os vetores canônicos e2 e e3
em torno do eixo OX.

z
e3
u3

u2

x

x

e1 = u1

e2

y

x
Assim, observamos que devemos rotacionar o plano YZ –
gerado pelos vetores canônicos e2 e e3 – por um ângulo θx,
de forma análoga aos casos anteriores.
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Com isso, concluímos que a rotação em torno do eixo
OX é uma transformação T: ℝ3 → ℝ3, onde:

d) arbitrário
Se rotacionássemos uma figura 3D em torno de um eixo
qualquer, poderíamos imaginar que qualquer rotação no
espaço pode ser especificada por três ângulos compondo as
três rotações em torno dos eixos cartesianos?

Apesar de estar correto afirmar que
qualquer rotação é uma composição das
três rotações básicas em torno dos eixos
cartesianos, devemos estar atentos que
seguir por esse caminho requer cuidados.

As rotações no espaço não comutam, ou seja, o efeito de duas rotações
seguidas depende da ordem em que elas são aplicadas – isso advém do
fato de a multiplicação matricial não ser comutativa.
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Lembrete relâmpago! Em figuras de duas
dimensões as matrizes que representam as
rotações comutam, pois são números complexos.

Para rotacionarmos um objeto 3D precisamos de um eixo de
rotação que poderá ser encontrado através de uma reta que
contenha a origem.
Apesar de toda a reta ser uma combinação linear das retas
que representam os eixos, encontrar a sequência de rotações
que deve ser feita para obter a rotação que se deseja é uma
tarefa trabalhosa.

Vamos ver um exemplo
de uma composição
dessas três rotações?

Observe a pirâmide de base retangular da figura a seguir.
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z

e3

e2

e1

y

x
1ª Situação
Vamos rotacionar a pirâmide, primeiramente, por um ângulo
θx em torno no eixo OX.

z

e3

e1

e2

y

x
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Log, cada ponto (x,y,z) da pirâmide, após a rotação, poderá
ser obtido da seguinte forma:

2ª Situação
Vamos aplicar à última forma da pirâmide uma rotação em
torno do eixo OY por um ângulo θy.

z

e3

e1

e2

y

x
Cada ponto (x',y',z') da pirâmide, após a segunda rotação,
poderá ser obtido da seguinte forma:
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3ª Situação
Por fim, vamos rotacionar a última pirâmide em torno do eixo
Oz por um ângulo θz.

z

e3

e1

e2

y

x
Portanto, após esta terceira rotação, cada ponto (x'',y'',z'')
da pirâmide poderá ser obtido como segue:
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E assim finalizamos esta
seção. Qualquer dúvida
retorne ao conteúdo, ok?

Na próxima seção, apresentamos uma atividade
de localização espacial que utiliza esses
conceitos de forma prática. Preparados?

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
A atividade a seguir busca relacionar conceitos de matemática
com uma brincadeira do tipo caça tesouros na qual o
aluno precisa relacionar as informações transmitidas com
a composição de transformações lineares no espaço para
resolver o problema.

Módulo 8

71

Atividade 1. Encontrando o caminho certo

Material necessário: Lápis e papel.
Objetivo: Através de um exercício simples, mostrar uma
aplicação das matrizes de transformação no espaço que
facilita a interpretação de problemas cotidianos.
Descrição:
1. Divida a turma em grupos de 3 a 4 alunos.
2. Proponha o seguinte problema:

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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3. Uma vez proposto o problema, questione seus alunos:
•

Diante das instruções do meteorólogo, qual a coordenada
espacial do ponto em que o obelisco da cidade está
localizado?

•

O que representa cada uma dessas coordenadas
espaciais diante do problema?

•

Quais os possíveis movimentos realizados na busca do
ponto ideal para o vislumbre do eclipse?
Com essas perguntas, leve os seus alunos a perceberem
que podemos tomar o ponto em que o obelisco está
localizado como a origem do espaço ℝ3.
Desta forma, as coordenadas x, y e z dos pontos do
espaço podem ser respectivamente interpretadas
como:
•

o quanto se caminha para leste ou oeste;

•

o quanto se caminha para norte ou sul;

•

o quanto sobe.

Além disso os movimentos que podem ser feitos são
de:
•

translação na direção dos eixos OX (leste ou
oeste), OY (norte ou sul) ou OZ (subir);
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•

rotação na horizontal, ou seja, em torno do eixo
OZ.
Agora os induza a pensar:
Quais as possíveis transformações que teremos? E, qual
a ordem que elas devem ser aplicadas ao ponto inicial
(obelisco)?

Deixe-os discutirem sobre este assunto até chegaram à
conclusão de que teremos duas transformações:
•

uma que representará as possíveis translações na
direção dos eixos, a qual chamaremos de T1;

•

outra que representará a rotação de 30o, no
sentido anti-horário, citada pelo meteorólogo, e
que denotaremos por T2.

O estudioso de meteorologia cita em sua mensagem
que a rotação deve ser feita ao final, logo podemos
descrever o ponto final da seguinte forma:
, onde:
•

é o ponto final em que
deve ser direcionado o olhar para a visualização;

•

é o ponto onde o obelisco está localizado.
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O próximo passo é pedir que os alunos escrevam as
transformações T1 e T2. Eles devem encontrar:
onde a, b e c são
os possíveis deslocamentos feitos na direção leste ou
oeste, norte ou sul e vertical, respectivamente.

Os alunos já estão quase lá!

Peça para que eles pensem, novamente, na forma de:
•
•

obter o ponto final PF = T2 T1 PI:
descobrir quem são os valores a, b e c das possíveis
translações.
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Através dessa sequência de raciocínios leve-os a perceber que:
•
•
•
Logo, resolvendo o sistema...

... temos:

•
•
•

Você pode explorar um pouco os conceitos:
•

recorrendo à solução geométrica do problema;

•

usando o auxílio de um software de Geometria
Dinâmica – o Geogebra, por exemplo.

Chegou a hora de entender
essa solução numérica frente
ao nosso problema real. Para
isso, questione os seus alunos.
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•

O que significa dizer que a = -10?

•

O que significa dizer que b = 20?

•

O que significa dizer que c = 15?

•

E, então, como chegar ao ponto ideal para visualizar
o eclipse lunar?

Para facilitar as discussões você pode apresentar a eles a rosa
dos ventos, desenhar espaços euclidianos mostrando os
eixos e o crescimento positivo de cada um até que consigam
construir juntos as respostas, chegando à conclusão de que:
•

a = -10 significa que vamos nos deslocar para a parte
negativa do eixo OX, ou seja, 10 m para oeste;

•

b = 20 significa que vamos nos deslocar para a parte
positiva do eixo OY, ou seja, 20 m para norte;

•

c = 15 significa que vamos nos deslocar para a parte
positiva do eixo OZ, ou seja, 15 m para cima.

Vamos conhecer o
final da história?

Rosa dos ventos
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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

Proponha a seus alunos que montem outros desafios como
este e se divirtam aprendendo.
Que tal extrapolar as paredes da sala de aula? Ir para a quadra
ou para a rua do colégio? Medir distâncias, alturas e lançar o
desafio aos colegas?

Na próxima seção,
analisaremos alguns erros
de alunos na assimilação das
ideias aqui apresentadas .
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Investigação de Erros
A primeira grande dificuldade que encontramos em nossas
salas de aula começa na interpretação de um problema e na
transposição deste da linguagem materna para a linguagem
matemática. Muitos de nós poderíamos pensar que o
motivo disto são advindos de falhas na alfabetização, pouca
familiarização com a leitura e interpretação de textos e por aí
vai!
Quando lemos um livro criamos uma imagem mental perfeita
da situação que lemos, mas quando lemos um problema dito
matemático, não conseguimos visualizar a situação com a
mesma facilidade.
Por que será que isso acontece?

Sabemos que a relação entre as matrizes, sistemas lineares e
vetores, nos dá:
•

a interpretação geométrica de um sistema;

•

as transformações geométricas;

•

diversos outros conceitos relacionados.

Contudo, é justamente a omissão da referida relação que
dificulta o entendimento e a modelagem das situações reais
que envolvem esses tópicos da Matemática.
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Como Dizem

“(...) a partir de diversos trabalhos de investigação, pode concluirse que no caso dos sistemas de equações lineares existem
várias dificuldades relacionadas com a sua aprendizagem nos
diferentes níveis de ensino e que, inclusivamente, para muitos
estudantes, a solução de um sistema de equações lineares não
tem significado.”
Barros, 2012

Vamos ver algumas situações de
erros matemáticos, muito comuns,
cometidos em salas de aula?

Erro I

Analise a resposta dada a um problema que envolve o conceito
de dependência linear.

