
SIMMI’2009

Anais do I Simpósio de Matemática e
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Sobre o Evento

Em 1988 foi implantado no, até então, Campus Avançado de Catalão - UFG o

Curso de Matemática. Com o intuito de proporcionar um momento de integração

entre a comunidade, os alunos, professores e pesquisadores de Matemática, o Curso

realizou a I Jornada de Matemática de Catalão em 1990. Desde então, esse evento

tornou-se uma tradição em Catalão, sendo realizado anualmente. A crescente par-

ticipação de pesquisadores de grandes centros fez com que o mesmo adquirisse o

status de simpósio e, a partir de 2001, o seu nome foi mudado para Simpósio de

Matemática - Jornada de Matemática de Catalão.

Em 2009, numa iniciativa do Departamento de Matemática foi implantado o

Curso de Matemática Industrial, que foi o segundo Curso de Matemática Industrial

do páıs. Desta forma, a região de Catalão se apresenta como crescente polo de

inovação tecnológica, tornando o caráter do evento ainda mais abrangente, sendo

denominado Simpósio de Matemática e Matemática Industrial (SIMMI).

Uma vez renovados os objetivos do evento, de forma a atender os interesses dos

Cursos de Matemática e Matemática Industrial, seus profissionais e estudantes dos

mais variados cursos de graduação oferecidos pelo Campus Catalão, o SIMMI vem

promover um intercâmbio de ideias e pesquisas através de diversas atividades, entre

elas, minicursos, sessões técnicas, e conferências proferidas por pesquisadores de

renome nas áreas de Matemática, Educação Matemática, Matemática Industrial e

áreas afins.
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Análise do campo de tensão em uma placa com furo 
utilizando Métodos Matemáticos 

Alessandro Rodrigues Faria 
Departamento de Matemática 

Universidade Federal de Goiás - Campus Catalão 
alessandrorfaria@ibest.com.br 

Resumo. Este trabalho tem como objetivo, mostrar o campo de tensão em uma placa 
com furo, sob aplicação de uma tensão normal !, analisando as características das 
curvas de tensão na placa por métodos algébricos, através de equações conhecidas. A 
região de concentração de tensão foi mostrada, através do software MATLAB fazendo 
um estudo com aplicação da Matemática na Engenharia. Este estudo é importante para 
casos em que ocorre a concentração de tensão, como em estruturas em que a 
geometria  é complexa, como quando ocorre a variação de seção, furos, entalhes, 
ranhuras, etc. Todas estas formas em uma peça são pontos de concentração de tensão, 
ou seja, pontos em que a tensão são maiores que a tensão nominal. O estudo mostra 
claramente não só o ponto de concetração de tensão da placa, mas também o valor do 
fator de concentração de tensão.   

Palavras-chave: Tensão, Placa com furo, Fator de Concentração, Métodos Algébricos, MATLAB. 

1 Introdução 

Uma placa com um furo de raio a e uma tensão normal ! aplicada, tem o campo 

de tensões em coordenadas polares em função de R e " apresentando uma 
concentração de tensões próxima ao furo. Pode-se determinar a concentração de 
tensões através de Métodos Matemáticos, utilizando softwares adequados como o 
MATLAB ou o ANSYS. 

Este trabalho mostra o campo de tensão em uma placa com furo, sob aplicação de 

uma tensão normal !.  

Estudou-se as características das curvas de tensão na placa pela equações (1) (2) e 
(3), para se obter a região de concentração de tensão (2). 

Com pesquisa realizada na bibliografia e com o conteúdo da disciplina “Mecânica 
da Fratura”, do curso de Pós Graduação do departamento de Engenharia Mecânica da 

UFU, chegou-se ao conhecimento das equações das tensões !r, !" e #r", tensão 

radial, tensão transversal e tensão cisalhante em uma placa com furo. 
 
 



 
 
 

 

Figura 1: Carregamento Estudado em uma Placa com Furo de raio a 

 

Uma placa com um furo de raio a e uma tensão normal ! aplicada, tem o campo 

de tensões em coordenadas polares em função de R e " apresentado pelas equações: 
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Onde !r é a tensão radial,  !" a tensão transversal e #r" a tensão cisalhante. 

A placa irá apresentar uma concentração de tensões próxima ao furo, o que 
poderá ser notado quando o campo de tensões for calculado e representado por um 
software adequado como o MATLAB ou o ANSYS. 

