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

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

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

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

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

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

Características da Coleção
Professores do Ensino Médio

Diálogos

com

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

Atividades Práticas

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

•

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

•

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

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

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

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

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

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

Referências bibliográficas utilizadas na elaboração do tema.
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Módulo 10
Lapidando o
Diamante

Teletransporte

Módulo 11

Módulo 12

Meu Shuffle Não
Funciona

A Matemática das
Conexões

1º

Uma Pesquisa
que Deu Muita
Confusão

O Ótimo é Inimigo
do Bom?

2º

TEMA

Elementar, Meu Caro Euclides

Introdução
Adaptamos a clássica frase de
Sherlock Holmes ao Dr. Watson,
utilizando o filósofo e matemático
Euclides,
para
destacar
um
fenômeno curioso na Matemática: a
complexidade inerente a estruturas
aparentemente simples.
O que pode ser mais simples do
que os objetos que vemos? O que
pode ser mais simples do que a
superfície de uma folha na árvore?
De uma folha de papel? Do papel de
presente que embrulha uma caixa?
São nos objetos mais simples do cotidiano que vemos a
complexidade da modelagem matemática associada a eles.
Observemos que a folha que vemos existe sem se preocupar
com a área de sua superfície. Ou seja, o mundo real existe
independentemente da modelagem que vemos por trás dele.
Além disso, a nossa modelagem desconsidera diversos aspectos
do objeto real, pois somente consideramos aquilo que podemos
de alguma forma mensurar e nem sempre nossos modelos
estão completamente corretos, pois as imprecisões que existem
em nossos aparelhos de medição tem que ser ponderadas.

Módulo 9
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No mundo imaginário dos modelos matemáticos podemos:
•

conjecturar teorias;

•

provar teoremas;

•

axiomatizar ideias;

•

postular conceitos.

No mundo real, o valor de π encontrado nos modelos de
círculos que possuímos nunca será igual ao valor que ele possui
no mundo das ideias, pois sabemos que sua representação
decimal no mundo das ideias é infinita e não possui repetição.
Muitas vezes, quando estamos em nossas salas de aulas,
ensinamos apenas o complexo, elementos reais modelados
ou consequências desses modelos.
Às vezes, esquecemos de mostrar ao aluno o processo de
construção que se inicia em uma ideia, em um fenômeno
real, e chega ao modelo matemático que prevê, através de
aproximações, a ocorrência daquele fenômeno ou daquela
consequência.
Neste Tema questionamos:
•

modelos que possuímos como concretos;

•

definições que temos como básicas.

Esperamos conduzir você, Professor, a uma viagem ao mundo
de ideias reais e de ideias imaginárias da Matemática.
Seja bem-vindo!
Módulo 9
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Sala de Professores
Diálogo.

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

Aprofundamento
Pedro e Francisco partiram de um problema prático ao buscar
um modelo concreto para justificar o ensino das planificações,
e terminaram discutindo a importância ou não de uma
abordagem axiomática no ensino de Matemática.
Qual a dose correta de rigor matemático nas aulas da educação
básica?

Módulo 9
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O dilema representa a angústia de muitos professores. Mas,
felizmente, não há resposta para ele.
E você deve estar se perguntando...
Por que “felizmente”?

Felizmente, sim, porque acreditamos que não há fórmula geral
para o ensino de Matemática e que a dose de rigor dependerá
tanto dos alunos, quanto do professor.
A reflexão sobre o grau de rigor matemático deve fazer parte
do cotidiano de planejamento docente. E, nesse sentido,
buscamos apresentar uma reflexão sobre a importância das
definições que poderá surpreendê-lo, querido colega.
Elementar, Meu Caro Watson
O título desta seção faz referência ao famoso bordão do maior
detetive da literatura mundial, Sherlock Holmes.
Embora não conste nos livros originais de Arthur Conan Doyle,
a frase “Elementar, meu caro Watson” tornou-se famosa graças
ao filme O Retorno de Sherlock Holmes (1929) e à série The
New Adventures of Sherlock Holmes, transmitida pela Rádio
BBC entre 1939 e 1947.
Neste contexto, a palavra elementar está associada à ideia de
algo simples e trivial. Segundo o Dicionário Houaiss trata-se
de um adjetivo de dois gêneros e que significa, por extensão
de sentido, básico, essencial. São justamente essas últimas
acepções que pretendemos destacar neste tema.

→
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...continuação

Segundo Proclo, os gregos antigos definiam os elementos de
um estudo dedutivo como os teoremas-mestre, de uso geral e
amplo no assunto.
Nos treze livros Os Elementos, escritos por Euclides (300 a.C.),
encontramos definições, postulados e proposições articuladas
de forma axiomática.

A Geometria Dedutiva
Como Dizem

Foi no início do século VI a.C. que Tales de Mileto inaugurou
na Matemática a preocupação demonstrativa. A partir de então
a Matemática grega vai assumindo o aspecto de um corpo
de proposições logicamente ordenadas: cada proposição é
demonstrada a partir de proposições anteriores, essas a partir
de outras precedentes, e assim por diante, um processo que
não teria fim. Mas os gregos logo perceberam isso e viram que
era necessário parar o processo em certas proposições iniciais,
consideradas evidentes por si mesmas; com base nestas, todas
as outras são demonstradas. As proposições evidentes por si
mesmas são hoje designadas, indiferentemente, postulados ou
axiomas. O aspecto mais importante de Os Elementos é essa
organização dos fatos, num admirável encadeamento lógicodedutivo, em que um número reduzido de proposições e
definições iniciais são o bastante para se demonstrar, uns após
os outros, todos os teoremas considerados.
ÁVILA, 2001, pp.4-5

Assim como os elementos químicos nos servem de base para
compreender a matéria, os elementos matemáticos constituem
o arcabouço sobre o qual se edifica o seu sistema axiomático.
Alguns elementos matemáticos como o ponto, a reta ou o plano
não são definidos, são os conceitos primitivos. Outros, como
postulados ou axiomas são elementos matemáticos básicos
assumidos como verdades, sem necessidade de comprovação.
Proclo - Proclo Lício foi um filósofo neoplatônico
grego do século V que desenvolveu a corrente
de pensamento baseada em Platão.
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As relações entre os postulados, os
axiomas e os conceitos primitivos são
estabelecidas a partir da lógica dedutiva.

O Ponto, A Reta e O Plano
As definições têm um papel muito importante em qualquer
sistema axiomático.
Os nossos elementos teóricos
se constituem na medida
em que são enunciados.
Quer ver um exemplo?

Apesar disso, pouco
exploramos as definições.

Dados uma reta e um ponto fora dela, define-se a parábola como sendo o
lugar geométrico dos pontos do plano definido por estes elementos cuja
distância a essa reta é igual à distância a esse ponto.

A partir dessa definição, o elemento parábola passa a existir em
nosso universo conceitual e operamos com ele, por exemplo,
para estabelecer representações gráficas ou algébricas.
Módulo 9
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Nessa definição estão presentes os conceitos primitivos:
•

ponto;

•

reta;

•

plano.

Há implicitamente a assunção de que existe um ponto fora
da reta, ou seja, de que o plano possui, pelo menos, uma
dimensão a mais do que a reta.
“Ora, mais isso é evidente!”– exclama o leitor.

Será?

Se pautarmos nosso pensamento a partir de representações
concretas tais como uma linha reta desenhada em uma folha
de papel e um ponto representado a partir da marcação da
ponta do lápis nessa folha, sim, é evidente.
No entanto, é preciso ir além dessas representações concretas.
Afinal, quando vistos como elementos matemáticos:
•

nem a folha corresponde a um plano;

•

nem a linha corresponde a uma reta;

•

nem a marca da ponta do lápis corresponde a um ponto.

Você sabe por quê?

Módulo 9
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Porque a folha possui três dimensões:
•

comprimento;

•

largura;

•

altura.

A linha possui comprimento e largura (espessura).
A marca da ponta do lápis corresponde a uma área do papel.
No entanto, sabemos que:
•

o plano tem duas dimensões;

•

a reta tem uma dimensão;

•

o ponto é adimensional.

Portanto, a evidência de que existe um ponto fora da reta é
baseada em entes que não se constituem como elementos
matemáticos.
Axiomas e Postulados
A garantia de que existe um ponto fora da reta é um axioma.
Axioma I
Como Dizem

Qualquer que seja a reta existem pontos que pertencem à reta
e pontos que não pertencem à reta.
BARBOSA, 1995
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Ao ler a afirmação anterior, somos tomados por um sentimento
de satisfação quanto à necessidade de demonstração. E é
exatamente este sentimento que caracteriza um axioma: um
princípio de raciocínio evidente por si.
Atualmente, axiomas e postulados são tratados como
sinônimos, mas originalmente eram um pouco diferentes.
Axioma
Postulados

Refletem afirmações consideradas evidentes por si.
Correspondem às afirmações consideradas verdadeiras, sem
necessidade de demonstrações.

Uma afirmação postulada era assumida como
verdadeira, mesmo que assim não parecesse.

A linha tênue entre as acepções de axioma e postulado foi
suprimida com o tempo. Os significados, agora, correspondem
às afirmações verdadeiras que constituem as bases de um
sistema axiomático.

Postulado das Paralelas

Um postulado muito famoso é o V Postulado de Euclides,
também conhecido como Postulado das Paralelas:
Se uma linha reta atingindo outras duas linhas retas faz os ângulos
interiores, de um mesmo lado da linha, menores que dois ângulos retos,
as duas linhas retas, se estendidas indefinidamente, se encontram daquele
lado da linha no qual os ângulos são menores do que dois ângulos retos.

Módulo 9
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Comparando o Axioma I com o Postulado das Paralelas
conseguimos entender por que alguns faziam questão de
diferenciar esses dois termos.
Existem versões mais simples do Postulado das Paralelas,
como a que foi dada por John Playfair:
Por um ponto não contido em uma reta dada, pode ser traçada uma e
apenas uma reta paralela à reta dada.

Após essa pequena digressão, vamos
retornar à definição inicial de parábola.

Lugar Geométrico

Na definição de parábola há dois termos que merecem ser
destacados:
lugar geométrico e distância.

Como Dizem

Dada uma propriedade P relativa a pontos do plano, o lugar
geométrico (LG) dos pontos que possuem a propriedade P é
o subconjunto L do plano que satisfaz as duas propreidades a
seguir:
• Todo ponto de L possui a propriedade P.
• Todo ponto do plano que possui a propriedade P
pertence a L.

→

John Playfair - Matemático escocês, nascido
no século XVIII. Formulou o V Postulado de Euclides.
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...continuação

Como Dizem

Em outras palavras, L é o LG da propriedade P se L for
constituído exatamente pelos pontos do plano que têm a
propriedade P, nem mais nem menos.
MUNIZ NETO, 2012

Ao analisar a definição de lugar geométrico, é possível
perceber que novos termos surgem e poderíamos seguir
indefinidamente discutindo, por exemplo, o que seria
propriedade ou subconjunto.

Vamos considerar, aqui, esses
termos como conceitos primitivos.

O conceito de lugar geométrico é muito importante na construção axiomática
da Geometria na Educação e por isso foi destacado.
Precisamos dele, por exemplo, para definir:
• circunferência;
• arco capaz;
• mediatriz;
• bissetriz;
• parábola;
• elipse;
• hipérbole.

Um fato que pode nos surpreender é que alguns lugares
geométricos podem ser modificados em decorrência de
nossa concepção sobre o conceito de distância.
Módulo 9
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Isso pode não fazer muito sentido em princípio, mas
você entenderá melhor após ler as próximas linhas.

Do ponto de vista empírico, a noção de distância está
associada a movimento.
Vamos pensar, por exemplo, na
distância entre o Brasil e o Japão.

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

GEODÉSICA

No plano

Segmentos de reta

Em superfícies esféricas

Arcos de circunferências
máximas

Geodésica - Curva que minimiza a distância entre dois pontos.
Arcos de circunferências máximas - Arcos de circunferências
com diâmetro de medida igual ao da esfera a que pertencem.
Módulo 9
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Francisco, ainda não esclarecemos o que
é distância e ainda utilizamos esse termo
para definir o conceito de geodésica.