Dado o sistema

, encontre, caso possível,

os valores de b e c.
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c = 2b

c = 2 . 20 = 40

Neste primeiro caso, o aluno resolve o sistema usando a
primeira e a terceira equação e como já encontrou os valores
de b e c, ignora a segunda equação.
Percebe-se que esse aluno não compreende o significado
de sistema no que diz respeito a um par de números que
satisfaçam as três equações, não se preocupando em testar se
os valores b = 20 e c = 40 satisfazem a segunda equação –
onde veriam que o sistema não possui solução.
Uma forma eficaz de solucionar a dúvida do aluno é
recorrendo à representação geométrica do sistema.

Mostre ao aluno que as retas cujas
equações compõem o sistema não
tem um ponto de interseção comum.
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Erro II

Uma continuação para este exercício foi proposta por
Andreoli (2005) a 15 professores do Ensino Básico da
Argentina.

Dado o sistema impossível

, modifique os valores constantes

do sistema para que este tenha uma única solução. Depois modifique
os valores constantes para que o sistema tenha infinitas soluções.

O estudo mostrou que 7 professores não responderam
à pergunta de tornar o sistema com infinitas soluções,
possivelmente por não compreenderem a relação de
dependência entre as equações e o número de soluções de
um sistema linear.
A autora concluiu, por meio de uma entrevista realizada com
os professores, que:
•

apenas dois professores trabalhavam a situação de um
sistema linear com infinitas soluções com os seus alunos.

•

apenas um professor trabalhava as relações de
dependência linear entre as equações na resolução de
sistemas lineares.
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Erro III

Cutz (2005), em um trabalho de investigação em que pretendia
estudar a representação geométrica da solução ou soluções
de um sistema de equações lineares com duas e três variáveis,
assim como a conversão entre a representação geométrica
e analítica dos sistemas de equações lineares, delineou uma
série de tarefas que foram aplicadas através de uma entrevista
a cinco estudantes.
Alguns dos resultados foram:
•

Alguns alunos concluem que um sistema com 3 equações
e duas varáveis, como o anterior, que é representado
por três retas que se intersectam duas a duas terá três
soluções.

•

Os estudantes também consideraram que quando três
planos se intersectam em uma linha reta se tem uma
solução para o sistema, pois tomam a reta como um
objeto e não como um conjunto infinito de pontos, o que
indica uma interferência entre os modos de pensamento
geométrico e analítico.

Ainda de acordo com a opinião da autora – fundamentada em
trabalhos de investigação sobre sistemas de equações lineares
–, no ensino tradicional favorecem-se os métodos de resolução
na sua forma puramente algorítmica.
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Esses temas são tratados na escola e nos livros-texto por meio
de regras ou métodos que permitem ao estudante encontrar a
solução do sistema deixando de lado o seu significado.
Mais ainda, favorece-se o ensino dos sistemas de equações
que apresentam solução única em detrimento dos sistemas
com infinitas soluções ou que não têm solução – que são
abordados de forma superficial ou nem mesmo são abordados.

Erro IV

Barros (2012) relata sobre uma pesquisa feita com 239 alunos
do ensino politécnico.
Uma das questões propostas foi:

Considere as matrizes:
e

.

A quádrupla (1, -3, 4, 2) é solução para o sistema homogêneo Ax = 0?
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Substituindo
(1, -3, 4, 2)

Podemos concluir que não
é solução do sistema.

O raciocínio mostra a incompreensão do significado de
sistema homogêneo.
Alguns alunos substituíram as soluções no sistema Ax = b ou
resolveram este sistema em vez do sistema homogêneo Ax = 0,
como no caso anterior.
Para outros alunos está:
•

implícita – a ideia de que o sistema só pode ter a solução
nula;
ou

•

explícita – alguma incompreensão do que significa
solução nula.
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Houve respostas como: “Falsa, pois sendo um sistema
homogêneo tem pelo menos uma solução nula e (1, -3, 4,
2) não tem nenhum elemento nulo”.
Fica claro que o aluno considera que cada elemento do ponto
(1, -3, 4, 2) é uma solução para o sistema, interpretação
que denota a incompreensão da comparação do número de
incógnitas com o número de equações.
Os alunos consideram que para ser solução ou para poder
resolver o sistema, o número devariáveis tem de ser igual ao
número de equações. Como, por exemplo, a resposta: “Como
o sistema é composto por 3 equações só pode ter soluções do
tipo (x, y, z), ou seja, com uma solução para cada equação.
Como (1, -3, 4, 2) é do tipo (x, y, z, w), tem quatro
soluções, para 3 equações. Logo, é falso”.

É muito importante acompanhar o raciocínio
do aluno. Assim fica mais fácil apontar o
erro e direcioná-lo às soluções corretas.

Na próxima seção apresentamos dois recursos
especialmente elaborados para servir de auxílio aos
alunos na compreensão dos conceitos aqui debatidos.
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Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção apresentaremos recursos tecnológicos
que permitem uma exploração – geométrica e algébrica – para
a apreensão de importantes propriedades que atuam como
instrumentos na manipulação e aplicação da conjugação entre
os conhecimentos sobre vetores, matrizes e sistemas lineares.
Em especial, destacamos a possibilidade de construir
explorações nas quais os alunos:
•

trabalhem a apreensão desses conhecimentos de forma
raciocinada;

•

identifiquem
ferramentas;

•

associem as atividades algébricas aos procedimentos
que, sob essas circunstâncias, podem ser entendidos em
vez de apenas memorizados como método de solução.

as

propriedades

algébricas

como

Mas para isso será necessário que as explorações desses applets
sejam enriquecidas com sua identificação dos conhecimentos
que estrategicamente devem ser desenvolvidos com seus
alunos.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Vamos ver os recursos?

Recurso 1: Equações Lineares

Este recurso possui uma área gráfica e uma área de controle,
onde estão dispostas as ferramentas do applet.
Na área gráfica ele dispõe as retas que representam
graficamente o conjunto solução de equações lineares obtidas
aleatoriamente na área de controles.
Na área de controle o usuário gera equações lineares e
manipula combinações lineares dessas equações.
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As ferramentas deste applet foram pensadas com o intuito
de mostrar aos alunos que dado um sistema de equações
polinomiais lineares pode-se substituir adequadamente
as equações por outras que nos indiquem a solução ou a
impossibilidade de solução do sistema.
1. Para iniciar o uso clique em Início e, em seguida,
em Gerar 1ª equação linear.

O applet irá gerar:
•

na área de controle, uma equação linear
identificada como Equação 1;

•

na área gráfica, a reta que representa
geometricamente o conjunto solução desta
equação linear.

A partir daí o usuário está convidado a encontrar uma
equação linear que seja equivalente a esta.
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Isso quer dizer que o usuário pode encontrar
uma equação linear que tenha outra expressão
algébrica, mas o mesmo conjunto solução.

2. Para tanto, o usuário deve selecionar na lista suspensa
a opção multiplicar por ou dividir por um número real
escolhido com o controle deslizante que fica ao lado
desta lista.

Note que o uso desses controles sugere para os alunos
que se uma equação linear tem todos os seus coeficientes
obtidos como resultado da multiplicação ou divisão dos
respectivos coeficientes de outra equação linear por um
número real não nulo arbitrário, essas equações lineares
possuem o mesmo conjunto solução.
3. Para identificar e confirmar geometricamente que
esta nova equação é equivalente à originalmente gerada,
você e seus alunos devem utilizar o botão Equivalente.
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O botão Equivalente exibe graficamente, na área gráfica,
o conjunto solução da equação equivalente gerada.

A equivalência é confirmada pelo fato de a reta que representa
tal conjunto solução coincidir com a que já é mostrada
automaticamente quando é gerada a equação linear pelo botão
Gerar 1ª equação linear.

É importante que você,
professor, explore essa ideia!

4. Após o usuário exibir o conjunto solução da equação
equivalente, o applet apresenta duas questões sobre as
soluções das equações.

1ª Questão

A primeira questão tem o sentido de ressaltar que o conjunto
solução da equação gerada coincide com o conjunto solução
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da equação obtida pelo usuário.

O applet só permite resposta a esta questão após o usuário ter exibido o
conjunto solução da equação sugerida como equivalente.
Cálculos feitos por este applet não consideram qualquer unidade. Já a
informação a ser registrada da medida dos ângulos, esta é sempre em graus.

2ª Questão

A segunda questão faz o usuário confirmar se alguns pontos
são ou não solução dessas equações. Há sempre um único
ponto que não é solução.

5. Após clicar sobre dois pontos clique no botão Corrige.
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No caso de:
•

acerto– o applet exibe
parabenizando o usuário;

•

erro– o applet exibe uma outra mensagem
indicando o erro e instruindo o usuário sobre
como continuar a utilizar o applet.

uma

mensagem

Ao seguir as instruções do applet o usuário irá clicar no
botão Corrige e sobre as coordenadas de dois pares
ordenados.

O objetivo é repetir o procedimento
para verificar se os pares indicados
são soluções da Equação 1.
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Se o usuário errar mais de três vezes, o applet reinicia o procedimento,
retornando ao momento em que a Equação 1 é gerada.

6. Quando confirmado o acerto, o applet gera uma
segunda equação polinomial linear – identificada como
Equação 2 – e disponibiliza os controles.