Quando uma placa apresenta trinca a mesma concentração de tensão fica 
evidente, mas neste caso, além do estudo matemático é necessária a compreensão das 
propriedades do material da placa, pois este poderá ser de característica frágil ou 
dútil. 

2 Método Numérico utilizando o MATLAB 
Foram produzidos programas no MATLAB, e obtidos os gráficos do campo de 

tensão da placa com furo, utilizando as equações (1) (2) e (3). 
O programa 1 apresenta as curvas das Tensões Transversal, Radial e Cisalhante 

somente em função do raio, a " = $/2 rad e " = 0 rad. 
O programa 2 apresenta  o gráfico tridimensional da Tensão Transversal, em 

função do raio e do ângulo ". 
O programa 3 apresenta o gráfico tridimensional da Tensão Radial, em função do 

raio e do ângulo ". 
O programa 4 apresenta o gráfico tridimensional da Tensão Cisalhante, em função 

do raio e do ângulo ". 
 
 
 



3 Resultados Obtidos 

 

Programa 1: 

 
Fig. 2.a: Curva de Tensão Transversal, Radial e Cisalhante para ! = "/2 rad 

 



 
Fig. 2.b: Curva de Tensão Transversal, Radial e Cisalhante para ! = 0 rad 

 
Para ! = "/2 nota-se que: 
A tensão transversal começa em R = a com uma tensão de 300MPa, 

caracterizando a concentração de tensões com três vezes o valor da tensão aplicada, e 
no limite irá atingir a tensão de 100MPa, ou seja, a tensão aplicada. 

A tensão radial parte do zero, pois não há material dentro do furo, atinge um 
ponto de máximo e volta a cair; no limite irá atingir o valor nulo. 

A tensão cisalhante é sempre igual a zero. 
Para ! = 0 nota-se que: 
A tensão transversal começa em R = a com uma tensão de -100MPa, ou seja, o 

valor negativo da tensão aplicada, e no limite irá atingir a tensão nula. 



A tensão radial parte novamente do zero, pois não há material dentro do furo, mas 
no limite irá atingir o valor da tensão aplicada. 

A tensão cisalhante novamente é sempre igual a zero. 
 

 
Programa 2: 

 

 
Fig. 3.a: Tensão Transversal, em função do ângulo !(rad) e do raio(mm) 

 



 
Fig. 3.b: Tensão Transversal, em função do raio(mm) e do ângulo !(rad) 

 
Destaque para dois pontos importantes para o valor da tensão transversal: 
Ponto 1 - Quando r = 10 e  ! = 0, tem-se tensão transversal negativa com o 

mesmo módulo da tensão aplicada. 
Ponto 2 - Quando r = 10 e  ! = "/2, tem-se tensão transversal máxima com três 

vezes a tensão aplicada, caracterizando a concentração de tensões. 



Programa 3: 
 

 
Fig. 4.a: Tensão Radial, em função do ângulo !(rad) e do raio(mm) 

 



 
Fig. 4.b: Tensão Radial, em função do raio(mm) e do ângulo !(rad) 

 
Destaque para duas linhas importantes para o valor da tensão radial: 
Linha 1 - Quando r = 10, tem-se tensão radial nula para qualquer valor de !. 
Linha 2 - Quando ! = 0, a tensão radial tende ao valor da tensão aplicada quando 

o raio aumenta. 
 
 
 
 
 



Programa 4: 
 

 
Fig. 5.a: Tensão Cisalhante, em função do ângulo !(rad) e do raio(mm). 

 



 
Fig. 5.b: Tensão Cisalhante, em função do raio(mm) e do ângulo !(rad). 

 
 
 

Destaque para uma linha e um ponto importantes para o valor da tensão 
cisalhante: 

Linha - Quando ! = 0, para qualquer valor do raio tem-se tensão cisalhante nula. 
Ponto - Quando r = 10 em  ! = "/4, tem-se tensão cisalhante máxima com duas 

vezes a tensão aplicada. Sabe-se que tensão cisalhante máxima a 45o é algo muito 
conhecido em tração simples, quando não há concentração de tensões.  

 



4  Ansys 

 
O programa é utilizado para cálculo do campo de tensões/deformações. 
A figura 7 mostra uma malha oferecida pelo programa como exemplo. Foi criada 

uma malha em uma figura retangular, de onde se tirou apenas um quarto de 
circunferência, devido à condições de simetria geométrica e de carregamento. 