É verdade, Pedro. Vamos
continuar a nossa reflexão
para ver aonde chegaremos.

Um fato importante é que não existe distância em um ponto
–supondo a noção de distância relacionada a movimento.
Afinal, o ponto é adimensional.

Como Dizem

Um ponto, no sentido matemático, é uma abstração de nosso
senso comum de indivisibilidade. É um objeto que não pode
ser decomposto em objetos menores e no qual não existe
qualquer extensão, isto é, não podemos “nos mover” dentro de
um ponto. Dizemos que um ponto é um objeto de dimensão
zero, ou ainda que um ponto não possui graus de liberdade.
PINHO et al., 2015

Dimensão e Separação
A dimensão é um conceito matemático presente nos discursos
escolares em expressões como estruturas bidimensionais
ou tridimensionais. Na matemática universitária, estudase os espaços com número variado de dimensões, inclusive
espaços com mais de três dimensões.
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Como Dizem

Identificar a expressão figura espacial como sinônimo de
figura tridimensional é um erro matemático, já que uma
linha espiralada* é uma figura geométrica ao mesmo tempo
unidimensional** e espacial***.
Vianna et al., 2014
*

linha espiralada – que tem na espiral de cadernos ou em molas; um modelo concreto.

**

figura geométrica unidimensional – uma linha.

figura geométrica espacial – está no espaço em que
vivemos e não como um desenho no papel.
***

Por analogia, veja o que acontece quando
adotamos uma folha de papel como
modelo bidimensional para o plano.

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

Clique para ver a animação

Por mais contraintuitivo que possa parecer, existem figuras
bidimensionais que não cabem no espaço.
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Por exemplo, a Garrafa de Klein,
que não possui autointersecção
em quatro dimensões, e na qual
também não fazem sentido as
noções de dentro ou fora.

Para uma reflexão mais aprofundada sobre dimensão,
recomendamos a leitura do artigo "Por que o espaço tem três
dimensões", de Elon Lages Lima.

Dimensão e Separação
Como Dizem

Um ponto tem dimensão 0 por definição. (...) Uma reta tem
dimensão 1 porque é separada por qualquer dos seus pontos.
Por ser separado por qualquer de suas retas e não ser separado
por nenhum de seus pontos, o plano tem dimensão 2. (...) Por
ser separado por qualquer dos seus planos, mas não por um
ponto ou por uma reta, o espaço que nos rodeia tem dimensão
três.
LIMA, 2001

Essa questão é mais
delicada do que pode
parecer inicialmente.
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De acordo com o critério de separação, como poderíamos dizer
que uma superfície esférica tem duas dimensões, visto que não
há qualquer reta contida nela?

O problema é enxergar a reta do ponto de vista do sistema
axiomático da geometria euclidiana.
Se considerarmos a geometria esférica – na qual as retas
correspondem a círculos máximos –, o critério de separação
fará sentido e poderemos afirmar que tal superfície tem duas
dimensões.
No entanto, iríamos gerar outro problema: não seria mais
verdade que qualquer ponto de uma reta a separa em duas
semirretas.
E agora? Pelo critério de separação, as retas teriam dimensão 1
na geometria esférica?

Uma forma de resolver esse problema conceitual de separação
das retas por pontos na geometria esférica é considerar
pontos antípodas como sendo um único ponto.
Essa consideração pode até dar conta da construção
axiomática, afinal, o diâmetro corresponderia à distância de
um ponto a ele mesmo.
No entanto, o diâmetro não está contido no sistema axiomático
da geometria esférica. Assim, o estranhamento decorre de
Pontos Antípodas - Extremos de um mesmo diâmetro.
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se enxergar os pontos antípodas sob o ponto de vista da
geometria euclidiana.
A noção de dimensão a partir da perspectiva da separação nos
conduz a uma série de problemas e respectivas soluções ad hoc.
Mas será que há
outro caminho?

Continue a leitura e tire as
suas próprias conclusões.

As noções usuais de dimensões como comprimento,
largura e altura podem ser correlacionadas a um sistema de
coordenadas ortogonais com três eixos. Assim, a quantidade
de dimensões de um objeto dependeria do número mínimo de
variáveis utilizadas para descrevê-lo de forma parametrizada.
Por exemplo, o ponto A = (2, 1, 3) é descrito completamente
sem nenhuma variável, logo tem dimensão zero.
Tendo conhecimento do ponto B = (1, 0, 2), é possível formar
o segmento de reta AB recorrendo apenas a uma variável, o
que implica o fato de que a dimensão do segmento é 1.
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Com efeito, fazendo t variar de 0 a 1, a expressão (x, y, z) =
(1 – t) A + tB, t ∈ [0, 1] corresponde à parametrização do segmento
de reta
, començando do ponto A quando t = 0 e terminando em B,
quando t = 1.

Já a parametrização da superfície esférica centrada na origem
e raio 2, por exemplo, é dada por:
(x, y, z) = (ρ cosθ senϕ, ρ senθ senϕ, ρ cosϕ),
θ ∈ [0, 2π[ e ϕ ∈ [0, π] e ρ = 2

Como são necessárias apenas duas variáveis para descrever a
superfície esférica (θ e ϕ), então ela possui duas dimensões,
apesar de estar imersa no espaço tridimensional (ℝ3).

É um exemplo de figura espacial
que possui duas dimensões.
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Para parametrizar a esfera incluindo a parte interior basta
repetir a parametrização da superfície esférica e acrescentar
a variação do raio ρ que, no nosso exemplo, deve variar de 0
a 2. Logo, a esfera (casca e interior) é parametrizada com três
variáveis (ρ, θ e ϕ), e, portanto, ela possui três dimensões.
Essa contagem de dimensões a partir das variáveis livres de
uma parametrização também tem problemas práticos.
Afinal, apesar de ser sempre possível,
muitas vezes não é fácil parametrizar
uma curva ou uma superfície.

Um fato contraintuitivo que mencionamos antes foi a existência
de entes matemáticos bi ou tridimensionais que não cabem
no espaço.
Um exemplo não tão claro disso é a própria Garrafa de Klein,
que é bidimensional e não cabe no espaço sem autointerseção.

Ampliando um pouco a visão, e apelando para a intuição,
podemos vislumbrar a construção de uma figura simples,
tridimensional, que não cabe no espaço.
Para isso vamos partir da circunferência unitária –
denominada S1 = {(x,y) ∈ ℝ2; x2 + y2 =1} –, que é uma
forma unidimensional, porque pode ser escrita de forma
parametrizada em função de um único parâmetro:
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(x, y) = (cos θ, sen θ), θ ∈ [0, 2π[

Apesar de ser unidimensional, sabemos que a circunferência
unitária não cabe na reta (ℝ).
A esfera é bidimensional – denominada S2 = {(x, y, z) ∈ ℝ4;
x2 + y2 + z2 = 1} –, mas assim como a circunferência (S1)
não cabe em ℝ, a esfera bidimensional (S2) também não cabe
em ℝ2.
Por conseguinte, é esperado, que a próxima estrutura do
tipo esfera tridimensional – denominada S3 = {(x, y, z,
w) ∈ ℝ4; x2 + y2 + z2 + w2 = 1} – deve ser uma estrutura
que não cabe em ℝ3, precisando de quatro dimensões para
ser representada, o que de fato acontece. Em outras palavras,
a esfera tridimensional (S3) não cabe no espaço ℝ3.

Nós falamos muito sobre
dimensão, mas o nosso
objetivo era esclarecer o
conceito de distância.

Vamos retomá-lo
agora!

Distância
Há quem diga que distância é uma medida de comprimento.
Nesse caso, é preciso estar atento e perceber que não faria
sentido dizer um comprimento é igual a 2 cm.
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Por quê?
Porque o conceito de comprimento iria se referir à extensão
unidimensional, por exemplo, a um segmento de reta. Por sua
vez, 2 cm corresponderiam à medida desse segmento, ou seja,
à distância entre os extremos do segmento que caracterizaria
o comprimento.
No entanto, nem sempre os autores consideram o comprimento
como sendo uma extensão unidimensional e o identificam
com a medida do segmento correspondente.
Com base nessa última interpretação a definição distância é
uma medida de comprimento não seria adequada, uma vez
que significaria que distância seria a medida de uma medida.
Podemos assumir que a distância entre dois pontos seja a
medida da geodésica cujos extremos sejam estes pontos. Assim,
no caso da geometria plana, a distância entre dois pontos é a
medida do segmento de reta definido por estes pontos.
Por outro lado, podemos definir a distância entre dois pontos,
A e B, denotada por dist(A, B), a partir de quatro premissas:
I. Dados dois pontos quaisquer A e B existe somente um
número real não negativo α, tal que dist(A, B) = α.
II. dist(A, B) = 0 se, e somente se, A = B.
III. Quaisquer que sejam os pontos A e B, tem-se que
dist(A, B) = dist(B, A).
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IV. Se C é um ponto da geodésica de extremos A e B, então
dist(A, B) = dist(A, C) + dist(C, B).
Em outras palavras, dados dois pontos, a distância:
•

é única entre eles;

•

não pode ser negativa;

•

será igual a zero se, e somente se, os pontos forem iguais.

Além disso, a distância de A a B é uma relação simétrica, isto
é, é igual a distância de B a A.
Distância Euclidiana

A quarta premissa é muito intuitiva quando se toma por base a
geometria euclidiana em que a distância entre A e B é igual
a medida do comprimento do segmento de reta AB.
A chamada distância euclidiana entre os pontos A = (x A, yA)
e B = (xB, yB), satisfaz às quatro premissas e é dada por:
dist(A, B) =

Distância do Táxi

Há outras distâncias que satisfazem igualmente a tais premissas.
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Uma delas é
conhecida como
distância do táxi.

A distância do táxi corresponde à medida de um trajeto fictício
percorrido por um táxi em ruas dadas por retas paralelas aos
eixos coordenados.
O russo Hermann Minkowski (1864-1909) foi considerado
o primeiro matemático a utilizar a distância do táxi.
A geometria do táxi é válida para qualquer ponto do plano
cartesiano, mas como recurso didático pode ser conveniente
considerar somente as retas da forma x = p ou y = q, com p
e q inteiros.

A distância do táxi entre os pontos A = (x A, yA) e B =
(xB, yB) é definida por:
dt(A, B) = |xB – xA| + |yB – yA|

Decorre diretamente da definição que dt (A, B) satisfaz às três
primeiras premissas que caracterizam o conceito de distância.
Para mostrar que satisfaz também à quarta premissa, basta
observar que para qualquer C = (xC, yC), entre A e B, no
trajeto do táxi, tem-se xC ∈ [x A, xB] e yC ∈ [yA, yB] ou
yC ∈ [yB, yA].
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Assim:
|xB – xA| = |xB – xC | + |xC – xA| e |yB – yA| = |yB – yC| + |yC – yA| ou
|yB – yA| = |yB – yC| + |yC – yA|.

Note que, devido ao módulo, as duas últimas expressões são
equivalentes. Portanto, de acordo com a definição, temos:
dt (A, B) = |xB – xA| + |yB – yA|=
|xB – xC| + |xC – xA| + |yB – yC| + |yC – yA|=

= dt (A, C) + dt (C, B)

Com isso, acabamos de
mostrar que o próprio
conceito de distância
pode ter mais de uma
interpretação coerente.

Partindo da distância
do táxi, por exemplo, as
definições de circunferência
e parábola teriam
representações geométricas
muito diferentes das que
estamos acostumados.

Aplicabilidade
Vamos analisar o caso da circunferência de centro C = (1, 2)
e raio 3?
Como a circunferência é o lugar geométrico dos pontos
P = (x, y) do plano cuja distância ao centro é igual ao raio,
se utilizarmos a distância do táxi ficaremos com:

Módulo 9

42

dt (C, P) = 3
|x – 1| + |y – 2| = 3

Para resolver a equação anterior é necessário separar em casos.
Se x ≥ 1 e y ≥ 2, então (x – 1)+(y – 2) = 3 ⇔ x + y = 6.
Se x < 1 e y ≥ 2, então –(x – 1) + (y – 2) = 3 ⇔ y – x = 4.
Se x ≥ 1 e y< 2, então (x – 1) – (y – 2) = 3 ⇔ x – y = 2.
Se x < 1 e y < 2, então –(x – 1) – (y – 2) = 3 ⇔ x + y = 0.