Esses controles permitem gerar um conjunto solução
para uma equação equivalente à Equação 2, tal como
pode ser feito para a Equação 1.
Além disso, nessa etapa, cabe indicar um ponto que seja
solução da Equação 2 e sua equivalente.

No caso de erro, a Dica
permanecerá sendo exibida
até que o usuário acerte.
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Após indicar corretamente um ponto que é solução da
Equação 2, o applet disponibilizará os controles que
permitem ao usuário confirmar geometricamente quão
adequada pode ser a substituição de uma equação de
um sistema linear por uma combinação linear dela com
as demais equações desse sistema.

A importante exploração que cabe a você, professor, é ressaltar
que uma solução comum às Equações 1 e 2 é também solução de
qualquer combinação linear entre essas equações.
O applet permite que esse fato seja verificado por seus alunos
somente observando a área gráfica.

7. Você poderá discutir com seus alunos a possibilidade
de obter combinações lineares das Equações 1 e 2
que possuam apenas uma variável. Uma manipulação
adequada dos controles deslizantes fornecerá esses
resultados.
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Observe que quando uma dessas combinações lineares
é obtida, o applet oferece ao usuário a possibilidade
de clicar, na área gráfica, sobre o ponto de interseção
dos conjuntos soluções das Equações 1 e 2 (quando ele
existe) para exibir a solução do sistema.

Quando o sistema é impossível, o applet só indica a
inexistência de solução quando o usuário tenta uma
combinação linear que tem apenas uma variável.
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Nestes casos é fácil ver que as combinações lineares que
não diminuem a quantidade de variáveis nunca partilham
soluções com mais que uma equação.
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Esses dois fatos devem
ser devidamente
explorados.

Sobretudo, todas as conjecturas formuladas sob os aspectos
geométricos com esse applet devem ser ressignificadas
algebricamente por você, professor.

Isso significa que apenas percorrer as etapas propostas
por esse applet não garante a apreensão de propriedades
que atuam como instrumentos na manipulação e
aplicação da conjugação entre os conhecimentos sobre
vetores, matrizes e sistemas lineares.
Você deverá, a seu modo, elucidar os procedimentos
sobre as duas formas – geométrica e algébrica – de
abordagem, evidenciando as propriedades que podem
ser sugeridas.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Equações Lineares.
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Recurso 2: Escalonamento

Este recurso é uma rica possibilidade de estimular a prática do
escalonamento.

O uso que imaginamos dele pressupõe que os alunos já saibam que
um sistema linear pode ser transformado em outro equivalente, no qual,
sempre que possível, as variáveis têm seus valores explícitos.

Mas, certamente, essa não é
a única forma de explorar as
potencialidades deste recurso.

O objetivo principal está centrado na possibilidade de os alunos
terem uma ferramenta que os auxilie na tomada de decisões
frente ao método de escalonamento.
Note que essa conquista na construção de conhecimento
do aluno está vinculada à apreensão de propriedades que
atuam como instrumentos na manipulação e aplicação da
conjugação entre os conhecimentos sobre vetores, matrizes
e sistemas lineares.
Importante considerar que esse recurso permite que o foco
nos cálculos seja secundário, permitindo que o aluno pense,
exclusiva e estrategicamente, na obtenção de um sistema
equivalente que evidencie sua impossibilidade ou solução em
qualquer forma.
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Este recurso não é um applet. Ele foi criado com o software GeoGebra, e,
diferentemente do Recurso 1. requer esse software para que seja utilizado.
Sendo assim, professor, você deverá baixar o GeoGebra através do site:
http://www.geogebra.org/download

Para elucidar o funcionamento deste aplicativo vamos mostrar
um exemplo, do início ao fim do escalonamento.
Você poderá observar que o que fazemos é trocar as linhas
do sistema original por combinações lineares dessas linhas.
O aplicativo oferece esta opção diretamente, como é, muitas
vezes, de costume algébrico. O recurso também exibe a
resposta final em qualquer momento do escalonamento.

Mas isso não é o que, geralmente,
dispomos algebricamente.

1. Tomemos o seguinte sistema linear e sua matriz
estendida.
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2. Para realizar o escalonamento desse sistema
devemos, inicialmente, informar a matriz estendida
na área de planilha [A1:D4].

Automaticamente, o recurso irá nos mostrar a matriz
do sistema de duas formas:
•

como a matriz atual do escalonamento;

•

como histórico – onde poderemos analisar todas
as operações realizadas.

Ao inserir os números nas células da planilha não se deve apagar o
registro anterior. Devemos clicar sobre a célula e digitar o novo valor.

Ao apagar um valor antigo, o
recurso deixa de informar o
resultado final do escalonamento.
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3. Após inserir a matriz deve-se clicar no botão Gravar
para que fique memorizada no recurso.

É costume entre alguns professores indicar, no método
do escalonamento, premissas que deixam os cálculos
suavizados. Isso não é regra aqui.
Esperamos que as suas intervenções na experimentação
deste recurso possibilitem que os seus alunos deduzam
que ao tomarmos o método realizando à mão os
cálculos é conveniente que as operações não se tornem
complexas, tampouco sejam realizadas muitas vezes.

Aqui, mesmo sabendo que isso não iria
nos impor esforço maior, vamos propor
a troca de posição de duas linhas.

4. Note que as linhas da matriz estendida são
identificadas, de cima para baixo, por Linha 1 (L1),
Linha 2 (L2) e Linha 3 (L3).

Se queremos realizar a troca de posição entre as
linhas 1 e 2, basta selecionarmos as caixas Linha 1 e
Linha2.
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Automaticamente, o botão Trocar Linhas aparecerá
e, ao clicar nele, obtemos a troca pretendida.

5. Agora o escalonamento segue com os passos
indicados a seguir com as setas vermelhas.

Sugiro que você faça o passo a
passo enquanto realiza a leitura.
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Os coeficientes da combinação linear somente serão considerados
quando:
•

forem não nulos;

•

aparecerem no texto indicado ao lado do botão Operar.

Para que isso ocorra, o usuário deve digitar ENTER após inserir o
escalar na caixa de texto.
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6. Clique em Continuar.
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E desse passo em diante
você já pode continuar o
escalonamento sozinho!

7. Para que seus alunos vejam a resposta sob a forma
de fração irredutível você poderá seguir as operações
relacionadas a seguir.
Considere, como no recurso, que a linha Lk* é a nova
linha Lk , onde k ∈ {1,2,3}.

Note que, mesmo não tomando as operações que
otimizariam a resposta do sistema, o resultado que
você encontrou é uma aproximação!
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Portanto, ao realizarem sozinhos o escalonamento,
seus alunos deverão observar que aproximações
decimais podem ter sido utilizadas no processo e que,
portanto, a resposta encontrada nesse caso não é a
resposta exata. Ou seja, esse software auxilia o aluno
na compreensão do algoritmo de escalonamento,
sendo mais útil ao aluno como orientação do que
como calculadora de sistema.
Veja, no histórico a seguir, outra solução
para o mesmo sistema, porém, com uma
aproximação diferente da que você encontrou.

Histórico
14

21

32
7

36
1

(0.7).

2

1

0 190.00002 0
00
19

25

4

14
(0.1).

21

01 90
00
19

25
10

(1).

00

.05263

01 90
00
19
(19).

19

0

25

20 .99997

01 90
00
19

25
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Você deve fazer com que o principal uso do recurso
seja a possibilidade de ressaltar as operações que
podem e devem ser realizadas entre as linhas e,
principalmente, em que momentos essas operações
devem acontecer.
8. O aplicativo fornece a resposta correta. Basta clicar
em Mostrar Matriz Escalonada.

Além disso, o aplicativo disponibiliza não só a resposta
correta, mas também a sua solução.
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Sugerimos que você utilize este recurso para saber a
resposta correta antes de realizar as operações com
as linhas. Caso contrário, o GeoGebra irá considerar a
matriz atual e poderá informar:
•

o valor sob a forma de fração;

•

o valor aproximado sob a forma decimal.

9. Se o usuário já iniciou o processo e quer ver
a resposta sem a aproximação, deverá clicar em
Reiniciar e depois em Mostrar Matriz Escalonada.
Você sabia que há uma forma de controlar os erros que
são comuns aos nossos alunos?

Muitas vezes eles identificam os escalares que devem
utilizar, mas realizam indevidamente a operação entre
as linhas.
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O usuário precisava que a Linha 3 fosse substituída
pela seguinte combinação linear:

Se ele solicitou a realização da operação, deverá
clicar em Voltar e, assim, modificar o escalar para -1 .

Esses casos devem ser discutidos com especial
destaque, visto que, muitas vezes, a maturidade
operatória de nossos alunos ainda os faz pensar
somente em uma operação de subtração, em vez de
tomar a adição entre os inteiros.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Escalonamento.

Esteja atento a tudo
mais que poderá
surgir em suas aulas.