A figura 8 mostra a geometria do elemento PLANE82, utilizada na malha pelo 
programa ANSYS. 

 
 

 
Fig. 6: Figura plana mostrando o semicírculo que será retirado do retângulo inicial. 

 
 



 
 Fig. 7: Uma malha oferecida pelo programa Ansys como exemplo, utilizada 
para cálculo do campo de tensão/deformação da placa com furo. 

 
 
 

 
Fig. 8: Geometria do elemento PLANE82  

 
 
 



5 Conclusão 

Conseguiu-se estudar o campo de tensão em uma placa com furo, sob aplicação de 

uma tensão normal !. Foi feita uma análise das características das curvas de tensão 

na placa pela equações (1) (2) e (3).  
Obteve-se assim, a região de concentração da tensão transversal que atinge três 

vezes a tensão normal aplicada em uma região próxima ao furo formando 90o, a 
tensão radial que não possui região de concentração, mas no limite  tende ao valor da 
tensão aplicada, e a tensão cisalhante que tem ponto de máximo próximo ao furo em 
um ângulo de 45o, como acontece em placas com tração simples. 

Através do MATLAB pôde-se fazer um estudo com aplicação da Matemática na 
Engenharia. 

Foi produzido material didático sobre o estudo elaborado. 

6 Sugestões para futuros trabalhos 

Este estudo poderá ser feito novamente com aplicação de um modelo diferencial e 
não apenas analítico, e com solução numérica utilizando um software como o 
ANSYS. 

A análise de resultados poderá ser comparada com os resultados apresentados 
pelo presente trabalho. 

A região de concentração de tensões poderá ser percebida e especificada de forma 
mais nítida. 

Foi dado início a uma série de trabalhos que poderão unir em pesquisa os 
Departamentos de Matemática, de Engenharia Civil e de Engenharia de Produção, da 
Universidade Federal de Goiás (UFG), Campus de Catalão. 
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 Resumo. Algumas doenças do coração são provocadas pelo fechamento do 
lúmen arterial ou aterosclerose, causados pelo acumulo de gorduras e outras 
substâncias oriundas de má alimentação, uso do tabaco, sedentarismo, dentre 
vários outros motivos. Os stents cardiovasculares são dispositivos metálicos 
que são utilizados no tratamento da aterosclerose. Este dispositivo tem como 
finalidade auxiliar o processo de angioplastia coronária transluminal 
percutânea (ACTP), a fim de diminuir a ocorrência da restenose. Grande parte 
dos stents coronários utilizados nesse processo são do tipo balão- expansível. 
Para se obter uma boa colocação e um melhor acesso a região coronariana 
estenosada, os stents são posicionados sobre um cateter-balão dobrado e em 
seguida, fixado por uma pressão exercida radialmente ou tangencialmente 
sobre sua superfície externa. Esse processo é conhecido como crimpagem. 
Neste estudo foi utilizado a hidroconformação de tubos, com uso do módulo de 
hidroconformação do programa Stampack®, devido a sua semelhança com o 
processo de crimpagem. O objetivo deste trabalho foi apresentar e analisar 
alguns resultados de pré-testes feitos simulando o processo de montagem do 
stent sobre o balão, ou seja, crimpagem. Para simplificar o processo de 
simulação, o conjunto cateter-balão foi idealizado como um componente 
tubular com espessura aproximada do conjunto original. As análises dos 
resultados reforçam a viabilidade do uso do módulo de hidroconformação do 
programa Stampack® no estudo do comportamento mecânico do stent durante 
o processo de crimpagem.  

Palavras-chave: stents, crimpagem, hidroconformação. 

1 Introdução 
Os ataques do coração são quase sempre provocados pelo fechamento do 

lúmen arterial, e isto se deve ao acúmulo de lipídios e outras substâncias 
decorrentes de má alimentação, uso do tabaco, dentre vários outros motivos. Mas 
como esse problema já é antigo a comunidade científica tem buscado desenvolver 
técnicas e dispositivos que visam diminuir ou até mesmo extinguir tal problema. 