De acordo com essas restrições, a solução da equação pode
ser representada graficamente por:

Pode parecer estranho, mas essa última figura é uma
circunferência de acordo com a definição usual, mas adotandose a distância do táxi em vez da distância euclidiana.
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O caso da parábola é mais complicado e, supreendentemente,
resulta em seis curvas diferentes simplesmente por mudar o
conceito de distância utilizado.
Quem tiver interesse e curiosidade, recomendamos o trabalho
de Petrovicet al (2014), disponível em:
< http://arxiv.org/pdf/1405.7579.pdf >.

Conclusão
Caro colega, apresentamos
algumas ideias sobre a importância
das definições na construção de
conhecimentos de forma axiomática.

Brincar com as definições, ou seja,
modificar algumas definições e avaliar
suas implicações no campo das ideias
é um bom exercício de abstração.

Em Resumo...
Os exemplos trazidos não foram desenvolvidos para aplicação direta em sala
de aula, mas para motivar a sua reflexão acerca do importante papel reservado
à Matemática para o desenvolvimento do pensamento lógico-dedutivo dos
estudantes, tão importante em qualquer área do saber humano.
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Atividades Práticas
Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
As atividades a seguir servem de estopim para que a Matemática
seja discutida sem sua representação formal, servindo como
base para atividades disparadoras para introduzir essa temática
em sala de aula.

Atividade 1: Representações Artísticas do Infinito

Material necessário:
•

Catálogo de imagens da exposição O mundo mágico de
Escher.

•

Software Geogebra no laboratório de informática da
escola.

Objetivos:
•

Estimular a curiosidade dos alunos para a existência de
geometrias não euclidianas.

•

Construir, com auxílio do Geogebra, uma estrutura que
permita compreender como a Matemática está presente
nos trabalhos de Escher.

Escher - Maurice Cornelis Escher (1898-1972): Artista gráfico
holandês, conhecido por sua capacidade de criar imagens
geométricas com efeitos de ilusões de ótica.
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Descrição:
Comece a atividade apresentando dois trabalhos da série
Limites Circulares de Escher, em que o artista buscou uma
forma de representar o infinito.

Recomendamos fortemente o catálogo produzido pelo Centro
Cultural Banco do Brasil, que apresentou a exposição O
mundo mágico de Escher, a mais completa exposição dedicada
a Escher já realizada no Brasil.
Para acessar o catálogo, clique em:
< http://www.bb.com.br/docs/pub/inst/img/EscherCatalogo.pdf >

O matemático britânico Harold Coxeter publicou um artigo
em 1957 que inspirou Escher.
Podemos observar no artigo The Mathematical Side of M.C.
Escher, de Doris Schattschneider, a imagem que corresponde
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à Figura 7 do texto original de
Coxeter, com marcações de Escher
refeitas por computador.
Escher e Coxeter se corresponderam
e o matemático solicitou ao artista
sua autorização para publicar duas
de suas gravuras em um artigo.
Escher e Coxeter se corresponderam
e o matemático solicitou ao artista
sua autorização para publicar duas
de suas gravuras em um artigo.
Quando recebeu a cópia do artigo, Escher ficou muito motivado
ao ver a Figura 7, pois ela serviria para o que ele pretendia:
Representar a ideia de infinito a partir das repetições das
imagens nas bordas do círculo.
Assim, começou a estudar a figura e a buscar os centros dos
círculos que a compõem.

O modelo utilizado por Escher foi concebido por Coxeter
e serviu ao artista porque todas as figuras são congruentes,
mas parecem ficar menores na borda do disco. Além disso, os
triângulos hiperbólicos se vão repetindo infinitamente dentro
dos limites de um círculo.
Exatamente o que o gravurista estava procurando, a fim de
capturar o infinito em um espaço finito.
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Que tal propor um trabalho investigativo com
os alunos? Apresente a eles uma cópia da
ilustração de Coxeter e peça que descubram
estratégias para determinar o centro de
qualquer uma das circunferências.

A proposta dessa atividade é
repetir esse processo e tentar
construir, com auxílio do Geogebra,
a ilustração de Coxeter.

Mãos à obra!

Atividade 2: Distância na Geometria do Táxi

Material necessário:
•

Folhas de papel quadriculado para os alunos.

•

Versão ampliada da folha para apresentar à classe toda.

Objetivo:
Fazer com que os alunos se surpreendam com a forma
apresentada pela circunferência na Geometria do Táxi e que
isso os motive a discutir o que acontece com outras figuras e
lugares geométricos.
Descrição:
A atividade – adaptada da Atividade 7 apresentada no trabalho
de Kaleff & Nascimento (2004) – deve ser realizada entre os
alunos organizados em duplas.
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Na primeira vez, o professor poderá fazer uso da versão
ampliada e convidar os alunos para jogar com ele.
Tanto a versão ampliada, quanto a que será distribuída aos
alunos deve ser baseada na figura a seguir.

Observe que as linhas horizontaissão numeradas de cima para
baixo e as linhas verticais são identificadas pelas letras em
ordem alfabética.
Apesar de ser parecido com a disposição das linhas e colunas
presentes nas planilhas eletrônicas, é preciso destacar que
não são as células que correspondem aos pares de letras e
números, mas os vértices.
Por exemplo, há um quadrado de lado unitário com vértices A1, B1, B2, A2.
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Vamos fazer um teste?
•

Escolha um ponto de referência, digamos E5.

•

Informe aos alunos que há um tesouro escondido em
um ponto à distância do táxi de E5 igual a 2.

•

Eles devem ir indicando as coordenadas dos palpites e
você irá marcando se eles estão certos ou não.

A imagem a seguir mostra todos os possíveis esconderijos do
tesouro considerando distâncias do táxi iguais a 2, 3 ou 4.
Nela, em princípio, são válidos apenas os pontos que
correspondem aos vértices.

Após apresentar a atividade para a turma, a atividade será
realizada pelas duplas.
Oriente os alunos a escreverem em um papel as coordenadas
do ponto de referência e a distância, informações que serão
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repassadas ao opontente. Eles deverão anotar a posição do
tesouro para que seja revelada após o acerto do oponente.
Depois de algumas rodadas, sistematize no quadro o que foi
observado pelos alunos. Todos os palpites devem estar a uma
distância do táxi fixa em relação ao ponto de referência (centro).

Pergunte se eles lembram
que figura geométrica
tem tal característica.

Esperamos que
eles pensem na
circunferência.

Desta forma, você fará com que os alunos percebam que a
circunferência na geometria do táxi é um quadrado inclinado
a 45o em relação à reta horizontal.
Investigação de Erros
Nesta seção apresentaremos algumas soluções* de alunos em
questões que demandam justificativas.
Material extraído do livro Argumentação e provas no ensino
de Matemática, de Nasser e Tinoco.
*

É importante frisar que as justificativas dos alunos consideradas
aqui como erros, podem ser consideradas corretas para um
determinado nível de rigor. Seriam demonstrações ingênuas.

Módulo 9

51

A palavra erro pode carregar um juízo de valor que
não corresponde ao nosso interesse. Principalmente
quando se trata de demonstrações matemáticas.

Sabemos que algumas demonstrações realizadas por
matemáticos famosos podem ser consideradas sem
rigor atualmente.

Em Resumo...
Se mesmo para os matemáticos profissionais há um nível de tolerância quanto ao
rigor em função da época em que viviam, não faz sentido estabelecer um padrão
de referência único para os estudantes da educação básica.

Vamos começar com o enunciado e na sequência
comentaremos as soluções dos alunos, certo?

O quociente de dois núemros naturais é 1. Qual é a diferença
entre eles?

Esse problema foi apresentado a alunos do 7o, 8o e 9o anos do
Ensino Fundamental com três versões de enunciados:
A. Sabendo que

p
q

= –1, determine p + q.
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p

= 1, então p – –q = .... Justifique.
q
C. Numa divisão exata, o quociente é 1. Qual é a diferença
entre o dividendo e o divisor?
B. Se

Tais enunciados podem ser apresentados também para os
alunos do Ensino Médio e, certamente, muitos erros cometidos
pelos estudantes do Ensino Fundamental também ocorrerão
para este outro público.

Erro I

Os alunos que resolveram o problema a partir do enunciado
(A), que é ligeiramente diferente dos demais, apresentaram
majoritariamente a justificativa a partir de um caso particular
considerando p = –1 e q = 1, donde p + q = (–1) + 1 = 0.
Para ajudar a conduzir esses alunos rumo à generalização, o
professor poderia questioná-los se:

p

seria igual a –1 somente se p = –1 e

•

o quociente
q = 1;

•

o valor de p poderia ser 1, 2 ou 10.

q

O importante seria tentar conduzi-los à percepção de que p
e q precisam ser opostos. Algo que algebricamente pode ser
trivialmente obtido pela relação:
p
= –1 ⟺ p = –1⋅q = -q
q
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Erro II

Um aluno do 9o ano, diante do enunciado (B) apresentou a
seguinte solução:
p
= 1, p e q representam o mesmo
q
número, porque qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1.
p – q = 0, porque o resultado de

Esse aluno apresentou uma solução mais genérica, porém
considerou o sentido inverso do que foi proposto:
Se o numerador e o denominador são iguais, então a fração é igual a 1.

A rigor, o que se perguntou foi a recíproca dessa proposição:
Se uma fração é igual a 1, então o numerador é igual ao denominador.

A conclusão dessa última proposição implica que a diferença entre p e q
seja igual a zero.

Erro III

O enunciado (C) foi apresentado para alunos do 7° ano. O fato
que chamou atenção foi a influência da palavra diferença
no enunciado.
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Segundo Nasser & Tinoco (2001), alguns alunos apresentaram
justificativas do tipo não há diferença, para dizer que a
diferença era 0. Outros justificaram dizendo que a diferença
é que na conta de dividir o quociente é 1 e na de subtrair
o resto é 0.
Fica evidente que o termo diferença não estava bem definido
para os estudantes.
Esse problema decorre do fato de que tal termo apresenta
um significado no senso comum, mas possui um significado
próprio na Matemática.

Como discutimos na seção
Aprofundamento,
definições diferentes
dão origem a conclusões
diferentes.

Nesse caso, a ausência de uma definição
sobre o que seria diferença gerou
uma dificuldade de linguagem que
precisa ser evitada pelo professor.

Matemática e Suas Tecnologias
Professor, nesta seção apresentamos um recurso tecnológico
que antes de tudo pode se traduzir de forma bastante intuitiva
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e experimental em uma ferramenta que produz diferentes
formas para brincarmos com as definições em Geometria.
Procuramos deixar explícito que nos parece enriquecedor
refletir a respeito do rigor matemático, em especial, sobre as
definições.
Esse applet e as suas explorações podem ser fonte de
enriquecimento das concepções de seus alunos – e de suas
próprias concepções também. Principalmente no que concerne
às consequências da modificação de algumas definições.
Recomendamos que seu uso esteja atrelado ao exercício
de avaliar as implicações que estas modificações causam no
campo das ideias.
Isso pode se configurar em excelentes exercícios de abstração.

Queremos muito que vocês aproveitem ao máximo cada
possibilidade deste recurso, do momento de reconhecimento
à aplicabilidade em sala de aula.

Recurso 1 – Geometrias

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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O applet possui duas áreas:
•

uma onde são selecionadas diferentes formas de
possíveis distâncias;

•

outra gráfica na qual visualmente pode-se experimentar,
verificar ou refutar essas definições como distâncias.

Você e seus alunos poderão iniciar o uso do applet:
1. Selecionando uma das distâncias ao clicar na parte azul
do controle de seleção.

A seleção da possível distância também pode ser feita clicando sobre
os textos.

2. Ao selecionar uma das opções o applet informa uma
definição e exibe o que seria a distância entre os pontos
A e B da janela gráfica.

Módulo 9

57

Movimente os pontos
para variar as medidas
dos lados do triângulo
e experimentar
possíveis as definições
de distância.

Exibe as “circunferências”, de raio r com centro
no ponto A . Ou ainda, o lugar geométrico
dos pontos que, segundo a distância indicada,
são equidistantes r unidades do ponto A .