E, como sempre,
desfrute sem
moderação!
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Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
Caracterização de Sistemas de
Equações Lineares e Matrizes

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.
Nos capítulos 3 e 4 deste livro, os autores apresentam
as principais definicões e propriedades relacionadas aos
conceitos de sistemas de equações lineares e matrizes,
respectivamente.
Caracterização de Sistemas de Matrizes
e Sistemas de Equações Lineares

IEZZI, G.et. al.. Fundamentos da Matemática Elementar.
Vol. 4. Atual Editora, São Paulo, 1977.
Nos capítulos IV e VI deste livro, os autores apresentam
as principais definicões e propriedades relacionadas
aos conceitos de matrizes, determinantes e sistemas
de equações lineares, respectivamente, incluindo
demonstrações de alguns teoremas e exemplos mais
elaborados para aprofundamento.
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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>

PageRank pelos autores

BRIN, S., PAGE, L..The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual
Web Search Engine. Computer Science Department, Stanford
University, Stanford, CA.
Este é o artigo escrito pelos próprios criadores do
PageRank justificando o seu uso e o processo de criação
e idealização do algoritmo utilizado na pesquisa do
Google.
Disponível em:<http://infolab.stanford.edu/~backrub/
google.html>
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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: Como o Google Googla

No vídeo “Isto é Matemática T01E02 – Como o Google
Googla”, publicado em 22/10/12, o matemático e professor
Rogério Martins fala sobre como o site de busca Google
funciona para elencar quais páginas devem ser mostradas
primeiro, segundo a sua ordem de importância.
Disponível no Youtube em: <https://www.youtube.com/
watch? v=DZ0hq2sQg28>
Vídeo 2: Como o Google Funciona?

No vídeo Como o Google funciona? (perspectiva
matemática), publicado em 24/02/13, o professor Paulo Cezar
Pinto Carvalhofala sobre exemplos de aplicações dos sistemas
de equações lineares no cotidiano através do algoritmo
PageRank do Google.
Disponível no Youtube em:
<https://www.youtube.com/ watch?v=DOLhp-vjn4c>
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O vídeo completo pode ser encontrado em:
<http://video.impa.br/index.php?page=papmem-janeiro-de-2013>
Vídeo 3: Matrizes por Elon

No vídeo Matrizes- Prof. Elon Lages Lima, publicado em
14/03/13, o professor Elon Lages Lima fala sobre conceitos
relacionados ao estudo das matrizes.
Disponível no Youtube em:
<https://www.youtube.com/watch?v=eEbp3aKFoIA>
Vídeo 4: Matrizes e Escalonamento de Sistemas

No vídeo Matrizes, publicado em 15/11/12, o professor Augusto
César Morgado fala sobre conceitos relacionados ao estudo
das matrizes, em especial o uso destas no escalonamento de
sistemas de equações lineares.
Disponível no Youtube em: <https://www.youtube.com/
watch?v=12LC8DEtXWI&feature=youtu.be>
Vídeo 5: Rotação no ℝ3 ao Redor do Eixo X

No vídeo Rotação no ℝ3 ao Redor do Eixo X, publicado em
26/11/14 pelo instituto Khan Academy, o professor se baseia na
rotação definida no plano ℝ2 para criar a transformação que
rotaciona um vetor no ℝ3 em torno do eixo X.
Disponível no Youtube em: <https://www.youtube.com/
watch?v=7TDjvVEAib0>.
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Introdução

Fonte: Unicamp – Fonte: http://m3.ime.unicamp.br/app/webroot/media/software/1227/

As ideias que vamos discutir permitem que partamos de um
conjunto de números reais, organizados em uma matriz, e
cheguemos a um único número real que traduz:
•

diversas propriedades dessa matriz;

•

outras propriedades que dependem dos elementos
inseridos na mesma.

Muitas vezes, no estudo de conceitos matemáticos,
entrelaçamos conhecimentos de diversos campos: aritmética,
álgebra, geometria etc. Neste tema, em particular, estudaremos
relações que nascem de uma simples aritmética, representadas
pela álgebra do grupo das permutações e que podem ser
aplicadas aos diversos conceitos geométricos conhecidos.
De fato, este é um conceito determinante, cujo uso por si só
justifica seu estudo devido à larga aplicabilidade do mesmo.

Módulo 8

121

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
Pedro e Francisco conversam sobre um conceito interessante
ligado ao estudo de matrizes: o determinante de uma matriz
quadrada.
No diálogo, Francisco teve a ideia de não partir da definição
de determinante de uma matriz quadrada encontrada na
maior parte dos livros didáticos: “Determinante é um número
real que se associa a uma matriz quadrada”, seguida pelas
técnicas tradicionais para o seu cálculo.
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A seguir, apresentarmos uma ideia mais ampla, e que inspirou
o matemático Pierre Laplace na construção do método,
baseado no cofator, para o cálculo da determinante.
Permutando para Determinar
Chamamos permutação de um conjunto finito a toda função bijetora
desse conjunto em si mesmo.

Vamos ver alguns
exemplos?

Exemplo 1

Observe que a função P: {1, 2, 3} ⟶ {1, 2, 3}, onde
P(1) = 3, P(2) = 1 e P(3) = 2 – que representaremos por
P=(3, 1, 2) – é uma permutação.
Deste modo, podemos denotar Pn: {1, 2, …,n} ⟶
{1, 2, …, n}, para n ∈ ℕ como sendo uma permutação
qualquer de n elementos. É fácil verificar que, fixado n ∈ ℕ,
existem n! permutações Pn = (j1, j2, j3, ⋯, jn), onde
{j1, j2, j3, ⋯, jn} = {1, 2, 3, ⋯, n}.
Pierre Simon Marquis de Laplace - Matemático nascido
no século XVIII, desenvolveu um estudo, baseado no conceito
de cofator, que calcula determinantes para regras aplicadas
a qualquer matriz quadrada. O estudo ficou conhecido
como Teorema de Laplace.
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Exemplo 2
Definiremos agora um conceito de paridade para
permutações. Mas antes de escrevermos a definição
de modo técnico, vamos compreender a ideia?

Considere a permutação de 3 elementos P3: {1, 2, 3} ⟶
{1, 2, 3} definida por P3 = (j1, j2, j3) = (3, 2, 1), ou seja:
•

P3(1) = j1 =3;

•

P3(2) = j2 =2;

•

P3(3) = j3 =1.

Para transformarmos a tripla (3, 2, 1) na tripla identidade (1,
2, 3) precisamos realizar exatamente 3 pulos:
I. Podemos trazer o 1 pulando o 2: (3, 2, 1) ⇒ (3, 1, 2);
II. Trazemos o 1 para o seu lugar pulando mais uma vez,
agora o 3: (3, 1, 2) ⇒ (1, 3, 2);
III. E, por fim, trazemos o 2 para o seu lugar pulando o 3:
(1, 3, 2) ⇒ (1, 2, 3).
Sempre que o número de pulos necessário for ímpar, diremos
que a permutação é ímpar; se for par, a permutação é par.
Apesar de não ser trabalhoso fazermos essa verificação,
precisamos definir de forma rigorosa o que seriam esses pulos
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ou como, algebricamente, chegamos ao número de 3 pulos
para a P3 = (3, 2, 1).
Para fixar as ideias,
vamos explorar a
imagem inversa dos
valores 1, 2 e 3.

Observe a sequência a seguir.
•

Sabemos que P3(3) = 1.

•

Como P3 é bijetiva, então P3 –1(1) = 3.

•

Ou seja, o número 1 nessa permutação (P3) ocupa a
terceira posição.

•

Como ele precisa voltar para a sua posição inicial, o
número 1 precisa pular duas posições para retornar à
primeira posição.

•

Sendo assim, definiremos p1 o número de pulos que o 1
precisa para retornar a sua posição.

•

Consequentemente, esse número será:
p1 = P3–1 (1) – 1 = 3 – 1 = 2

Continue seguindo o raciocínio!
Depois que o 1 chega em sua posição, a permutação P3 se
altera para P'3 = (1, 3, 2).
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•

Originalmente, temos P3 –1 (2) = 2. Contudo, agora
temos P'3 –1 (2) = 3, pois o 1 pulou o 2, aumentando,
assim, sua posição.

•

Desse modo, o número 2 ocupando a posição 3 precisa
de apenas um pulo para chegar a sua posição.

•

Sendo assim, definiremos p2 como esse número.

•

Consequentemente, esse número será:
p2 = P'3–1 (2) – 2 = 3 – 2 = 1

Confira, agora, se essa permutação é par ou ímpar.
Entenda a analogia a seguir.
A permutação P'3 altera-se para P''3 = (1, 2, 3), cujo número
3 já se encontra em seu respectivo lugar (P''3 –1 (3) = 3).
Portanto, o número de pulos de que o 3 precisa para ficar no
seu lugar é zero.
O valor também pode ser obtido por:
p3 = P''3–1 (3) – 3 = 3 – 3 = 0

Nesse caso, podemos verificar que o número de pulos de
que P3 precisa para se organizar é exatamente a soma de
p1 + p2 + p3 = 2 + 1 + 0 = 3.
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Logo, P3 = (3, 2, 1) será ímpar.