 
 

A técnica mais conhecida é a Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea 
(ACTP), que foi desenvolvida em 1977 por um jovem médico alemão em um 
hospital universitário em Zurique, na Suíça [1]. Esta técnica consiste na 
introdução de um cateter, dotado de um balão inflável na sua extremidade através 
de uma secção feita geralmente na virilha, que é conduzido até a região obstruída 
pela placa de gordura (acúmulo de lipídio). A partir de então, este balão é inflado 
de maneira controlada pelo cirurgião, com o auxílio de um fluido que se expandirá 
levando a uma compressão da placa de gordura contra a parede arterial, liberando 
assim o lúmen arterial, normalizando então o fluxo sangüíneo. A utilização desta 
técnica se espalhou pelo mundo todo, devido aos ótimos resultados encontrados. 
A Figura 1 e 2 ilustram um modelo de stent comercialmente usado na angioplastia 
montado sobre um cateter balão e os passos seguidos durante o processo 
angioplastia e implante de um stent, respectivamente. 

 

 

Figura 1 – stent comercial montado sobre o catater-balão na configuração expandida. [2] 

 

Figura 2 – Ilustração esquemática do processo de angioplastia e implante do stent. 
(adaptado de [3] em novembro de 2007).  

O stent é na sua grande maioria fabricado com aço inoxidável 316L, mas 
recentemente uma nova liga de Cobalto-Cromo tem tomado bastante espaço no 
mercado devido a suas propriedades mecânicas apresentarem melhores respostas 



 
 

que a do aço inoxidável 316L. O processo de fabricação do stent se dá através de 
usinagem a laser, uma vez que as dimensões deste são de ordens milimétricas, e 
logo após a usinagem ele passa por um procedimento de eletropolimento, com o 
intuito de se retirar todas as rebarbas provenientes do processo de usinagem. 

Discussões com especialistas médicos da área mostraram a existência de uma 
grande preocupação com o comportamento do stent durante a etapa de montagem 
sobre o catater-balão, mais conhecido como “crimpagem”. Este processo consiste 
na aplicação de uma pressão sobre a superfície externa do stent, com a finalidade 
de promover uma redução de seu diâmetro, através de deformação plástica, para 
que o mesmo se mantenha afixado sobre o balão de angioplastia. A principal 
preocupação deste processo é proporcionar uma “crimpagem” livre de danos ao 
cateter-balão, pois este pode “beliscar” o material do balão provocando um furo, o 
que leva a perda de todo o conjunto stent-cateter-balão. Este furo pode ser 
incitado principalmente de duas maneiras: por uma má colocação do stent sobre o 
balão durante o processo de crimpagem e/ou durante a sua navegação no ato do 
seu implante na artéria do paciente, pela flexão ao longo dos caminhos tortuosos. 

Diante disto, o objetivo deste trabalho foi apresentar alguns resultados de pré-
testes feitos simulando o processo de montagem do stent sobre o balão, ou seja, 
crimpagem. O pré-testes citados têm como finalidade estimar as possíveis 
dificuldades e limitações que podem surgir ao longo do processo de modelagem e 
adaptação do módulo de hidroconformação do programa Stampack® ao processo 
de crimpagem do mesmo. 

2 Materiais e Métodos 
Inicialmente, diante da proposta de se utilizar o módulo de hidroconformação 

do programa Stampack®, nas simulações do processo de crimpagem do stent, fez 
se necessário a execução de testes iniciais visando conhecer possíveis dificuldades 
e assim adquirir um ponto de partida para os estudos e adaptação de tal processo 
às funções disposta pelo programa Stampack®.   

O teste inicial de simulação deste processo foi modelado com os seguintes 
dispositivos, como mostra a Figura 3: 

• Stent (mesmo modelo comercial utilizado por [4] em seu trabalho); 
• Balão de angioplastia na configuração dobrada (idealizado como um 

cilindro); 
• Cateter (também idealizado como um cilindro). 

 



 
 

 
a) 

 
b) 

Figura 3 – Conjunto de dispositivos utilizados no processo de crimpagem do stent. 
Sem a malha de elementos finitos (a) e com a malha de elementos finitos (b) 

 
Os modelos tridimensionais dos dispositivos envolvidos no processo de 

crimpagem do stent possuem as dimensões presentes na Tabela 1. Cabe ressaltar 
que estas dimensões estão em escala ampliada da ordem de 100/1. 