Modificam o “raio”.

Ao clicar em Todas
acionamos a
Exibição simultânea
de todas as
“circunferências”.
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3. A experimentação deste applet pode ser enriquecida
com a formulação de questões análogas àquelas que
seus alunos conhecem da geometria plana.
Vamos ver um
exemplo?

Ao tomar uma circunferência de raio 3 na geometria
do táxi podemos obter os dois triângulos ABC
isósceles, tais que:
•

=

•

= 4.

= 3;

Observe que se a definição da medida, em graus, de um
ângulo coincidir com a da geometria euclidiana plana, estes
triângulos satisfazem o caso LLL, mas não são congruentes.
A comparação somente entre a geometria
do táxi e a geometria euclidiana plana
pode se estender de acordo com a
sua disposição e criatividade.

Caso LLL - Um dos três casos de
congruência de triângulos: Lado-Lado-Lado.
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4. Observe como a utilização do applet em questões
simples podem animar uma discussão acalorada entre
você e seus alunos:
a. Ainda na circunferência de raio 3, seria possível
obter um triângulo equilátero?
b. Um triângulo equilátero na geometria do táxi
tem todos os ângulos com mesma medida?
c. Se tomarmos os triângulos equiláteros que
tem o centro da circunferência como vértice
conseguimos na geometria euclidiana plana
construir 6 desses triângulos justapostos?
Na geometria do táxi quantos seriam esses
triângulos?
d. Vale a desigualdade triangular (d(A, B) ≤
d(A, C) + d(C, B)) na geometria do táxi?
e. Existe um triângulo tal que 3, 4, e 5 são as
respectivas medidas de seus lados? Ele é único?
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f. Na geometria do táxi existe uma relação análoga
a do Teorema de Pitágoras na geometria
euclidiana?
Mas, há ainda, a questão
de saber se as definições
são adequadas!

Considerando as quatro premissas, podemos afirmar que
a definição de distância pelo mínimo dos módulos é uma
definição de distância?

Divirta-se sem moderação!
Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Geometrias

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
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Elementos de Euclides

MOREIRA, Marli Duffles Donato. Revisitando Euclides para
o Ensino de Áreas: Uma Proposta para as Licenciaturas.
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação
em Ensino de Matemática do Instituto de Matemática da
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.
Nesta dissertação, apresenta-se uma proposta de
intervenção didática para o ensino do conceito de
área a partir da abordagem presente nos Elementos de
Euclides. Focaliza-se a formação inicial de professores de
Matemática no que diz respeito ao ensino de geometria,
particularmente o conceito de área. O referencial
teórico adotado na pesquisa compreende o Modelo
de Desenvolvimento do Pensamento Geométrico de
van Hiele e o Modelo de Registros de Representações
Semióticas de Raymond Duval.
BONGIOVANI, V. De Euclides às geometrias Não
Euclidianas. Revista Iberoamericana de Educación
Matemática. v.. 1, n. 22, p. 37-51. São Paulo, 2010.
Este artigo apresenta um quadro síntese com as definições
e proposições da obra Elementos de Euclides. Apresenta
ainda o desdobramento histórico das Geometrias Não
Euclidianas, repleto de hesitações, dúvidas e contradições
que só foram eliminadas após um longo trabalho de
reflexão e apuramento. Contempla uma historia de 20
séculos que rompe com a crença de que a geometria
euclidiana é única. Ela se confunde com a história do
quinto postulado de Euclides. O fracasso de todas as
tentativas de provar esse postulado levou lentamente a

Módulo 9

62

uma nova concepção da Matemática em que todos os
elementos de uma teoria devem ser cuidadosamente
explicitados.
Demonstrações na Matemática Escolar

NASSER, LILIAN; TINOCO, Lucia. Argumentação e provas
no ensino de Matemática. Rio de Janeiro: Instituto
de Matemática – Projeto Fundão – UFRJ, 2001.
Este livro discute a importância das argumentações no
processo de ensino e aprendizagem de matemática.
Destaca que a prova ou demonstração tem diversas
funções tais como validar um resultado, explicar
ou elucidar uma questão, sistematizar o raciocínio
preparando para o domínio do processo dedutivo.
Discute-se os diferentes tipos de prova: a formal e a
ingênua. Diferencia as justificativas pragmáticas (em
que se parte de casos particulares), o recurso a um
argumento de autoridade (é verdade porque está no livro
ou porque o professor disse), justificativa gráfica (baseada
em imagens) e o uso de exemplos. Esse livro aborda
demonstrações geométricas, de resultados numéricos,
de resultados algébricos e um pouco de lógica formal.
SILVA, Danilo Bernardini. Demonstrações Matemáticas:
Uma Abordagem Histórica e Prática desde a
Antiguidade até as Aulas Atuais. Dissertação de Mestrado,
Universidade Federal do ABC. Santo André, 2013.
Esta dissertação aborda a importância das demonstrações
para o ensino e a aprendizagem da matemática.
Retoma aspectos históricos da matemática grega, com
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destaque para a organização axiomática dada na obra Os
Elementos de Euclides. Além disso, este trabalho destaca
a obra Fundamentos da Geometria de David Hilbert que,
preocupado com alguns defeitos lógicos de Os Elementos,
reescreve esta obra, incluindo axiomas, teoremas e
proposições, com suas respectivas demonstrações. Ao
término do trabalho, são apresentados alguns resultados
importantes de pesquisas relacionadas à importância
das demonstrações para o ensino e a aprendizagem da
matemática atualmente na Educação Básica. As provas,
segundo pesquisas, principalmente as geométricas, devem
estar presentes não apenas nas aulas, como também nas
disciplinas dos cursos de Licenciatura em Matemática, ou
seja, na formação dos respectivos professores.
Disponível em:
<http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=Danilo+Bernardini+Silva>

Geometria do Táxi

KALEFF, A . M.; NASCIMENTO; R. S. Atividades Introdutórias
às Geometrias Não Euclidianas: O Exemplo da Geometria do
Táxi. Boletim Gepem, n. 44, pp. 11-42. Rio de Janeiro, 2004.
Neste artigo apresentam-se atividades apoiadas nos
Parâmetros Curriculares Nacionais e no Modelo de van
Hiele para o desenvolvimento do pensamento geométrico.
Desenvolveram-se atividades que buscam levar o aluno,
desde os primeiros ciclos do Ensino Fundamental, a
construir conceitos que o possibilitarão a se orientar
no espaço e a transpor algumas dificuldades que têm
surgido em situações de aprendizagem introdutórias ao
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ensino das Geometrias Não Eeuclidianas. Apresentamse atividades de um tipo especial de Geometria (a
Geometria do Táxi). Para isso, são exibidas situações
pedagógicas que permitem apresentar a negação de
um axioma euclidiano. Tais situações envolvem jogos,
tabelas, maquetes, mapas e esquemas gráficos.
Disponível em:
< http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/
materiais/0000011892.pdf >
NETO, Irineu Fava. Um Novo Conceito de Distância:
A Distância do Táxi e Aplicações. 2013. Dissertação
(Mestrado Profissional em Matemática em Rede
Nacional). Instituto de Biociências, Letras e Ciências
Exatas, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita
Filho”, Campus de São José do Rio Preto, 2013.
O objetivo desta dissertação é apresentar a noção de
distância da Geometria do Táxi que é uma Geometria
Não Euclidiana intuitiva. A distância dessa Geometria foi
abordada como motivadora no ensino de diversos temas
da matemática, destacando a sua grande influência
no dia a dia das pessoas, principalmente nos seus
deslocamentos pelas ruas e de forma a confrontá-la
com a distância da Geometria Euclidiana. É apresentada
uma proposta de sequência de atividades abordando as
distâncias euclidiana e do táxi.
Disponível em: <http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=Irineu+Fava+Neto>
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Escher, Coxeter e o Plano de Poincaré

SANTOS, Aurélio Fred Macena dos. Introdução à
Construção da Série Limites Circulares de Escher através
da Análise da Ilustração de Coxeter. 2013. Dissertação
(Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional).
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 2013.
Nesta dissertação estuda-se o método usado pelo artista
plástico Maurits Cornelis Escher na construção da série
Limite Circular a partir da imagem Ilustração de Coxeter.
Em um primeiro momento, será apresenta o surgimento
das Geometrias Não Euclidianas através das discussões
sobre o quinto postulado de Euclides. Na etapa seguinte
são introduzidos alguns conceitos dessa nova geometria,
como o uso de modelos e suas características, de forma
especial, os elementos do Modelo de Poincaré.
Disponível em:
<http://www.profmat-sbm.org.br/
dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=macena>

FERREIRA, Luciano. (2011). Uma Proposta de Ensino
de Geometria Hiperbólica: “Construção do Plano de
Poincaré” com o Uso do Software Geogebra. Dissertação
(Programa de Pós-graduação em Educação para a
Ciência e a Matemática). Departamento de Matemática,
Universidade Estadual de Maringá, Maringá, Paraná.
Esta pesquisa tem como objetivo principal elaborar uma
Organização Didática e identificar possíveis obstáculos
que aparecem durante a construção do modelo do
plano de Poincaré com o uso do software Geogebra.
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Esta dissertação pretende contribuir com o ensino e
aprendizagem da Geometria, em especial, da Geometria
Hiperbólica, e servir como material de pesquisa e
de aplicação para professores e alunos do Ensino
Médio e Superior. A pesquisa apresenta-se dividida
duas partes. A parte teórica apresenta um resgate da
história da Geometria Euclidiana, desde as tentativas
de demonstração do quinto postulado de Euclides até
aparição das novas geometrias, chamadas de Geometrias
Não Euclidianas. Apresenta o modelo do plano de
Poincaré, utilizado na parte experimental. Ainda na parte
teórica, apresenta elementos da Teoria Antropológica do
Didático apresentada por Chevallard e Bosh e discute o
conceito de obstáculo didático segundo Brosseau. Na
parte experimental da pesquisa, apresenta a preparação
das atividades, a aplicação, os participantes da pesquisa
e as categorizações dos elementos coletados durante a
realização dessa parte. Utiliza a análise de conteúdo de
Bardin para tratamento das informações e detecção de
dificuldades na construção dos conceitos referentes à
construção do modelo de Poincaré.
Disponível em:
< http://www.dma.uem.br/igi/arquivos/artigo1.pdf >
SCHATTSCHNEIDER, Doris. The Mathematical Side of
MC Escher. Notices of AMS, v. 57, p. 706-718, 2010.
Este artigo, em inglês, contextualiza historicamente a
troca de correspondênias entre Escher e Coxeter, bem
como a influência dos resultados apresentados por
Coxeter nos trabalhos de Escher.
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Disponível em
< http://www.ams.org/notices/201006/rtx100600706p.pdf >

Sugestões de Materiais Didáticos

Nesta seção, busca-se articular o tema aos materiais
disponibilizados na “Sala SESI Matemática”.

Sugestão de Recursos Educacionais Digitais

Vídeo 1: Coxeter discusses the math
behind Escher's circle limit

O vídeo corresponde a um trecho do documentário O
Fantástico Mundo de Escher (Fantastic world of Escher). Nele,
o Professor Coxeter fala sobre um modelo de geometria
hiperbólica, denominado disco de Poincaré, e sobre as
inversões complexas. Ele aborda conceitos matemáticos que
foram importantes para os trabalhos de Escher.
Disponível em:
< https://www.youtube.com/watch?v=JkhuMvFQWz4 >
Software 1: Geometria do Táxi – Formas Geométricas

BARICHELLO, Leonardo; RODRIGUES, Claudina Izepe; COSTA,
Sueli. Geometria do Táxi - Formas Geométricas. 2012.
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Aplicação interativa disponível na Internet que explora as
variações das formas geométricas tradicionais da Geometria
Euclidiana quando analisamos os mesmos conceitos na
Geometria do Táxi.
Disponível em:
< http://m3.ime.unicamp.br/media/software/1248/ >
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Filho”, Campus de São José do Rio Preto. 2013.
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Neri Terezinha Both. Geometria I. UFSC, 2005.
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<http://mtm.ufsc.br/~ebatista/Eliezer_Batista_
arquivos/MTM_Geometria_I_WEB.pdf>
SANTOS, Aurélio Fred Macena dos. Introdução à
Construção da Série Limites Circulares de Escher
através da Análise da Ilustração de Coxeter. 2013.
Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em
Rede Nacional) - Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia. 2013. Disponível em: <http://www.profmat-sbm.
org.br/dissertacoes?polo=&titulo=&aluno=macena>
VIANNA, C. R. ; ROLKOUSKI, E. ; DRUCK, I. F..
Dimensão, Semelhança e Forma. In: Carlos Roberto
Vianna; Emerson Rolkouski;. (Org.). Pacto nacional
pela alfabetização na idade certa: Geometria.
1ª ed. Brasília: MEC-SEB, 2014, v. 5, p. 7-9.
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Elementar, Meu
Caro Euclides
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Teletransporte
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Módulo 12

Meu Shuffle Não
Funciona

A Matemática das
Conexões

1º

Uma Pesquisa
que Deu Muita
Confusão

O Ótimo é Inimigo
do Bom?