Agora que o aluno já
entendeu o raciocínio, vamos
apresentar o conceito.

De modo geral, dada Pn:{1, 2, …, n} ⟶ {1, 2, …, n} permutação de
n elementos quaisquer, definiremos o número de pulos pi de que o termo
i ∈ {1, 2 ,3, ⋯, n} precisa como sendo pi = (Pn(i – 1))–1 (i) – i, onde
Pn(i – 1) : {1, 2, 3, ⋯, n} → {1, 2, 3, ⋯, n} bijeção definida de
forma indutiva por:

onde Pn0 = Pn.

Dizemos que Pn é par se
somatório for ímpar, Pn também será ímpar.

for par. Se o

Dado n ∈ ℕ, defina ℘(n) = {Pn; permutações de n elementos}.

Sabemos que ℘(n) possui n! elementos.
Além disso, para cada Pn ∈ ℘(n) temos que Pn = (j1, j2, j3,
⋯, jn), onde {j1, j2, j3, ⋯, jn} = {1, 2, 3, ⋯, n}.

Módulo 8

127

Desta forma, podemos definir para cada matriz A quadrada de
ordem n:

A função determinante é definida pela expressão:

onde:
•

o somatório percorre todas as n! permutações Pn
pertencentes a ℘(n);
representa a paridade da permutação Pn;

•
•

j1, j2, …, jn são os n elementos de uma permutação,
isto é, Pn = (j1, j2, j3, ⋯, jn).

Observe que:
•

se Pn for uma permutação par, então m será par e,
portanto, (–1)m será igual a 1;

•

analogamente, se Pn for uma permutação ímpar então
m será ímpar e, portanto, (–1)m será igual a –1.

Observe a seguir um conhecido exemplo.
Se tomarmos uma matriz quadrada de ordem 3,
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precisamos determinar todas 6 permutações do conjunto
{1, 2, 3}. São elas:
•

P31 = (1, 2, 3);

•

P32 = (2, 3, 1);

•

P33 = (3, 1, 2);

•

P34 = (3, 2, 1);

•

P35 = (2, 1, 3);

•

P36 = (1, 3, 2).
Vamos analisar
a paridade de
cada uma delas?

Permutação

Formato

Quantidade
de Pulos

Par
ou
Ímpar

Elementos do
Somatório

Par

(–1)m⋅ a1j ⋅a2j ⋅ a3j
1
2
3
= (–1)0⋅ a11⋅a22⋅ a33
= a11⋅a22⋅ a33

P

(1,2,3)

2
3

P

(j1, j2, j3) = (2, 3, 1)
⇒(2,1,3)
⇒(1,2,3)

2

Par

(–1)m⋅ a1j ⋅a2j ⋅ a3j
1
2
3
= (–1)2⋅ a12⋅a23⋅ a31
= a12⋅a23⋅ a31

P33

(j1, j2, j3) = (3, 1, 2)
⇒(1,3,2)
⇒(1,2,3)

2

Par

(–1)m⋅ a1j ⋅a2j ⋅ a3j
1
2
3
= (–1)2⋅ a13⋅a21⋅ a32
= a13⋅a21⋅ a32

(j1, j2, j3) = (3,2,1)
⇒ (3,1,2)
⇒ (1,3,2)
⇒ (1,2,3)

3

Ímpar

(–1)m⋅ a1j ⋅a2j ⋅ a3j
1
2
3
= (–1)3⋅ a13⋅a22⋅ a31
= –a13⋅a22⋅a31

1
3

P

4
3

0
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Par

Permutação

Formato

Quantidade
de Pulos

P35

(j1, j2, j3) = (2, 1, 3)
⇒ (1, 2, 3)

v

Ímpar

P36

(j1, j2, j3) = (1, 3, 2)
⇒ (1, 2, 3)

1

Ímpar

ou
Ímpar

Elementos do
Somatório
(–1)m⋅ a1j ⋅a2j ⋅ a3j
1
2
3
= (–1)1⋅ a12⋅a21⋅ a33
= –a12⋅a21⋅a33
(–1)m⋅ a1j ⋅a2j ⋅ a3j
1
2
3
= (–1)1⋅a11⋅a23⋅ a32
= –a11⋅a23⋅a32

Dessa forma, chegamos à função determinante:
detA = a11⋅a22⋅a33 + a12⋅a23⋅a31 + a13⋅a21⋅a32 –
a13⋅a22⋅a31 – a12⋅a21⋅a33 – a11⋅a23⋅a32

A Construção do Conceito de Determinante
Na maior parte da literatura, o conceito de determinante
é construído através das matrizes quadradas 2×2 e, a partir
delas – utilizando o Teorema de Laplace e o conceito de
cofator, passando pela Regra de Sarrus – chegamos aos
determinantes das matrizes 3×3,4×4,5×5 etc.
Apesar de essa construção ensinar, de forma correta, o cálculo
do determinante de qualquer matriz quadrada, ela esconde a
definição de determinante.
Muitas vezes, é isso que dá aos alunos a sensação equivocada
de que estudar Matemática se resume em decorar fórmulas
prontas.
Cabe a você, Professor, desmitificar essa
sensação e mostrar aos seus alunos que nem
sempre a primeira impressão é a que fica.
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Sequência de definições, propriedades e ideias que auxiliam
no cálculo do determinante de qualquer matriz quadrada.

A. Seja A uma matriz quadrada de ordem n.
O determinante da matriz A – denotado por detA
ou |A| – é o número que também pode ser obtido,
de forma recursiva, operando os elementos de A da
seguinte forma:
•

Se n = 1, ou seja, A = [a11], então:
detA = |A| = a11.

•

Se n = 2, ou seja,

, então:

detA = |A| = a11⋅a22 – a21⋅a12.*
*O determinante de A foi obtido pela subtração do produto dos elementos
da diagonal principal pelo produto dos elementos da diagonal secundária.

•

Se n = 3, o determinante nesse caso, pode ser
obtido através da chamada Regra de Sarrus.

Determinante de A - Observe que, neste caso, o determinante de A pode ser obtido pelo produto
de fatores e determinantes de ordem 1, a saber, detA = |A| = a11⋅a22 – a21⋅a_12 = a11⋅|[a22]|
– a12⋅|[a21]| = a11⋅det[a22] – a12⋅det[a21].
Regra de Sarrus - A Regra de Sarrus consiste em repetir as duas primeiras colunas da matriz
ao lado da terceira coluna e realizar o somatório do produto dos elementos das diagonais
na direção da diagonal principal subtraído do somatório do produto dos elementos
das diagonais na direção da diagonal secundária.
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detA = a11 a22 a33 – a11 a23 a32 – a12 a21 a33 + a12
a23 a31 + a13 a21 a32 – a13 a22 a31

Para o cálculo do determinante de uma matriz de
ordem maior ou igual a 3, definiremos cofator e
menor complementar de um elemento da matriz.

B. Sejam A uma matriz de ordem n ≥ 2 e aij um elemento
de A.
Definimos o menor complementar do elemento aij, denotado
por Dij, como sendo o determinante da matriz que se obtém
suprimindo de A a linha i e a coluna j.
E, definimos o cofator do elemento aij, denotado por Aij, como
sendo o número (–1)(i + j)⋅Dij.

Teorema de Laplace
Você se lembra de para que serve o cofator ?
O determinante de uma matriz A, de ordem n ≥ 2, é a soma dos produtos
dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) pelos seus
respectivos cofatores. Sendo assim, é possível definir o determinante de
uma matriz de ordem maior ou igual a 2 com o auxílio do cofator dos
elementos da matriz.

Curiosidade - Você sabia que foi Laplace
quem criou essa terminologia?
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Vamos ver um
exemplo?

Se tomarmos a matriz

, podemos

calcular seu determinante da seguinte forma:
detA = a11 ‧ A11 + a12 ‧ A12 + a13 ‧ A13

= a11 a22 a33 – a11 a23 a32 – a12 a21 a33 + a12 a23 a31 + a13 a21
a32 – a13 a22 a31

Observe que esse determinante, como era de se esperar,
coincide com:
• o determinante calculado anteriormente pela Regra de
Sarrus;
• a definição dada através das permutações.
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A criação do cofator sistematizou o cálculo do determinante. Dada
qualquer matriz quadrada, n × n:

• podemos escolher uma linha ou uma coluna dessa
matriz ;
• através do Teorema de Laplace, sabemos que o
determinante da matriz original será obtido pela
soma de n determinantes de matrizes quadradas
(n – 1) × (n – 1).

Um detalhe importante – consequência do texto anterior – é que
o cálculo do determinante, através do Teorema de Laplace, para
matrizes quadradas com muitas linhas (e, consequentemente,
muitas colunas) é muito trabalhoso, pois envolve cálculos de
diversos determinantes com apenas uma linha e uma coluna a
menos.
Por exemplo, o cálculo de um determinante 6 × 6 envolve o
cálculo de 6 determinantes 5 × 5, e cada um deles:

• o cálculo de 5 determinantes 4 × 4;
• o cálculo de 4 determinantes 3 × 3.
Ou seja, um determinante 6 × 6 envolve o cálculo de 120
determinantes 3 × 3.