 
Tabela 1 – Dimensões dos dispositivos envolvidos no processo de crimpagem 
Dispositivo 
↓ 

Dimensões 
→ 

L [mm] h [mm] di [mm] de [mm] 

stent 1317 10 300 310 
Balão 2000 30 140 200 
cateter 2000 30 80 140 
L = comprimento; h = espessura; di = diâmetro interno; de = diâmetro externo; 

 
Para a criação da malha de elementos finitos foram adotados elementos 

triangulares do tipo casca [4] em uma distribuição de malha não estruturada. Para 
as malhas de elementos finitos do balão para angioplastia e para o cateter foram 
utilizados elementos de volume (tetragonais) em uma distribuição estruturada. 

O material do stent utilizado neste teste inicial assim como suas propriedades 
mecânicas foram os mesmos utilizados por [4]. O modelo que o programa 
Stampack® utiliza na simulação do comportamento mecânico do balão para 
angioplastia e para o cateter é o modelo constitutivo hiperelástico de Ogden. Para 
tal, o programa Stampack® exige de seu usuário a definição de algumas 
propriedades mecânicas do material e também parâmetros do modelo de Ogden. A 
pressão utilizada no processo foi de 4,2x107 (Pa) em escala ampliada, equivalente 
a aproximadamente 0,42 (MPa) em escala real. A pressão foi aplicada na direção 
radial sobre a superfície externa do stent. 



 
 

3 Resultados e Discussão 
Após a determinação da geometria de cada um dos dispositivos envolvidos no 

processo, criação e tratamento da malha de elementos finitos, definição das 
propriedades mecânicas exigidas pelo programa Stampack®,a execução da 
simulação foi iniciada, tomando um tempo computacional total de 
aproximadamente 10 horas. A partir de então, foi possível extrair alguns 
resultados. Por exemplo, a Figura 4 ilustra a forma final (Final Shape) do stent 
após processo de crimpagem. A redução do diâmetro, em relação ao diâmetro 
inicial, após tal processo foi de aproximadamente 35%, ou seja, um diâmetro final 
de 194 mm. A Figura 5 mostra o stent crimpado sobre o balão idealizado, na etapa 
de pós-processamento do programa Stampack®.  

 

 
Figura 4 – Forma final do stent após o processo de crimpagem. 

 

 
Figura 5 – Stent crimpado sobre o balão idealizado. 

 
A deformação plástica equivalente, mostrada na Figura 6, indica a região do 

stent que sofreu o maior grau de deformação plástica. É possível ainda notar que 



 
 

esta deformação se encontra bem distribuída. De acordo com [2], a deformação e 
conseqüentemente o encruamento das regiões sujeitas à grandes deformações 
contribui para o enrijecimento do stent, e consequentemente uma boa afixação 
deste sobre o balão, não oferecendo risco de se desprender do mesmo durante seu 
implante.  

 

 
Figura 6 – Deformação plástica efetiva. 

A análise das regiões da estrutura do stent, sujeitas à falhas, é observada no 
diagrama de zona de segurança (Safety Zone), mostrado na Figura 7. Este 
diagrama mostra as regiões onde possivelmente ocorrerão falhas. Nas regiões com 
tendência ao aumento de espessura (sujeitas a rugas) pode ocorrer um 
enrugamento. Este diagrama está diretamente relacionado ao diagrama limite de 
conformação (DLC), pois este último nada mais é que a identificação de cada nó 
de elementos finitos, contidos no DLC, localizado em cada subdivisão de falha, 
como mostrado na Figura 8. 

 

 
Figura 7 – Zona de segurança. 



 
 

 

 
Figura 8 – Diagrama Limite de Deformação. 

 
Na Figura 9 é possível notar de maneira clara, o quanto o stent se deformou 

sobre a superfície do balão, o que pode se reforçado ainda pela Figura 10, que 
mostra a deformação sofrida por ele. 

 

 
Figura 9 – Balão para angioplastia idealizado. 

 



 
 

 
Figura 10 – Deformação sofrida pelo balão. 