2º

TEMA

Nem Tudo Combina

Introdução

Uma pergunta corriqueira que ouvimos de amigos quando
contamos que fizemos faculdade de Matemática costuma ser:
– Caramba! E quando você vai me ensinar a ganhar na loteria?
Já está jogando, não é?
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Apesar da inocência desse questionamento, de certa forma os
nossos amigos têm razão!
A Matemática traz uma gama de informações que podem nos
fazer vencedores em determinados jogos e pequenas apostas
recreativas de futebol, por exemplo.
Contudo, não possuímos, apesar de nossos esforços, uma
fórmula mágica para ganhar em grandes loterias e, se a
possuíssemos, a faculdade de Matemática seria mais concorrida
que a de Medicina!
Brincadeiras à parte, a Matemática é a ciência que está por
trás de diversas profissões que analisam as combinações e
determinam movimentos na vida de diversos profissionais.
Hoje, em diversos países, existe a figura do jogador de pôquer
profissional, que participa de torneios ranqueados. O mesmo
ocorre no jogo de xadrez, no GO e em outros jogos que
exploram combinações.
Outro tipo de jogador é o investidor que utiliza a análise técnica
para investir na bolsa de valores e rentabilizar seu dinheiro
aceitando certo risco previamente calculado.
Em todos esses exemplos, a Matemática é usada para
compreender melhor a aparente aleatoriedade das variadas
combinações no mundo em que vivemos.

GO - Jogo de tabuleiro de origem oriental.
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Sala de Professores
Diálogo

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

Aprofundamento
No bate-papo entre Pedro e Francisco um conceito muito
importante surgiu: o conceito de Esperança Matemática,
também conhecido como expectativa de valor.
Este conceito está interligado às noções básicas de probabilidade
e propicia um contexto para estudo da combinatória.
Nas próximas linhas, utilizaremos alguns exemplos para
introduzir:
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•

combinatória;

•

noções intuitivas de probabilidade;

•

conceito de esperança matemática.

Preparado?

Uma Moeda e Muitas Possibilidades
Uma brincadeira, que instiga os alunos porque a chance de
ganharmos é muito maior do que a de perdermos, diz respeito
ao lançamento de uma moeda e da escolha dos possíveis
resultados deste lançamento.
A brincadeira funciona assim:
1. Cada pessoa escolhe uma sequência de três resultados
possíveis para a moeda.
2. Vence aquele que tiver a sua sequência completada
primeiro em lançamentos sucessivos.
3. Para ilustrarmos melhor a ideia, vamos anotar cada
jogada utilizando:
•

C para o resultado cara;

•

K para o resultado coroa.
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4. Agora, pedimos primeiro a um aluno que escolha uma
sequência de três resultados possíveis.
Vamos imaginar a seguinte situação:
•

Os alunos escolheram a sequência KCK.

•

Nós escolhemos a sequência KKC.

Explicaremos
depois o porquê
dessa escolha.

Dentre as duas sequências, qual tem mais chance de sair
primeiro?

A princípio parece que as duas têm a mesma chance.
Mas não é bem assim que acontece na prática.
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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

Neste exemplo, encontramos:
•

11 sequências KKC na frente de sequências KCK.

•

Apenas 7 sequências KCK na frente de sequências KKC.

Será que isso é apenas culpa da aleatoriedade?

Poderia até
ser, mas não
é o caso.

Se tem um culpado
aqui, a Matemática
irá descobrir!

Imagine, agora, outra situação:
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•

Os alunos escolheram a sequência CCC como vencedora.

•

Nós, os seus oponentes, escolhemos a sequência KCC.

Observemos na mesma lista de cem jogadas, quantas vezes
cada um ganhou:
K KCC CC KCC KKKKK KCC CKCK KCC CKKC KCCKCC K KCC KKCKK
KCC CKCKKKCKCKCK KCC CCC CCKCK KCCKCC KCKKCKKCKK KCC
K KCC CCKK KCC K

A sequência KCC ocorreu na frente da sequência CCC 14
vezes, enquanto tivemos apenas 1 caso em que obtivemos
CCC na frente de KCC.
Será que também foi culpa da aleatoriedade?

Aqui parece menos
provável que isso
seja verdade.

Mas antes de analisarmos matematicamente o que está
acontecendo nessa brincadeira, podemos fazer nossos alunos:
•

pensarem sobre as possibilidades;

•

concluírem, intuitivamente, as probabilidades observando
o problema como um todo.

Módulo 9

81

Em um lançamento de uma mesma moeda honesta três vezes
temos oito possibilidades de sequências:
CCC, CCK, CKC, KCC, CKK, KCK, KKC e KKK.

Como a moeda é honesta não existe uma sequência mais
provável que a outra, logo todas têm a mesma chance de
ocorrer:
1/8 = 12,5%

Diante disso, por que obtivemos mais de dez vezes a sequência
KCC em detrimento da sequência CCC?

A resposta
é que não
obtivemos isso!

Observe:

KK CCC CKCCKKKKKK CCC KCKK CCC KKCKCCKCCKKCCKKCKKK
CCC KCKKKCKCKCKK CCCCCC CKCKKCCKCCKCKKCKKCKKKCCKK
CCC CKKKCCK
K KCC CC KCC KKKKK KCC CKCK KCC CKKC KCCKCC K KCC KKCKK
KCC CKCKKKCKCKCK KCC CCCCCKCK KCCKCC KCKKCKKCKK KCC K
KCC CCKK KCC K
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Obtivemos sete sequências CCC e 14 sequências KCC.
Uma diferença considerável entre as sequências, mas apenas
duas vezes maior. Ou seja, contando apenas as sequências CCC
observamos mais ocorrências. Na nossa brincadeira, elas foram
desprezadas, pois seis delas ocorriam após um KCC, o que fazia
o outro ganhar antes de a sequência CCC se completar.
Mas, mesmo assim, considerando a lista de jogadas, não parece
que a sequência KCC é mais provável do que a CCC?

Essa é uma excelente oportunidade para trabalhar
com os alunos diversos conceitos matemáticos
envolvendo combinatória e probabilidade.

Note que as sequências KCC e CCC são equiprováveis quando
jogamos uma moeda somente três vezes. Se aproveitarmos
parte da jogada anterior para complementar a nova jogada, as
probabilidades não serão as mesmas.
Comecemos essa investigação respondendo à seguinte
pergunta: quais são as possibilidades de sequência se jogamos
uma moeda honesta quatro vezes seguidas?

Temos 16 possibilidades:
CCCC, CCCK, CCKC, CKCC, KCCC, CCKK, CKKC, KKCC, KCCK,
CKCK, KCKC, CKKK, KCKK, KKCK, KKKC, KKKK.
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Nessas 16 possibilidades, quantas KCC ocorrem?
CCCC, CCCK, CCKC, CKCC, KCCC, CCKK, CKKC, KKCC, KCCK,
CKCK, KCKC, CKKK, KCKK, KKCK, KKKC, KKKK

Temos quatro ocorrências de KCC. E quantas CCC ocorrem?
CCCC, CCCK, CCKC, CKCC, KCCC, CCKK, CKKC, KKCC, KCCK,
CKCK, KCKC, CKKK, KCKK, KKCK, KKKC, KKKK

Temos apenas três ocorrências de CCC.
É possível notar uma diferença entre as ocorrências da
sequência KCC em relação à sequência CCC observando
apenas sequências com quatro jogadas.
A seguir, apresentamos sequências com cinco jogadas para
vermos que cada vez mais a ocorrência da sequência KCC
aumenta em relação à ocorrência de CCC.
CCCCC,
KKCCC,
KKKCC,
CCKKK,
KCKKK,

CCCKC, CCKCC, CKCCC,
KCCKC, CKCKC, KCKCC,
KKKKC, CCCCK, CCCKK,
CKKCK, KKCCK, KCCKK,
KKCKK, KKKCK, KKKKK

KCCCC,
CKKKC,
CCKCK,
CKCKK,

CCKKC,
KCKKC,
CKCCK,
KCKCK,

CKKCC,
KKCKC,
KCCCK,
CKKKK,

CCCCC, CCCKC, CCKCC, CKCCC, KCCCC, CCKKC, CKKCC, KKCCC,
KCCKC, CKCKC, KCKCC, CKKKC, KCKKC, KKCKC, KKKCC,
KKKKC, CCCCK, CCCKK, CCKCK, CKCCK, KCCCK, CCKKK,
CKKCK, KKCCK, KCCKK, CKCKK, KCKCK, CKKKK, KCKKK,
KKCKK, KKKCK, KKKKK
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Visualmente podemos observar que cada vez mais
encontramos sequências KCC e menos CCC em listas
representando jogadas de uma moeda honesta.
Esse fato pode ser traduzido em algumas questões matemáticas
simples:
Quantas palavras contendo exatamente cinco letras K e C
existem? Quantas dessas possuem a combinação KCC? E a
combinação CCC?

Vimos na imagem anterior que as respostas para as três
perguntas são:
•

32 palavras formadas com cinco letras K e C.

•

12 palavras contêm KCC.

•

Oito palavras contêm CCC.

Note que não estamos pensando diferente da forma como ocorre em uma
aula de combinatória tradicional.
Apenas apresentamos o problema de outro modo.

Que tal retomarmos à
nossa pergunta inicial?

Como sabíamos que a sequência KCC provavelmente ocorreria
antes da sequência CCC?
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Bem, isso é fácil! Veja,
a seguir, a resposta.

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

Vamos analisar apenas as três primeiras combinações possíveis.

CCC CCK CKC KCC CKK KCK KKC KKK
Observe que:
•

sete das combinações possíveis possuem pelo menos
uma coroa K o que significa dizer que KCC ocorrerá na
frente de CCC;

•

apenas uma combinação faz a sequência CCC ocorrer
na frente da sequência KCC.
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Portanto, é sete vezes
mais provável que KCC
ocorra na frente de CCC.

E na primeira escolha do aluno KCK, como sabíamos que KKC
provavelmente ia ocorrer primeiro do que KCK?

Neste cenário, apesar de possuirmos
vantagem, esta vantagem é bem menor
do que tínhamos no cenário anterior.

Analisemos a situação.

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

Módulo 9

87

Observe a imagem
a seguir.

Note que, pela construção da sequência temos:
Chance de KKC ganhar:
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Chance de KCK ganhar

Ou seja, KKC tem o dobro de chance de ganhar do que
KCK , uma vantagem de 2 para 1.
Como a chance total é 100%, então:
•

KKC tem 66,66⋯%;

•

KCK tem 33,33⋯%.

Poderíamos ter calculado diretamente a chance através da soma
infinita dos termos da Progressão Geométrica – P. G.

KKC
e
KKC
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Como escolher a sequência com maior probabilidade de vitória

Primeiramente, a vantagem está garantida ao fazermos a
nossa escolha depois do adversário e baseado na escolha que
realizada por ele.
Para ser mais preciso, devemos escolher
a nossa sequência baseada apenas nas
duas primeiras escolhas do adversário.

Se o adversário começou escolhendo XYZ como possibilidades
de sequência, nós, para obtermos vantagem, escolheremos
ỸXY, onde Ỹ significa o contrário do que o adversário escolheu
na segunda posição Y.

Vamos observar outro
exemplo e aplicar a nossa
estratégia de escolha.