O Teorema de Laplace nos mostra como calcular o
determinante de uma matriz quadrada qualquer.

Mas algumas propriedades dos determinantes
podem facilitar ainda mais o seu cálculo!
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C. Algumas propriedades envolvendo o determinante de
uma matriz quadrada.
Propriedade 1
Se A é uma matriz de ordem n e AT a sua transposta,
então det AT = det A.
Propriedade 2
Se os elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna)
de uma matriz A de ordem n são todos nulos, então
det A = 0.
Propriedade 3
Se uma matriz A' é obtida de uma matriz A de ordem n
pela multiplicação de todos os elementos de uma linha
qualquer de A por um fator k, então det A' = k⋅det A.
Propriedade 4
Se uma matriz A' é obtida de uma matriz A de ordem
n ≥ 2 pela troca de duas linhas ou duas colunas, então
det A' = –det A.
Propriedade 5
Se uma matriz A de ordem n ≥ 2 tem duas linhas ou
duas colunas formadas por elementos respectivamente
iguais, então det A = 0.
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Propriedade 6
Se uma matriz A de ordem n ≥ 2 tem duas linhas ou
duas colunas formadas por elementos respectivamente
proporcionais, então det A = 0.
Propriedade 7
Se uma matriz A de ordem n é tal que os elementos
da sua j-ésima coluna são obtidos pela soma dos
elementos da j-ésima coluna de duas outras matrizes B
e C, ou seja, aij = bij + cij, com i = 1, …, n, então
det A = det B + det C.

Esta propriedade também é válida para uma linha da matriz A que
se decompõe em soma das linhas das matrizes B e C.

Propriedade 8
Se uma matriz A de ordem n tem uma linha (ou coluna)
que é combinação linear de outras linhas (ou colunas),
então det A = 0.
Vamos relembrar
combinação linear?

Seja A = (aij) uma matriz de ordem n e sejam p
quaisquer de suas linhas (ou colunas) de índices i1, i2,
…, ip. Multiplicando-se, respectivamente essas linhas
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(ou colunas) pelos números k1, k2, …, kp, contrói-se
a soma:

O conjunto {α1, α2, …, αn} é dito combinação linear
das p linhas (ou colunas).
Propriedade 9
Se uma matriz A' é obtida de uma matriz A de ordem n
pela soma de uma linha (ou coluna) com outra linha (ou
coluna) previamente multiplicada por uma constante,
então det A' = detA.
Com esta propriedade podermos introduzir zeros a
uma linha ou coluna da matriz sem modificar o seu
determinante, facilitando bastante o seu cálculo através
do Teorema de Laplace.
Propriedade 10
Se uma matriz A de ordem n é triangular, então o
determinante de A é o produto dos elementos da sua
diagonal principal.
Propriedade 11
Se A e B são matrizes
det (A⋅B) = detA⋅detB.

de

ordem

n, então
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Propriedade 12
Uma matriz A de ordem n é dita invertível, ou seja,
possui um inverso multiplicativo A–1, onde A .
A–1 = A–1 . A = I, se, e só se, det A ≠ 0.
Na seção a seguir analisaremos os sistemas lineares sob o
ponto de vista da ferramenta determinante definida e estudada
até aqui, utilizando suas propriedades.
Retornando aos Sistemas Lineares
A Regra de Cramer é um dos métodos mais tradicionais de
resolução de sistemas de equações lineares e apresenta
os valores das incógnitas através de um quociente entre dois
determinantes.
Para deduzir essa regra vamos trabalhar com os vetorescolunas de uma matriz

que representa a

matriz incompleta de um sistema de n equações e n incógnitas.

Chamaremos de:
•

primeiro vetor-coluna → a1 = (a11, a21, …, an1);
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•

segundo vetor-coluna → a2 = (a12, a22, …, an2) – e
assim por diante;

•

vetor-coluna de termos independentes do sistema
→ b = (b1, b2, …, bn);

•

vetor-coluna de incógnitas do sistema
→ x = (x1, x2, …, xn).

Observe que cada termo independente bj pode ser escrito
como combinação linear dos elementos do vetor-coluna aj.
Vamos aplicar as propriedades 3, 5 e 7 dos
determinantes, vistas no capítulo anterior?

Propriedade 7

Se uma matrizA de ordem n é tal que os elementos da sua j-ésima
coluna são obtidos pela soma dos elementos da j-ésima
coluna de duas outras matrizes B e C.
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Propriedade 3

Propriedade 5

Agora, considere S um sistema linear com o mesmo número
de equações e de incógnitas. Sejam:
•

D = det A o determinante da matriz incompleta de
coeficientes de S;

•

Di o determinante da matriz obtida de A substituindose a i-ésima coluna pelo vetor-coluna de termos
independentes de S.

Se uma matriz A' é obtida de uma matriz A de ordem n pela multiplicação de todos
os elementos de uma linha qualquer de A por um fator k, então detA' = k⋅detA.
Se uma matriz A de ordem n≥2 tem duas linhas ou duas colunas
formadas por elementos respectivamente iguais, então detA=0.
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Se D ≠ 0, então S é possível e terá solução única(x1, x2, …,
xn), tal que:
∀ j = 1, …, n

É necessário observar que a Regra de Cramer tem dois
inconvenientes.
I. O primeiro se aplica ao fato de só ser possível utilizar
a regra para sistemas cujas matrizes incompletas têm
determinante não nulo, ou seja, sistemas que têm apenas
uma solução.
II. O segundo grande inconveniente é o custo operacional
de ser preciso calcular n + 1 determinantes para resolver
um sistema de n incógnitas e n equações, o que se torna
bastante trabalhoso.
O escalonamento, discutido no
Tema 15, é um método de resolução de
sistemas bem mais simples e eficiente.

Passeando pela Geometria
O determinante de uma matriz quadrada, apesar de parecer
um conceito puramente algébrico, nos traz belos resultados
geométricos.

Módulo 8

141

Utilizaremos a Propriedade 11 , definida anteriormente, para
encontrar a área de um paralelogramo e o volume de um
paralelepípedo.
Sejam O, A e B três pontos não colineares do espaço ℝ3, de
forma que u =
ev =
. Considerando u + v =
obtemos o paralelogramo OABC.

Dessa forma:

• u = A – O ⇒ A = O + u;
• v = O – B ⇒ B = O + v;

• u + v = C – O ⇒ C = O + (u + v).

Considere a matriz
⟨u, v⟩ = ⟨v, u⟩).

(lembre-se de que

Se A e B são matrizes de ordem
n, então det (A⋅B) = detA⋅detB.
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Definição: Seja P = (P1, P2, …, Pn ) uma n−upla ordenada de vetores.
A matriz dada por G = (gij ) = (Pi, Pj ), com i, j = 1, …, n, é denominada
matriz de Gram da n−upla P. O determinante de uma matriz de Gram é
denominado determinante de Gram.

Como o produto interno de dois vetores não depende do
sistema de coordenadas, vamos considerar o sistema OXYZ,
com origem no vértice O do paralelogramo, tal que os pontos
A e B pertençam ao plano horizontal z = 0. As coordenadas
dos vetores u e v nesse sistema são u = (u1, u2, 0) e
v = (v1, v2, 0), portanto:

Por outro lado, considerando
e M ‧ MT = g(u, v).

temos

Como det M = det MT, então:
det g(u, v) = det (M . MT) = det M ‧ det MT = (det M)2

Vamos lembrar de como calcular a área de
um triângulo dados três de seus vértices?
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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

Você pôde observar que a área do triângulo OAB é:

Área (OAB) =

1
|–u2 v1 + u1 v2|
2

Sabendo que a área do paralelogramo OABC é o dobro da
área do triângulo OAB, conclui-se que :
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Área(OABC) = |–u2 v1 + u1 v2| = |det M|
⇒ det g(u, v) = [Área(OABC)]2

Analogamente, podemos pensar
no volume de um paralelepípedo.

Considere O, A, B e C quatro pontos não coplanares e os
vetores u =
,v=
ew=
.
Os quatro pontos O, A, B, C e os pontos D = O + (u + v), E
= O + (u + w), F = O + (v + w) e G = O+ (u + v + w)
determinam um paralelepípedo que chamaremos de S.

O volume de S é dado pelo produto da área do paralelogramo
OABD pela altura relativa a esta base.
Tomemos, sem perda de generalidade, um sistema de eixos
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OXYZ, com origem no vértice O de paralelepípedo, de modo
que a base de S esteja contida no plano horizontal OXY.
As coordenadas dos vetores u, v e w são:
•

u = (u1, u2, 0);

•

v = (v1, v2, 0);

•

w = (w1, w2, c).