 

4 Conclusões 
Ao fim desse estudo, foi possível verificar que o módulo de 

hidroconformação do programa Stampack® é viável para a modelagem e estudo 
do processo de crimpagem de stents para angioplastia. Constatou-se também, que 
os resultados obtidos com este teste inicial estão dentro do esperado, ressaltando 
apenas a necessidade de ajustes tanto geométricos quanto de propriedades para se 
obter resultados ainda mais próximos daqueles encontrados na literatura. 
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Resumo. O presente trabalho foi originado a partir da dissertação de mestrado
(sob orientação do Prof. Dr. César Guilherme de Almeida, ver [6]) desenvolvida na
Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia. O objetivo deste
trabalho é apresentar uma técnica de aproximação para a solução de equações
elı́pticas. Em especial, será considerada a equação que fornece a velocidade de
Darcy para escoamentos em meios porosos. Neste trabalho faz-se uma análise,
utilizando técnicas do Cálculo Variacional, mostrando a equivalência entre aproxi-
mar a solução desta equação elı́ptica e a minimizar um certo funcional associado a
este problema, enfatizando que para se obter tal mı́nimo pode-se usar a Equação
de Euler-Lagrange ou o Lema de Lax-Milgram, mostrando que tais caminhos não
são os ideais, já que nem todas as hipóteses são satisfeitas quando se considera o
processo fı́sico real de escoamento em meios porosos. Dessa forma, para resolver
este problema, faz-se uso da técnica conhecida como o método dos elementos fini-
tos mistos e hı́bridos. O resultado principal do trabalho é a demonstração, usando
argumentos locais, do fato que o sistema linear associado a uma formulação fraca
das equações de Darcy possui matriz simétrica e definida positiva, o que permite
aplicar o Método dos Gradientes Conjugados para a resolução deste sistema.

Palavras-chave: Elementos Finitos, Métodos Numéricos, Equações Diferenciais
Parciais..

1 Introdução
Em modelos matemáticos para o processo de deslocamento miscı́vel em meios po-

rosos surgem equações diferenciais parciais do tipo convecção-difusão que dependem da
velocidade de Darcy. Esta lei afirma que a taxa volumétrica, Q, de um fluido homogêneo
em um meio poroso é proporcional ao gradiente de pressão e à área da seção transver-
sal, A, normal à direção do fluxo e inversamente proporcional à viscosidade µ do fluido;
esta lei define o conceito de permeabilidade K da rocha, que quantifica a capacidade da
rocha em transmitir o fluido. Dessa forma, desprezando-se os efeitos gravitacionais, a
velocidade superficial do fluido é dada por:

u =
Q

A
= −

K

µ
∇p,

sendo p a pressão do fluido, K um tensor de permeabilidade absoluta e µ a viscosidade
do fluido.



As técnicas de discretização utilizadas neste trabalho são aplicadas em uma equação
elı́ptica,

∇.u = q (1)

onde q = q(x) é um termo de fonte, associada ao deslocamento de dois fluidos miscı́veis
e incompressı́veis.

2 A equação de Euler-Lagrange
Resolver a equação elı́ptica (1) dada acima é equivalente a minimizar um certo fun-

cional, isto é, encontrar uma função pertencente ao domı́nio do funcional que satisfaça a
equação de Euler-Lagrange associada.

Definição 1 Um funcional f : V −→ R é quadrático se satisfaz a seguinte identidade

f(v + τη) = f(v) + τf (1)(v; η) +
τ 2

2
f (2)(v; η) (2)

∀ v ∈ V , ∀ η ∈ !V , ∥η∥ = 1 e ∀ τ ∈ R.

Teorema 1 Considere um funcional quadrático f : V −→ R. Então v̂ ∈ V é o único
mı́nimo global forte de f se:

1. f (1)(v̂, η) = 0, ∀ η ∈ !V , ∥η∥ = 1;

2. f (2)(v̂, η) > 0, ∀ η ∈ !V , ∥η∥ = 1.

Demonstração: ver [3], p.67.

Exemplo 1 Considere a equação diferencial ux(x) = q(x) onde u(x) = −λ(x)Px(x)
(sendo que u(x) é a velocidade de Darcy no caso escalar), com P ∈ C2[a, b], λ ∈
C1[a, b], 0 < λ1 ≤ λ(x) ≤ λ2, |q(x)| ≤ T, T ≥ 0, para todo x ∈ [a, b], sendo ux =
du
dx

, Px(x) = dP
dx
, etc. Dessa forma, a formulação fraca para a equação ux(x) = q(x) é

dada por: " b

a

d

dx

#
− λ(x)Px(x)

$
ϕ(x)dx =

" b

a
q(x)ϕ(x)dx

onde ϕ ∈ !V , sendo !V =
%
ϕ ∈ C2[a, b] : ϕ(a) = ϕ(b) = 0

&
.

Agora, usando integração por partes e sabendo ϕ(a) = ϕ(b) = 0 obtém-se:
" b

a

d

dx
(−λ(x)Px(x)) .ϕ(x)dx =

" b

a
λ(x)Px(x)ϕx(x)dx.