Se o adversário escolher CKC, nós escolheremos
seja, CCK.

CK , ou

Procedendo desta
forma, temos
vantagem sempre!
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O quadro a seguir apresenta a vantagem do 2o jogador em
função das escolhas dele e do 1o jogador.
Vantagem do 2o em
relação ao 1o

Escolha do 1o Jogador

Escolha do 2o Jogador

CCC

KCC

7 para 1

CCK

KCC

3 para 1

CKC

CCK

2 para 1

CKK

CCK

2 para 1

KCC

KKC

2 para 1

KCK

KKC

2 para 1

KKC

CKK

3 para 1

KKK

CKK

7 para 1

Com base no quadro, podemos avaliar a expectativa de retorno
dos jogadores em função dos valores das apostas.
Veja o exemplo a seguir.
Suponhamos que Pedro e Francisco façam uma aposta.

x representa o valor da aposta.
Eles acordam, previamente, que o primeiro a escolher uma
sequência será Pedro .
Como Pedro possui desvantagem por ser o primeiro a
escolher uma sequência, fica combinado que:
•

se a sequência de Pedro sair primeiro, Francisco pagará
5x o valor da aposta.
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•

se a sequência de Francisco sair primeiro, Pedro pagará
3x o valor combinado.
Nesse cenário, sabendo que Pedro sempre vai escolher
combinações que deem menores vantagens a Francisco, vale a
pena Pedro entrar na aposta?

Para responder a essa pergunta deve-se realizar um cálculo
matemático, intuitivo, chamado de Esperança Matemática
ou Expectativa de Valor – EV.
Custo Estimado
EV = Receita se Ganhar x Chance de Ganhar – Custo se Perder x Receita se Perder
Receita Estimada

A chance de Pedro ganhar é de apenas 1/3, pois , por ser
o primeiro a escolher a sequência, sempre estará em uma
desvantagem de, no máximo, 2:1. Analogamente, pagará a
Francisco 3x do valor combinado, caso seja derrotado – e a
sua chance de perder é de 2/3!

Vamos aplicar as informações à expressão.
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Assim, Pedro perde um terço do valor combinado, em média,
cada vez que escolhe uma sequência e aceita essa aposta.
Mesmo que consiga uma sequência
de vitórias, acabarei pagando mais ao
Francisco do que ganhando dele.

Note que Pedro pode propor uma mudança na aposta e tornála favorável a si mesmo no longo prazo. Basta:
•

pagar 2x quando perde;

•

receber 5x quando ganha;

•

escolher as sequências que possuem desvantagem
máxima de 2:1.

Nesse caso, a expectativa de valor do Pedro seria:

Três Princípios Importantes
Na resolução de problemas de contagem dispomos de três
princípios:
•

Princípio Aditivo;
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•

Princípio Multiplicativo ou Princípio Fundamental da
Contagem;

•

Princípio da Inclusão e Exclusão.

Vamos analisar cada um desses
com mais detalhes.

Princípio Aditivo

O Princípio Aditivo é o mais natural, porque contabiliza
a quantidade de elementos existentes na união de
conjuntos disjuntos.
Sejam A e B dois conjuntos disjuntos com respectivamente "a" e "b"
elementos, então para escolher um elemento da união de A com B temos
a + b maneiras de escolhas. Em outras palavras, estamos dizendo que se
#A = a, #B = b e A ∩ B = ∅ então #(A ∪ B) = a + b.

É fácil ver que se a cardinalidade do conjunto união for igual à
soma das quantidades de elementos dos conjuntos originais,
então eles não possuem elementos em comum.
Esse princípio é tão intuitivo que muitas vezes nem é
enunciado em sala ou discutido com os alunos, sendo dado
como sabido e utilizado no meio da resolução de outros
problemas mais avançados.
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Apresentar o princípio aditivo aos alunos pode facilitar a
compreensão deles do Princípio da Inclusão e Exclusão.

Mas isso nós veremos posteriormente.

Princípio Multiplicativo

A partir do Princípio Multiplicativo, também conhecido
como Princípio Fundamental da Contagem, é possível obter
as fórmulas das permutações, das combinações e dos arranjos.
Sejam A e B dois conjuntos com respectivamente "a" e "b" elementos, para
escolher um elemento de A e um elemento de B teremos a⋅b maneiras
de escolhas. Em outras palavras, estamos dizendo que se #A = a, #B =
b então #(A × B) = a⋅b.

Há professores que acreditam ser desnecessário ensinar
tais fórmulas, visto que seria suficiente aplicar o Princípio
Multiplicativo para resolver tais problemas.
Outros, no entanto, consideram pedagogicamente útil a
categorização de alguns problemas de contagem como sendo
problemas de permutações, combinações ou arranjos.
São duas abordagens válidas e que não
se excluem mutuamente, desde que
as fórmulas não sejam priorizadas.
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A maior dificuldade dos alunos é identificar quais conjuntos
de problemas podem ser resolvidos por permutações, por
combinações ou por arranjos.
Recomendamos que sejam ofertados modelos de problemas
que podem ser diferenciados a partir de exemplos.

Um problema típico de contagem consiste em contabilizar as
possíveis ordenações de n pessoas em uma fila.
Para resolvê-lo, por meio da aplicação direta do Princípio
Multiplicativo, basta:
1. Considerar que temos n possibilidades de escolha para
o primeiro da fila.
2. Depois que o primeiro da fila for escolhido, teremos
(n – 1) possibilidades de escolha para o segundo da fila.
3. E assim, sucessivamente, até que se tenha apenas uma
opção de escolha para a última posição.
O total de possibilidades é obtida pela multiplicação de todos estes valores,
ou seja, n⋅(n – 1)⋅…⋅1 = n!, que é a fórmula da permutação de n
elementos Pn = n!.

Agora, se quisermos contabilizar as possíveis ordenações de p
pessoas escolhidas em grupo de n pessoas, podemos:
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•

ordenar todas as pessoas do grupo, n!;

•

escolher as p primeiras que já estão ordenadas.

Mas atenção! Observe que para cada sequência de p pessoas
ordenadas temos (n – p)! filas restantes com as (n – p) pessoas
seguidas da mesma sequência de ordenação das p primeiras.
Isso quer dizer que estamos contabilizando, para cada escolha
de ordenação das p primeiras pessoas, (n – p)! filas com as
mesmas p pessoas na frente.
Logo, devemos dividir a quantidade de filas iniciais, n!, pela quantidade
de filas que existem com os p primeiros fixos, perfazendo assim o que
denominamos de arranjos:

Há ainda outras possibilidades!

Se quisermos contabilizar a quantidade de grupos que
podemos fazer escolhendo p pessoas dentro de um universo
com n pessoas, podemos organizá-las de forma ordenada
como antes,

, e observar que alterar a ordem das p

primeiras pessoas não altera o grupo que estamos formando.
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Portanto, existem p! ordenações que formam o mesmo grupo para cada
p pessoas escolhidas. Com isso, conclui-se a fórmula das combinações:
.

Princípio da Inclusão e Exclusão

Princípio natural muito útil em questões com múltiplas restrições
sobre o conjunto ao qual está se contabilizando os elementos.
Sejam A e B dois conjuntos com respectivamente "a" e "b" elementos,
para escolher um elemento da união de A com B temos a + b – c
maneiras de escolhas, onde c = #(A ∩ B). Em outras palavras,
estamos dizendo que se #A = a, #B = b e c = #(A ∩ B) então
#(A ∪ B) = #A + #B – #(A ∩ B) = a + b – c.

Vamos ver um exemplo?

Quantos são os anagramas da palavra PERA, que começam
com P ou que terminam com R?

Vamos recorrer à representação por meio de diagramas para
facilitar o entendimento deste problema.
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Para isso, tomaremos como conjunto universo todos os
anagramas da palavra PERA e definiremos dois subconjuntos
cuja cardinalidade da união representa a solução do problema:
•

A = {Anagramas de "\"PERA\" que começam com \"P\"}" .

•

B = {Anagramas de "\"PERA\" que terminam com \"R\"}".

Note que existem apenas dois anagramas de PERA que
começam com P e terminam com R:

PEAR

PAER

Logo:
(A ∩ B) ≠ ∅

Anagrama - Segundo o Dicionário Houaiss:
Transposição de letras de palavra ou frase
para formar outra palavra ou frase diferente.
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Neste cenário, o Princípio Aditivo não pode ser usado.
A cardinalidade do conjunto união poderá ser obtida pelo
Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE), que pode ser visto
como extensão do Princípio Aditivo.
#(A ∪ B) = #A + #B – #(A ∩ B) = 3! + 3! – 2! = 6 + 6 – 2 = 10.

Portanto, existem dez anagramas distintos utilizando P, E, R, A,
apenas uma vez, que começam com P ou terminam com R.
ANAGRAMAS
PERA

PEAR

PARE

PAER

PRAE

PREA

EPAR

EAPR

AEPR

APER

Observamos ainda que a demonstração deste princípio é bem
simples, haja vista que A ∩ B ⊂ A e A ∩ B ⊂ B.
Logo:
#(A ∪ B) = #(A – (A ∩ B)) + #(B – (A ∩ B)) + #(A ∩ B) = #A + #B – #(A ∩ B)

Além disso, podemos generalizar o Princípio da Inclusão e
Exclusão para casos em que estamos contando uniões com
mais de dois conjuntos.

Observe, a seguir, um exemplo no
qual são utilizados três conjuntos.
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Podemos encontrar a solução reduzindo a fórmula ao caso
anterior.

Agora, temos mais interseções contidas dentro dos conjuntos
que acabam sendo contabilizadas diversas vezes quando
realizamos a soma dos elementos dos conjuntos A, B e C.
Ao retirar todas as interseções retiramos três vezes a interseção
de todos os conjuntos.
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#(A ∪ B ∪ C) = #A + #B + # C – #(A ∩ B) – #(A ∩ C) – #(B ∩ C)
+ #(A ∩ B ∩ C).

Princípio da Inclusão e Exclusão (n-conjuntos)

Você sabia que podemos generalizar o Princípio da Inclusão
e Exclusão para n-conjuntos Ai, i ∈ {1, 2, ⋯, n}, pensando
nas interseções de cada conjunto e nas compensações que
temos que fazer a cada nova inserção?
Fórmula geral:

Leia, a seguir, uma dica
para nunca esquecer a
fórmula geral do PIE.
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Conclusão

Agradecemos a sua visita em
nossa Sala de Professores.

Propusemos um problema contraintuitivo – o Penney’s Game
(Jogo das Moedas) – que:
•

estimula a curiosidade dos alunos;

•

permite contextualizar um problema de contagem;

•

exibe uma aplicação de probabilidade;

•

possibilita um entendimento do conceito de Esperança
Matemática.

Além disso, destacamos três princípios que permitem resolver
um vasto conjunto de problemas, dando ênfase ao Princípio
Multiplicativo.
O Princípio Multiplicativo é fundamental e permite deduzir
as fórmulas mais utilizadas para cálculos combinatórios no
Ensino Médio: permutações, combinações e arranjos.

Em Resumo...
Acreditamos que tais fórmulas devem ser fruto de uma abordagem de combinatória
mais investigativa, partindo-se do uso dos princípios e estimulando os alunos a
descobrirem padrões através de atividades direcionadas.
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Na próxima seção, retomaremos o Penney’s Game
em uma proposta de atividade na qual os seus alunos
tentarão descobrir uma estratégia de vitória.

Atividades Práticas

v

Experiências com Objetos ou Situações da Vida Real
A atividade a seguir é baseada em um jogo denominado Penney’s
Game, abordado na seção Aprofundamento, levando os alunos,
de forma intuitiva, a desvendar por que conseguimos uma
estratégia vencedora em função das nossas escolhas em uma
situação, aparentemente, justa e igualitária.

Atividade: Jogando com a sorte do seu lado

Material necessário: Uma moeda para cada grupo de dois
alunos.
Objetivo: Abordar, de forma intuitiva, conceitos de:
•

combinatória;

•

probabilidade;

•

esperança matemática.
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Descrição:
Sugerimos que a atividade seja feita em grupos formados por
dois alunos para aproveitar melhor a discussão gerada pelos
itens da mesma e otimizar o tempo.
No entanto, é recomendado que se escolha, inicialmente,
alunos para jogarem contra o próprio professor

A atividade começa
com um desafio!