Logo, |c| é a altura do paralelepípedo S.
Novamente, define-se a matriz que tem como linhas os vetores
em questão:

Assim, det g (u, v, w) = det M ‧ det MT= (det M)2, onde
g(u, v, w) é a Matriz de Gram dada por:
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Por outro lado...

Logo:
det g(u, v, w) = [Volume(S)]2

Na próxima seção, apresentamos
uma atividade de localização
espacial que utiliza esses
conceitos de forma prática.

Até lá!

Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
Na atividade a seguir utilizaremos o Geogebra para construir
relações entre o determinante de matrizes e entes geométricos
criados através do software. Propomos uma investigação
com o aluno da inter-relação existente entre a geometria e a
álgebra linear.
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Atividade 1: Mexendo no triângulo e olhando para o
Determinante

Material necessário: Computador com o software de
Geometria Dinâmica GeoGebra instalado, lápis e papel.
Objetivo: Levar os alunos a perceberem como as
transformações aplicadas a um triângulo modificam o
determinante da matriz dos vetores que geram esse triângulo,
de forma a rever e compreender melhor algumas propriedades
de determinantes de uma matriz.
Descrição: Divida a turma em grupos de 3 a 4 alunos,
conduzindo-os a uma aprendizagem por meio de:
•

colaboração;

•

troca de pontos de vistas.
O primeiro passo é construir
um triângulo qualquer com o
auxílio do software GeoGebra.

O Professor Francisco já está se
tornando fera no uso da tecnologia!

Observe atentamente o passo a passo a seguir.
1. Selecione a ferramenta

e crie três pontos quaisquer.
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2. Selecione a ferramenta
e clique nos pontos criados
anteriormente para construir o triângulo.
3. Selecione a ferramenta
e clique no polígono para
que a sua área seja calculada.

Agora, considere:
•

o vetor u =

= (u1, u2);

•

o vetor v =

= (v1, v2);

•

a matriz

.

Veja como é fácil criá-los no software!
1. Clique na ferramenta
e, em seguida, nos pontos A
e B para criar o vetor u e nos pontos A e C para criar o
vetor v.
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2. Para criar a matriz, selecione no menu Exibir a opção
Planilha. Uma janela semelhante à de software editor
de planilhas se abrirá.
3. Digite x(u) na célula A1 para que a coordenada x do
vetor u seja copiada. De modo análogo, digite y(u) na
célula A2, x(v) na célula B1 e y(v) na célula B2.
4. Selecioneas células A1, A2, B1 e B2 e clique na
ferramenta
.

Por fim, vamos calcular o determinante
da matrizM.

1. Clique em uma célula qualquer da planilha.
2. Digite a fórmula =Determinante[matriz1].

A expressão matriz1 deve ser substituida pelo nome da matriz
criada nos passos anteriores.

3. Pressione Enter.
Os alunos deverão obter uma janela parecida com a seguir.
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Agora questione seus alunos: “Qual a relação entre o
determinante da matriz M e a área do triângulo ABC?”
Peça-os que movam os vértices do triângulo e verifiquem se
essa relação se mantém.

Instigue seus alunos!
Tendo a matriz uma de suas colunas multiplicada por –1, o
determinante desta também é multiplicado por um fator –1.
Faça-os refletir sobre qual a relação que o determinante dessa
última matriz tem com o valor da área do triângulo, para que
percebam que:

Área do triângulo = 1/2 |det (M)|.

Pequenas diferenças entre os valores podem ocorrer devido a erros de
aproximação do software.

Na próxima seção analisaremos alguns erros de
alunos na assimilação das ideias aqui apresentadas.
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Investigação de Erros
Você já notou que muitos livros não ressaltam as aplicações
úteis do determinante de uma matriz quadrada?
Isso faz com que esse conceito se
torne algo maçante e mecânico.

Como Dizem

Enquadramos os capítulos de matrizes, determinantes e
sistemas lineares. O tratamento deste tópico no livro genérico
é provavelmente o mais anacrônico e mal concebido de todo o
programa de Matemática do Ensino Médio.
Determinantes são incorretamente definidos e suas propriedades
fundamentais não são devidamente destacadas. Dessas
propriedades elementares segundo as quais o determinante
é uma função multilinear alternada das linhas ou colunas da
matriz, resultaria facilmente que o determinante do produto de
duas matrizes é o produto dos seus determinantes.
No estudo de sistemas lineares, a Regra de Cramer é destacada
como um método de resolução sem que se perceba que
dificilmente método menos eficiente pode existir. Também a
inversão de matrizes é proposta, sem que se dê conta de que
inverter uma matriz n × n requer resolver n sistemas lineares
n × n.
Lima (2001)

A maior parte dos erros envolvendo o cálculo de
determinantes advém do fato de os alunos decorarem
as propriedades desse conceito sem entendê-las
e sem conhecerem suas aplicações práticas.
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Como Dizem

Conhecimento dos erros que os alunos cometem pode
proporcionar ao professor ideias sobre estratégias a utilizar
no processo de ensino e aprendizagem dessas temáticas,
nomeadamente servir como ponto de partida para explorações
matemáticas criativas.
Pochulu (2005)

Preparado para investigar e desvendar
os mistérios de alguns erros?

Erro I

Calcule

Um aluno opera algumas linhas da matriz, escalonando a
primeira coluna a fim de:
•

zerar elementos dessa coluna;

•

facilitar o cálculo do determinante pelo Teorema de
Laplace.
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Contudo, na hora de resolver o determinante da matriz, o aluno
não aplica corretamente o Teorema de Laplace e encontra o
valor –143, em vez de –286 como deveria ser.

Você percebeu qual foi o único
erro cometido pelo aluno?

O aluno desconsiderou o cofator do termo a11 que é 2
multiplicado pelo determinante da matriz complementar.
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Erro II

Um segundo aluno, ao aplicar o Teorema de Laplace confunde
o produto de um valor real por uma matriz com o produto
desse número pelo determinante da matriz.

O aluno confundiu o produto de um número pela
matriz com o número pelo determinante.

Note que, se A é uma matriz quadrada n × n, temos que:
det (2⋅A) = 2n⋅det (A)

Logo:
2⋅det (A) ≠ det (2⋅A), se n > 1.

Vamos ver agora um outro exemplo.
Dada a matriz

. Encontre, sem calcular A–1 e AT, os

determinantes |A–1| e |AT|.
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Erro III

Um aluno confunde as propriedades entre as matrizes.

Note que:
•

pela propriedade 1 temos que det(AT) = det(A) = 3;

•

através das propriedades 11 e 12 temos que

A⋅A–1 = I ⇒1 = det (I) = det(A⋅A–1) = det(A)⋅det(A–1)
propriedade 12

⇒det (A–1) =

propriedade 11

1
1
=
.
det(A)
3
Vamos ao nosso
último exemplo?

Calcule
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Erro IV

Um aluno se lembra de que para facilitar o cálculo do
determinante da matriz, ele pode tornar algumas das
entradas de uma das colunas nulas.

Apesar de, em geral, realizarmos todas as operações com
as linhas de modo simultâneo, cada operação ocorre
separadamente. Observe:
•

Para substituirmos L3 → L3 – 2L2, L2 → L2 – L1 e L1 →
L1 – L2, temos que fazer cada operação separadamente.

•

Contudo, ao realizarmos L2 → L2 – L1 alteramos
definitivamente a linha L2 e, consequentemente, a
operação L1 → L1 – L2 é realizada utilizando a nova
linha L2 .

•

E o inverso também ocorre! Ao realizarmos L1 → L1 – L2
alteramos definitivamente a linha L1 e, consequentemente,
a operação L2 → L2 – 1 é realizada utilizando a nova
linha L1.
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Assim, a matriz encontrada pelo aluno não possui o mesmo
determinante da matriz original, pois a Propriedade 9 é válida
apenas para transformações que substituem uma linha ou
uma coluna.

Que tal visualizar, tecnologicamente,
algumas das ideias apresentadas?

Se uma matriz A' é obtida de uma matriz A de ordem n
pela soma de uma linha (ou coluna) com outra linha
(ou coluna) previamente multiplicada por uma constante,
então detA' = detA.
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Na próxima seção apresentamos dois recursos
especialmente elaborados para servir de auxílio aos
alunos na compreensão dos conceitos aqui debatidos.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção apresentaremos recursos tecnológicos
que auxiliam a apreensão de muitas propriedades dos
determinantes.
O que é extremamente especial aqui – e você deve ficar muito
atento a isso – é o fato de que esses recursos possibilitam
que essa apreensão seja feita de uma forma simples, intuitiva
e raciocinada.
A manipulação desses applets permite que você construa com
seus alunos situações nas quais eles poderão experimentar,
conjecturar e confirmar as propriedades dos determinantes.
Você viu em nossa conversa que quando se trata de
determinantes é possível fugir do caminho tradicional:
definição + técnicas de cálculo
Viu, nesse sentido, que as permutações, ou mesmo as técnicas
de Laplace, podem ser substituídas pelas propriedades
desse objeto.
Aqui, o que vai nos conduzir a uma forma
mais intuitiva e experimental de tratar este
conceito é a nossa viagem pela Geometria.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Observe desde já o valor didático que damos a esses
instrumentos. Utilizá-los pode significar uma postura em que
a apreensão dos conhecimentos se dá em um ambiente de
ensino e aprendizagem no qual o trato algébrico-funcional
costumeiro tem a possibilidade de se apresentar em um
momento em que o raciocínio já frutificou o pensamento
daqueles que estão aprendendo.
Nossa recomendação é a de
sempre: desfrute sem moderação!