Logo,
! b

a
λ(x)Px(x)ϕx(x)dx =

! b

a
q(x)ϕ(x)dx. Defina o funcional f : V −→ R como

sendo
f(P ) =

! b

a

"
1

2
λ(x)P 2

x (x) − q(x)P (x)
#
dx.

Dessa forma, tem-se o seguinte problema de valor de contorno:

f(P ) =
! b

a

$1

2
λ(x)P 2

x (x) − q(x)P (x)
%
dx e V =

&
P ∈ C2[a, b] : P (a) = P (b) = 0

'
.

(3)
Assim, a equação de Euler-Lagrange associada a este problema de valor de contorno é
dada por (ver [6]):

λ(x)Pxx(x) + λx(x)Px(x) + q(x) = 0, ∀ x ∈ (a, b). (4)

Observe que o funcional definido acima é quadrático. Supondo que a equação de Euler-
Lagrange dada pela Eq.(4) tenha P̂ como solução e notando que a derivada direcional
f (2)(P̂ ; ϕ) > 0 para toda direção ϕ ∈ (V tal que ∥ϕ∥ = 1 conclui-se, pelo Teorema
1 acima, que o funcional dado no problema de valor de contorno (3) possui um único
mı́nimo global forte.

3 O Lema de Lax-Milgram
Considere V um espaço de Hilbert, f : V −→ R um funcional que pode ser escrito da

forma f(v) = 1
2a(v, v)−G(v), ∀ v ∈ V , sendo a : V ×V → R e G : V → R aplicações

tais que a(., .) é uma forma bilinear limitada e coerciva; e que G seja um funcional linear
limitado em V .

Lema 1 (Lema de Lax-Milgram): Se valem as hipóteses acima então existe um único
elemento v̂ ∈ V , tal que:

a(v̂, v) = G(v) para todo v ∈ V. (5)

Além disso, se a(., .) é simétrica, isto é, se a(z, v) = a(v, z) para todos z, v ∈ V , então v̂
é o único mı́nimo global do funcional

f(v) =
1

2
a(v, v) − G(v) para todo v ∈ V. (6)

Demonstração: ver [3] p.119.

Exemplo 2 No exemplo 1 tome o espaço de Sobolev V = H1(a, b) com a norma ∥.∥H1

juntamente com as demais hipóteses e considere o funcional dado neste exemplo

f(P ) =
! b

a

"
1

2
λ(x)P 2

x (x) − q(x)P (x)
#
dx.



Observe que este funcional pode ser escrito da seguinte maneira f(P ) = 1
2a(P, P ) −

G(P ) onde

a(P, ϕ) =
! b

a
λ(x)Px(x)ϕx(x)dx e G(ϕ) =

! b

a
q(x)ϕ(x)dx. Sendo fácil ver que a(., .) é

uma forma bilinear simétrica limitada e coerciva e, ainda, queG(.) é um funcional linear
limitado (ver [6]). Logo, pelo Lema de Lax-Milgram 1, tem-se que o funcional f possui
um único mı́nimo global v̂.

Observação 1 Nos exemplos (1) e (2) a velocidade de Darcy foi dada por

u(x) = −λ(x)Px(x),

com λ ∈ C1[a, b], o que não acontece no processo fı́sico real, uma vez que λ = K
µ

depende da permeabilidadeK do meio que, em geral, não é representada por uma função
contı́nua.

4 Cálculo da velocidade de Darcy utilizando o método dos
elementos finitos mistos e hı́bridos
Afim de aproximar a solução para a Eq.(1) seguiremos a técnica sugerida em [4], mas

considerando um tensor de permeabilidade K, ao invés de considerar apenas permeabi-
lidade escalar, a discretização da Eq.(1), usará elementos finitos mistos e hı́bridos (ver
[1], [5]). Assim, a matriz do sistema linear proveniente da aproximação da Eq.(1) será
simétrica e definida positiva, o que permite aplicar o Método dos Gradientes Conjugados
na resolução deste sistema, sendo a resolução deste sistema equivalente a minimizar o
funcional quadrático definido pela matriz simétrica e definida positiva deste sistema.