1. Fale sobre o Penney’s Game.
2. Escolha um aluno.
3. Peça para que o aluno selecione uma sequência de três
resultados do lançamento de uma moeda.

É importante que o aluno acredite que a sequência escolhida por ele vai
ocorrer primeiro no lançamento sucessivo da moeda.

Conforme explicamos anteriormente, se o aluno escolher
a sequência KCK, a sua escolha deve ser KKC, pois a sua
primeira opção é sempre o contrário da segunda opção do
aluno, sendo a sua segunda e terceira opções iguais à primeira
e segunda opções do aluno, respectivamente.
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Em outras palavras, se o aluno escolher XYZ, você escolherá
ỸXY, onde Ỹ é o complementar de Y em relação a {K, C}.
O quadro a seguir mostra todas as escolhas baseadas em
qualquer uma das oito combinações possíveis do aluno, assim
como a chance de você ganhar em relação ao mesmo.

Escolha do Aluno

Escolha do Professor

Vantagem do
Professor em relação
ao Aluno

CCC

KCC

7 para 1

CCK

KCC

3 para 1

CKC

CCK

2 para 1

CKK

CCK

2 para 1

KCC

KKC

2 para 1

KCK

KKC

2 para 1

KKC

CKK

3 para 1

KKK

CKK

7 para 1

Observe que, a vantagem de KKC em relação a KCK é de
apenas 2 para 1.

Nesse caso, a sua chance de
ganhar é duas vezes maior do que
a chance de o aluno ganhar.

De modo geral, se você tem vantagem de a para b sobre
alguém, sua probabilidade de ganhar ou perder pode ser
calculada pela equação:
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chance de ganhar
chance de perder

No caso de 2 para 1 temos:

chance de ganhar
chance de perder

Veja, a seguir, como conduzir a atividade.

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

Módulo 9

108

É bem provável que, após algumas jogadas, a Turma questione
sobre o motivo pelo qual você sempre escolhe a sua sequência
depois da escolha deles.
Sabemos que escolher depois é sempre vantajoso, mas eles
ainda não sabem disso. Aceite o desafio e escolha primeiro a
sequência, pois o nosso objetivo é fazer com que os alunos
testem as várias hipóteses para tentar desvendar o mistério.

Note que essa ação não garantirá vantagem, mas servirá para tentar
disfarçar o fato de que a sua escolha é baseada na deles.

É claro que a sua chance de ganhar será bem menor, porque
não há como prever qual sequência a Turma escolherá.
Dependendo da sequência escolhida, ela poderá estar em
vantagem sobre você.

Que tal escolher uma sequência que minimize a vantagem do
seu oponente?

Essa é uma boa estratégia, mesmo
para quem escolhe primeiro.
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Observe novamente o quadro.

Escolha do Aluno

Escolha do Professor

Vantagem do
Professor em relação
ao Aluno

CCC

KCC

7 para 1

CCK

KCC

3 para 1

CKC

CCK

2 para 1

CKK

CCK

2 para 1

KCC

KKC

2 para 1

KCK

KKC

2 para 1

KKC

CKK

3 para 1

KKK

CKK

7 para 1

Ao interpretar o quadro você poderá constatar que a escolha
que minimiza a vantagem do oponente varia em um conjunto
de apenas quatro possibilidades e que a vantagem será de, no
máximo, 2 para 1.

KCC

CCK

KKC

CKK

Você deverá:
•

escolher alguma sequência que a Turma ainda não tenha
escolhido;

•

observar que cada uma das sequências tem vantagem
sobre duas sequências dentre as oito possíveis;

•

torcer para que seu aluno acabe escolhendo uma
sequência que, em geral, perca para a sua.
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Supondo que a escolha da Turma seja aleatória – uma vez
que a mesma não possui uma estratégia –, podemos afirmar
que há 2/8 = 1/4 = 25% de chance de ela escolher uma
sequência vantajosa para você.
SORTE

REVÉS

Vitória
Consequência:
a
Turma,
provavelmente, o considerará
uma pessoa de muita sorte. De
fato, ela terá um pouco de razão.

Derrota
Ação: Volte a deixar a Turma
escolher,
primeiramente,
a
sequência do Penney’s Game.

Lembre-se sempre de que você tem um número maior de
vitórias no Penney’s Game quando faz a sua sequência baseado
na sequência escolhida pela Turma.
Faça novas perguntas para a Turma.
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Chegou o momento de fazer a pergunta-chave; aquela que é
considerada o grande segredo de Penney’s Game.

A nossa mente acredita que o jogo é justo baseada na ideia de
que os resultados são igualmente prováveis quando jogamos
a moeda três vezes. Sabemos que se ocorrerem apenas três
lançamentos, tal resultado é verdadeiro.
Contudo, no Penney’s Game, a moeda não para de ser lançada
até que a combinação de alguém ocorra.E é justamente isso
que torna algumas combinações melhores que outras, pois
elas são mais prováveis quando olhamos sua ocorrência
dentro de sequências maiores de jogadas.
•

Incentive os alunos a criarem uma estratégia de escolha.

•

Revele que eles estavam certos: escolher a sequência
depois é sempre melhor. e

•

Inicie o jogo! Forme as duplas na quais dois alunos
disputarão entre si.

É provável que durante o jogo Turma X Professor todas ou
quase todas as combinações de três lançamentos tenham
saído e, desta forma, a estratégia do aluno pode ser apenas
seguir a sua, sem maiores detalhamentos.
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Isso é aceitável! O simples fato de ele
ter percebido a sua estratégia demonstra
uma compreensão interessante
sobre o assunto abordado.

Pode ocorrer de algum aluno criar uma estratégia semelhante a
sua ou até mesmo desvendá-la.
Discuta com os alunos essa estratégia!
Aprofunde os conceitos até onde achar que podem ser
aprofundados!
Conforme vimos, a probabilidade exata de alguns cenários
podem ser calculadas por meio de progressões geométricas.
Caso julgue que seus alunos consigam acompanhar esse nível
de abstração, aproveite a oportunidade e faça com eles os
cálculos!

Após algums discussões, apresente para a Turma o quadro
resumido com as indicações de vantagens em função das
escolhas e discuta a estratégia a partir dos resultados exibidos
tentando justificá-los intuitivamente.
A seguir faça novas perguntas!

Módulo 9

113

Se julgar necessário, professor, esse pode ser o momento de
abordar o conceito de Esperança Matemática.
Caso ache pertinente, comente e discuta esse tema abordando
casos no quais a Matemática os auxilia a tomar decisões com
esperança positiva, mesmo em situações percentualmente
desfavoráveis.

Investigação de Erros
Professor, nesta seção apresentaremos erros comuns de
interpretação dos nossos alunos que foram encontrados em
salas de aula e que geraram debates interessantes sobre as
temáticas de combinatória e de contagem.
Problema
Quantos são os números naturais de quatro dígitos que
possuem pelo menos dois dígitos iguais?

Vamos apresentar a resposta a partir de uma resolução baseada
na ideia de complementar do conjunto pretendido. Depois
vamos apresentar as resoluções de alguns alunos e discutir os
erros cometidos.
Solução
A quantidade de números naturais de quatro dígitos é:

Esperança Matemática - Conceito intuitivo que possibilita,
por exemplo, que investidores financeiros ganhem dinheiro
mesmo que errem 85% das vezes ou que existam jogadores
e pôquer profissionais no mundo.
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Observe que o primeiro dígito não pode ser zero, pois caso
fosse, o número não teria quatro dígitos, mas apenas três.
A quantidade de números naturais de quatro dígitos em que
todos são diferentes é:

Veja a explicação que nos levará à solução do problema.
•

Para o primeiro dígito há nove possibilidades porque
não pode ser zero

•

No segundo dígito também há nove possibilidades
porque não poderá ser usado o que foi escolhido para a
primeira posição, mas poderia ser o zero.

•

Para a terceira posição, dentre os dez algarismos
disponíveis, não poderíamos utilizar os da 1a e da 2a
posição. Logo, haveria oito possibilidades.

•

De modo análogo, para a última posição há apenas sete
possibilidades de escolha.
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Portanto, a quantidade de números naturais de quatro dígitos que possuem
pelo menos dois iguais é

9.000 – 4.536 = 4.464

Erro I

Um aluno respondeu ao exercício com o valor de 4.960.
Sua resolução foi a seguinte:

10.000 – 5.040 = 4.960

Analisar apenas a resposta quando estamos contando elementos de um
conjunto não é, em geral, a melhor forma de avaliar o que o aluno fez.

Observe que, 4.960 é um valor próximo da resposta correta
4.464, mas esconde uma linha de raciocínio e certo grau de
aprendizado deste aluno.
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Ele apenas desconsiderou que para o número possuir quatro
dígitos, o primeiro não pode ser zero e, portanto, só temos
9.000 números com quatro algarismos, em vez de 10.000.
Além disso, aplicando mais uma vez esse raciocínio, ele
concluiu que a quantidade de números com todos os dígitos
diferentes é 5.040 em vez de 4.536.

Em Resumo...
Um erro que demonstra um pensamento correto, mas uma fuga na interpretação
correta das variáveis do problema.

O aluno apresenta um certo domínio sobre
o Princípio Multiplicativo e seu uso, mas
ainda precisa estar atentos aos detalhes.

Erro II

Na mesma turma, outro aluno apresentou 6.000 como
resposta. Observemos o seu raciocínio de escolha de:
•

algarismos iguais: dez possibilidades.

•

lugar que os algarismos iguais irão ocupar no número de
quatro dígitos:
possibilidades.

•

outros dois algarismos: 10⋅10 possibilidades.
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Pelo princípio fundamental da contagem:

Observe que esse erro se distingue muito do primeiro, pois
este aluno abordou o problema seguindo outra estratégia
de solução. Uma opção mais complexa nesse caso, pois
se constitui de diversos casos e muitas são as chances de
contabilizarmos múltiplas vezes o mesmo número.

Vamos analisar a resposta
apresentada pelo aluno.

Em primeiro lugar, ele escolhe um algarismo entre os dez para
se repetir e escolhe, dentre os quatro dígitos dos números, duas
casas para colocar esses números calculando a combinação
de 4, 2 a 2.
Se...
... o algarismo escolhido fosse o 9...
... e as casas escolhidas fossem a 1a e a 3a...
... teríamos o número 9.393 como uma possibilidade.
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Contudo, alterando a ordem dos algarismos três dentro do
número, não alteramos o número. Desta forma, tal solução
está contando duas vezes o mesmo número: 9.393.
Além disso, o número 9.999 está sendo contado diversas
vezes, pois em qualquer lugar que coloquemos os dois noves,
teremos uma combinação 9.999 sendo contada, fora a
permutação dos noves entre si mesmos.
São muitos os cenários que temos que considerar
para contabilizar diretamente os números
que têm, pelo menos, dois dígitos iguais.

Um modo interessante de consertar a estratégia do aluno é
considerar casos.
Caso I
Números de quatro dígitos com exatamente dois dígitos iguais.
a) Dígitos iguais a 0:

b) Dígitos iguais não são zero e ocupam o 1º Dígito:

c) Dígitos iguais não são zero e não ocupam o 1º Dígito:
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Caso II
Números de quatro dígitos formados por duas combinações de dois
dígitos repetidos, distintos entre si.
a) Dígitos iguais não podem ser 0:

b) Um dos dígitos iguais é 0:

Caso III
Números de quatro dígitos com exatamente três dígitos iguais.
a) Dígitos iguais são zero:

b) Dígitos iguais não são zero e não estão na primeira casa:

c) Dígitos iguais não são zero e estão na primeira casa:
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Caso IV
Números de 4 dígitos com todos os dígitos iguais.

Total
Caso I + Caso II + Caso III + Caso IV
216 + 1.944 + 1.728 + 216 + 27 + 9 + 72 + 243 + 9 = 4.464

Note que essa estratégia de construir diretamente a solução é
bem mais complexa do que a solução inicial que apresentamos,
na qual usamos a estratégia de resolver o problema a partir
de seu complementar. Apesar de conseguirmos chegar na
resposta certa, tivemos que dividir o problema em nove
subconjuntos disjuntos, entre casos e subcasos, e utilizar o
Princípio da Adição para chegar ao resultado final.