Recurso 1 – Determinantes no plano

Este recurso sugere tomar a área de um paralelogramo como
referência ao determinante da matriz cujos vetores linha
são os vetores determinados pelos lados não paralelos do
paralelogramo.
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Para que as propriedades sejam evidenciadas o usuário pode
modificar os vetores linha, identificados por u e v, através de
caixas de texto específicas.

Uma segunda forma de alterar u e v é criando combinações
lineares.

Após modificar os valores
dos escalares clique no
botão Substituir.

Há ainda a possibilidade de modificar u e v com combinações
lineares que mantêm inalterada a área do paralelogramo.

Após modificar o valores do
escalar t clique no botão Fixar.
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Por fim, os botões Transposta e Trocar Linhas realizam a
transposição e a troca de linhas na matriz e as respectivas
alterações de coordenadas em u e v.

Como é possível realizar intuitivamente a associação entre a
área do paralelogramo, o determinante da matriz considerada e
as propriedades do determinante de ordem 2?

Considere:
•

u e v como na imagem a seguir;

•

a notação Área [u, v] para indicar a área do
paralelogramo cujos lados coincidem com as
representações geométricas de u e v.
u = (–1, 1)
v = (2, 1)

A=

Área [u, v] =
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Exemplo1.
Construir a afirmação Área [u, v] = |Det A| é o mesmo
que construir a ideia de que a troca de ordem das linhas ou
colunas implica a troca de sinal do determinante.

Caso 2

Caso 1

Os seus alunos poderão trocar u, por –u, ou v por –v e, com
isso, poderão comparar o valor do determinante considerado
com o da área do respectivo paralelogramo.

Nos casos 1 e 2 quando se modificou o vetor u de (1, –1)
para (–1, 1) = –(1, –1) o valor do determinante também
mudou de sinal.
Vejamos que com a malha, facilmente, os alunos podem
verificar que ambos os paralelogramos têm área 3, e que neste
caso, Área [u, v] = |Det A| = 3.
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Dessas possibilidades e suas intervenções podem nascer a
conjectura de que a área é o valor absoluto do determinante.

Mas, de certo, observações
semelhantes podem se repetir
em outros momentos.

É imprescindível que os seus alunos estejam familiarizados com a ideia de
que paralelogramos de mesma base e altura têm mesma área.

Exemplo2.
Área [α ‧ u, v] = Área [u, α ‧ v] = α ‧ Área [u, v]
Construir essa propriedade implica construir a propriedade do determinante
que afirma que quando multiplicamos um vetor por um escalar, o valor do
determinante fica multiplicado por esse escalar.

Isso pode ser feito facilmente
com este recurso!

Fixados u e v, peça para que os seus alunos comparem o valor
da área e do respectivo determinante entre os casos em que:
•

v está fixo e toma-se α ‧ u, α real, no lugar de u;

•

u está fixo e toma-se β ‧ u, β real, no lugar de v.
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Caso 1

Caso 2

Caso 3

Uma sugestão de uso deste applet é fazer com que os alunos
produzam exemplos e contraexemplos, quando existirem.
Geralmente atividades dessa natureza tomam um caráter de
generalização que permite ao professor conduzir seus alunos à
generalização adequada.
Nós conseguimos utilizar este recurso também na construção
das propriedades que listamos no quadro a seguir e deixamos
que você, professor, personalize sua ação de sala de aula para
os exemplos anteriores, para a construção das ideias que estão
nessas propriedades e que ainda vislumbre novas possibilidades.

Outras propriedades dos determinantes de matrizes de ordem 2 que podem
ser exploradas com este applet
1. Se uma matriz A tem uma fila (linha ou coluna) de zeros então Det
A = 0.
2. Se A tem pelo menos uma fila cujos respectivos elementos são
múltiplos, então Det A = 0.
3. Se A' é a matriz obtida de A ao substituir uma fila por ela adicionada
a uma combinação linear das demais linhas, então Det A' = Det A .

→
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continuação...
1. Se A é triangular então Det A é o produto dos termos da
diagonal principal.
2. Det A = Det AT
3. Dado α real, Det αA = α2 Det A.

Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Determinantes no plano.

Recurso 2: Determinantes no espaço

O segundo recurso é igualmente rico de possibilidades e trata
exatamente do que o anterior tratava, só que no espaço.
Isso que dizer que o Recurso
2 considera matrizes e
determinantes de ordem 3.

É imprescindível que seus alunos estejam familiarizados com o fato de que
se dois paralelepípedos têm bases com mesma área e respectivas alturas
com mesma medida, eles têm mesmo volume.

A figura apresentada pelo applet é a versão 3D do anterior e, por
isso, as ferramentas são as mesmas, mas com a possibilidade
de manipular vetores de três coordenadas.
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Apesar da simples migração entre os espaços de duas e três
dimensões, com esse applet, algumas propriedades que
pairam nesse mundo que integra os conhecimentos entre
matrizes, vetores e determinantes podem ser extremamente
reveladoras.
Por exemplo, é possível construir visualmente a ideia de que
qualquer paralelepípedo tem um paralelepípedo equivalente
(de mesmo volume) reto retângulo.
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Este fato tem grande significado na construção
dos conhecimentos básicos de, por exemplo,
Álgebra Linear, e geralmente para nossos alunos
do Ensino Médio isso parece ser inacessível.

Por isso, divirta-se sem moderação
com os seus alunos e desfrute ao
máximo todas as possibilidades que
esses dois applets oferecem.

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
Determinantes no espaço

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

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

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.

Módulo 8

168

No capítulo 4 deste livro, os autores apresentam as
principais definicões e propriedades relacionadas aos
conceitos de matrizes de determinantes.
IEZZI, G. et. al.. Fundamentos da Matemática
Elementar. Vol. 4. Atual Editora, São Paulo, 1977.
No capítulo V deste livro, os autores apresentam as
principais definicões e propriedades relacionadas aos
conceitos de determinantes, incluindo demonstrações
de alguns teoremas e exemplos mais elaborados para
aprofundamento.
Aplicações do Uso do Determinante para Sala de Aula

SANTOS, F. B. Interpretação geométrica do determinante
2x2 e de suas propriedades com aplicações na Geometria
Analítica. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal
da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul, 2013.
Este trabalho apresenta uma forma para se calcular a área
de triângulos quando são conhecidas as coordenadas de
três de seus vértices que é diferente das que aparecem
nos textos do Ensino Médio. Dados os três pontos de
um triângulo, associa-se a este um paralelogramo no
plano cartesiano e uma matriz 2 × 2 cujo determinante,
em valor absoluto, mede a área deste paralelogramo
que é o dobro da área do triângulo. Deste modo, as
propriedades algébricas dos determinantes de 2ª ordem
que são ensinadas no Ensino Médio também podem
ser interpretadas geometricamente enriquecendo
de significado geométrico dessas propriedades.
O desenvolvimento do trabalho é feito através de uma
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sequência didática que poderá ser utilizada pelos
professores no ensino de determinante e da geometria
analítica no Ensino Médio.
Disponível em:
<http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=boze>

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: Ideia por trás da Inversão de uma Matriz 2 × 2

No vídeo Matriz Inversa (parte 1), publicado em 26/06/14, se
explica o conceito de matriz inversa, fornecendo um exemplo
de como calcular a matriz inversa de uma matriz dois por dois.
Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?t=275&v=LSVLRg70DhA >
Vídeo 2: Inversão de Matriz 3 × 3, Parte 1: Cálculo
de Matriz de Menores e Matriz de Cofatores

No vídeo Invertendo uma matriz 3 × 3 calculando a matriz dos
menores complementares e a matriz dos cofatores, publicado
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em 26/06/14, se ensina como calcular a inversa de uma matriz
3 × 3 pelo cálculo das matrizes dos menores complementares
e dos cofatores.
Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?t=24&v=VjRCgDJPtTA >
Vídeo 3: Determinante de Matriz 4 ×x4 Mais Simples

No vídeo Determinante de matriz 4 × 4 mais simples, publicado
em 27/11/14, calcula-se o determinante de uma matriz 4 × 4
utilizando o método de triangulação de matrizes. Transformase uma matriz 4 × 4 em uma matriz triangular superior e assim
obtém-se, de maneira bem simples, o determinante dessa
matriz, pelo produto dos termos de sua diagonal principal.
Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?v=EpaBPM9GfhI >

Bibliografia Consultada
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