A apresentação dessa solução é necessária somente para mostrar os erros
de contagem em duplicidade dos alunos e só fará sentido para eles caso
tenham oportunidade de calcular cada caso separadamente.
Devemos ter muito cuidado ao apresentar soluções desse tipo para não
desestimular os estudantes que costumam nos dizer:
– Professor, eu nunca faria isso!

Para evitar esse tipo de comentário o aluno deve adotar
a estratégia de subdividir o problema em nove problemas
separados e mais simples.
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Depois disso, apresente o problema original, mostrando a sua
solução direta e a sua solução complementar.

Na próxima seção
apresentaremos alguns
recursos tecnológicos.

Eles foram especialmente desenvolvidos
para auxiliar o aluno na investigação de
problemas envolvendo a combinatória
e a matemática das possibilidades.

v

Matemática e Suas Tecnologias

Professor, nesta seção apresentamos outro conjunto de
recursos tecnológicos que tem possibilidades incríveis de
serem explorados. Esperamos que essas explorações façam
com que você e os seus alunos conquistem um grande sucesso
na apreensão de conhecimentos sobre análise combinatória.
Considere que nossa a escolha, ao produzir este conjunto
de applets, manteve o espírito de nossas conversas até aqui,
mas também apresenta uma questão muito particular que
certamente ainda pode surpreender a você e a seus alunos.

Applets - Programa utilitário que produz
pequenas ações ou funcionalidades simples.
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Recurso 1 – Simulador de Sequências de Cara e Coroa

Este applet:
•

realiza a simulação de uma sequência de lançamentos
consecutivos de uma moeda não viciada;

•

registra esta sequência;

•

busca nela as duas subsequências distintas de
lançamentos, predeterminadas pelo usuário.

três

Após indicar as subsequências, o applet permite que o usuário
registre os dados da simulação em dois gráficos que ficam na
janela gráfica do applet.
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•

O primeiro corresponde ao registro percentual das vezes
que cada subsequência ocorreu primeiro dentro da
sequência gerada.

•

O segundo é um gráfico de frequências da quantidade de
vezes que cada sequência apareceu em cada sequência
gerada.
Vale ressaltar que este applet dá a possibilidade de você e seu
alunos vivenciarem o que foi dito neste livro, de modo que você
poderá, de maneira lúdica, estimular o interesse por formar,
observar e contar sequências!
Dentro do escopo do que os Parâmetros Curriculares Nacionais
indicam como desenvolvimento para o Ensino Básico, esta
questão é fundamental para a apreensão de habilidades relativas
à análise combinatória. Portanto, o uso deste applet em sala de
aula pode enriquecer ainda mais a aprendizagem dos alunos.
Há ainda um acréscimo de aprendizagem no que se refere
ao fato de esta proposta, com ou sem o uso do applet,
encerrar a possibilidade de integrar, em uma mesma ação, o
desenvolvimento de ideias em Estatística, Probabilidade e
Análise Combinatória.
Para saber mais informações sobre os Parâmetros Curriculares
Nacionais, clique em:

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf

Vejamos como utilizar
este applet.

1. Para iniciar, escolha as subsequências que você quer
procurar na sequência que irá ser gerada.
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Lembre-se de que estas podem ser quaisquer uma das oito
possíveis:
{KKK, KKC, KCK, CKK, CCK, CKC, KCC, CCC}

2. Informe as sequências nas caixas de texto, sempre
utilizando LETRAS MAIÚSCULAS.

3. Utilize o controle deslizante para escolher a quantidade
de lançamentos da sequência.

4. Clique em Gerar Sequência.

O applet retornará uma sequência e disponibilizará os botões
Procurar CKK e Procurar KCC que, neste caso específico,
quando acionados, marcam na sequência gerada as
subsequências escolhidas por você e seus alunos, utilizando
as respectivas cores dos boxes.
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Note que esses botões procuram
as subsequências uma a uma!

5. No fim da busca, o applet disponibiliza o botão Gráfico,
responsável por coletar e disponibilizar as informações
da simulação nos dois gráficos da área gráfica.
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6. Após o registro gráfico, clique novamente em Gerar
Sequência para reiniciar o processo.

Esses gráficos retêm informações acumuladas
para cada escolha de subsequências
que você ou seus alunos fizerem.

Por isso, a cada nova escolha eles aparecem zerados.

Os gráficos nos permitem explorar a ideia de se ter uma
estratégia para uma melhor escolha de subsequência.
A devida utilização dos recursos do applet pode motivar
questões sobre:
•

a quantidade de sequências e de subsequências;

•

o modo como elas podem ser formadas e contadas;
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•

as concepções de probabilidade, de estatística e o enlace
entre elas.
Clique aqui para acessar o Recurso 1:
Simulador de Sequências de Cara e Coroa.

Recurso 2 – O Problema do Estacionamento

O segundo recurso é um coringa que vem ressaltar a questão
do uso dos Princípios de Contagem. Ressaltamos apenas
três dos principais princípios de contagem:
•

o Princípio Aditivo;

•

o Princípio Multiplicativo;

•

o Princípio de Inclusão e Exclusão.

Elaboramos este recurso com a intensão de:
•

criar a possibilidade de seus alunos vivenciarem um
problema em que ocorra o uso conjunto dos Princípios
de Aditivo e Multiplicativo;

•

colocar esta possibilidade dentro de uma daquelas
situações que todo professor de matemática já viveu.
Mas este problema é de arranjo,
permutação ou combinação?
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Mesmo nos casos em que os princípios são tomados como as
principais ferramentas, estas questões perduram na sala de aula,
por diversos motivos.
A solução?
Bem, não há receita, mas um caminho é dar a oportunidade
de seus alunos identificarem processos diferentes, associados a
diferentes princípios.

Veja como é simples
utilizar o applet.

O applet simula um estacionamento, no qual temos:
•

seis carros identificados por números naturais – carro 1,
carro 2, até carro 6;

•

oito vagas identificadas por vaga 1, vaga 2, até vaga 8.

REGRA! Todos os carros após o carro 1 devem estacionar
numa vaga livre ao lado de algum carro já estacionado.
1. Para iniciar clique no botão Início e escolha um Modo
de simulação, selecionando a caixa correspondente.
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•

No modo Simulação completa o applet escolhe
a vaga do primeiro carro.

•

No modo Escolhe vaga do carro 1 o usuário é
quem escolhe a vaga que o carro 1 irá estacionar.

Selecione e clique
no botão Simula

2. Após estacionar, o applet indicará as vagas que o próximo
carro pode escolher.

Indica vagas para
o próximo carro.

3. Para continuar estacionando os demais carros clique em
Simula.

Módulo 9

130

4. Após estacionar os carros, você e o usuário podem conferir
uma sugestão de registro para este estacionamento
clicando em Registro.

5. O botão Sequências mostra as sequências de
estacionamentos dessa forma registradas que têm o carro
1 estacionado na vaga determinada pela simulação atual.

6. Ao clicar em Todas, o applet oferece a lista de todas as
sequências. Para acessá-las movimento o ponto que
estará disponível sobre as vagas.
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A grande sacada de ter um applet com essas informações está
na possibilidade de fazer com que o registro guie o aluno e tenha
o intuito de determinar um método para a contagem através do
registro contido nele, pois os zeros representam a vaga vazia!
Em princípio poderíamos sugerir que os alunos apenas
construíssem algumas representações e exemplos para
os diferentes tipos de estacionamento. Mas, na prática,
observamos que isso muitas vezes não é suficiente para
problemas como este.

Isso acontece porque nestes problemas
uma forma de contagem é a de
recorrer a mais de um Princípio.

Queremos que os alunos entendam a regra de estacionamento imposta
pelo problema, observem os registros e verifiquem que podem formar
sequências que representam cada estacionamento de forma independente
da proposta no problema.

Todas as sequências podem ser formadas a partir da disposição
escolhida para Carro 1 em alguma vaga, considerando três
possibilidades:
•

Ele é o primeiro elemento da sequência.

•

Ele é o último elemento da sequência.

•

Ele não é nem o primeiro nem o último elemento da
sequência.
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Nossa contagem poderá então ser calculada considerando
que nos dois primeiros casos há apenas uma forma de cada
um acontecer. Nos demais casos, sempre existe de um a pelo
menos n – 1 números antes do 1.
Assim, temos:

São, portanto, 96 maneiras de seis carros estacionarem em oito
vagas de um estacionamento, de modo que, após o primeiro,
todos estacionam ao lado de algum outro carro já estacionado!

Viu como é
simples?

Aproveite sem
moderação e
até a próxima!

Clique aqui para acessar o Recurso 2:
O Problema do Estacionamento.

Ampliando Ideias
Leitura Recomendada

Relação de textos comentados para aprofundamentos sobre
os conceitos matemáticos abordados.
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Análise Combinatória e Probabilidade

MORGADO et al. Análise combinatória e probabilidade.
9a Edição, SBM, IMPA, Rio de Janeiro, 2006.
Esse é de longe, em nossa opinião, o melhor livro
introdutório de análise combinatória e probabilidade. Os
autores discutem diversos conceitos de probabilidade
de forma didática e ao mesmo tempo formal, expondo
diversos conceitos, dos mais simples aos mais complexos,
de forma natural. O livro possui resposta para todos os
seus exercícios e, praticamente, não possui erros. Os
exercícios se tornam complexos a medida que as páginas
avançam em uma progressão extremamente natural
com a proposta do livro.
WinningOdd’s

NISHIYAMA, Y; HUMBLE, S. Winning odds.
Texto falando sobre o conceito de odds e a influência
da Matemática nas decisões e escolhas com esperança
positiva, leitura interessante focada em profissionais
de pôquer e que pode ilustrar como a Matemática
é utilizada no dia a dia por esses jogadores.
Disponível em:
< https://plus.maths.org/content/os/issue55/features/
nishiyama/index >
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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

Simulador 1: Jogo Penney’s Game

Site em inglês onde se pode simular o jogo da moeda jogando
contra o computador e visualizando o placar.
Disponível em: < https://danq.me/penney/ >
Simulador 2: Jogo Penney’s Game Expansível

Site em inglês onde se pode simular o jogo das moedas com
qualquer quantidade de elementos nas sequências entre
um ou dois jogadores e com qualquer quantidade de jogos
sucessivos. Além disso, pode-se verificar em uma sequência
de qualquer tamanho aleatória de jogadas quantas vezes a sua
sequência, também de qualquer tamanho, apareceu.
Disponível em: < http://simonbengtsson.se/
penneys-game/ >
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Setlist 1: Métodos de Contagem,
Combinatória e Probabilidade

Nesta série de vídeos composta de nove aulas, de
aproximadamente uma hora cada, o saudoso professor
Augusto César de Oliveira Morgado, imortalizado nestes
vídeos do IMPA, conjuntamente com o professor Paulo Cézar
Pinto de Carvalho, expõe, de modo brilhante, diversas técnicas
a respeito dos métodos de contagem, da análise combinatória
e de probabilidade.
Disponível em
< https://www.youtube.com/watch?v=DG5NPaghTys&list=
PLjNDdMKtfqVn7rK7Fco8iDDBBRDsWB0_o >
Na Mesa de Pôquer

O site apresenta dicas matemáticas – expectativas de valor,
por exemplo – para que o jogador seja bem-sucedido em
suas apostas.
Disponível em:
< http://www.tvescola.org.br/matematica-emtoda-parte-2/fasciculos/brincadeiras/ >
Matemática em Toda Parte II – TV Escola

Os vídeos da série Matemática em Toda Parte II são
acompanhados de um excelente material de apoio. Neste tema,
sobre jogos e probabilidades, além do pdf interativo indicado
anteriormente, que trata especificamente sobre pôquer, você
pode encontrar no vídeo, indicado a seguir, diversos elementos
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trabalhados neste tema com uma abordagem moderna e
conectada com a realidade atual, constituindo em um bom
recurso para se utilizar em sala de aula. Você pode ver o vídeo
da série em:
< https://www.youtube.com/watch?v=Q9_KNEwdu1w >
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