4.1 Formulação fraca para a Velocidade de Darcy
É importante salientar que a função escalar p (pressão) pertence ao espaço de Sobolev

H1(Ω) = {f ∈ L2(Ω) : fx ∈ L2(Ω) e fy ∈ L2(Ω)}, já a função u (velocidade de Darcy)
pertence ao espaçoH(div, Ω) = {F = (f, g) ∈ L2(Ω)×L2(Ω) : ∇.F ∈ L2(Ω)}: espaço
das funções vetoriais cujo divergente é de quadrado integrável, com funções coordenadas
também de quadrado integrável em Ω = [0, X] × [0, Y ]. O nosso objetivo é utilizar um

tensor K = K(x) =

"
k11 k
k k22

#

, simétrico e definido positivo, na Eq.(1), para se obter

a formulação fraca da mesma. Neste caso, é melhor considerar a lei de Darcy como segue

µK−1u = −∇p, ∀ x ∈ Ω. (7)

O inverso do tensor K é dado porK−1 =

"
k22 −k
−k k11

#
1

det(K) .



4.2 Espaço de Raviart-Thomas de baixa ordem
Denote, respectivamente, nx e ny os números de subintervalos de [0, X] e [0, Y ], as-

sociados ao domı́nio retangular Ω, e hx = X
nx
, hy = Y

ny
, os comprimentos desses subinter-

valos. Então, considerando-se a partição do domı́nioΩ em elementos retangulares do tipo
E = [xi−1, xi] × [yj−1, yj], onde xi = ihx, com 1 ≤ i ≤ nx, yj = jhy, com 1 ≤ j ≤ ny,
x0 = 0, y0 = 0, o espaço vetorial de Raviart-Thomas, sobre tal elemento E, é gerado
pelas funções vetoriais:

WR = 1
hxhy

(x − xi−1, 0), WL = 1
hxhy

(x − xi, 0),

WU = 1
hxhy

(0, y − yj−1), WD = 1
hxhy

(0, y − yj).
(8)

As letras R, L, U e D são referentes às arestas direita, esquerda, de cima e de baixo,
respectivamente, do elementoE. Assim, a velocidade de Darcy, neste elemento E, é aprox-
imada por

u = uRWR + uLWL + uUWU + uDWD ≡
!

α

uαWα (9)

sendo uα, com α ∈ {R, L, U, D}, denominadas componentes ortogonais do fluxo através
das interfaces na direção normal exterior.

4.3 Relação entre as componentes ortogonais do fluxo, os
Multiplicadores de Lagrange e a pressão

A formulação fraca da Eq.(1) é obtida considerando que: u satisfaz à Eq.(9); a função
µ é constante em cada elemento E, com valor µE; a função p é constante em cada elemento
E, com valor pE no interior, e com valores ℓE,β, constantes em cada uma das arestas que
compõe a fronteira de E; e, finalmente, W = Wβ, com β ∈ {R, L, U, D}. Desta forma,
obtém-se:

µE

!

α

uα

" "

E

#
K−1(Wα)T

$
.Wβdx = −

" "

E
∇p.Wβdx. (10)

Para facilitar as contas que surgirão no desenvolvimento da Eq.(10), use a seguinte troca
de variáveis: x = xi−1 + χhx e y = yj−1 + γhy. Dessa forma, tem-se que

WR =
1

hy

(χ, 0), WL =
1

hy

(χ− 1, 0), WU =
1

hx

(0, γ), WD =
1

hx

(0, γ − 1). (11)

Para obter a relação entre as componentes ortogonais do fluxo, os Multiplicadores de
Lagrange e a pressão seja AE,βα = hxhy

" "

ε

#
K−1(Wα)T

$
.Wβdχdγ sendo ε = [0, 1] ×

[0, 1]. Dessa forma pode-se construir a matriz simétrica AE = (AE,βα), com β, α ∈
{R, L, U, D}, com inversa simétrica denotada por A−1

E = %AE . Assim, após algumas
manipulações (ver [6]) obtém-se:

uE,β = (µE)−1pEsE,β − (µE)−1
!

α

%AE,βαℓE,α ∀ β ∈ {R, L, U, D}, (12)



onde sE,β =
!

α
"AE,βα é a soma dos elementos da linha (coluna) β da matriz "AE ≡

(AE)−1.

4.4 Relação de continuidade da pressão e do fluxo
O mesmo procedimento feito acima pode ser feito para o elemento vizinho #E. Dessa

forma, a continuidade da pressão nas arestas é garantida considerando ℓ
E,β

= ℓ#E,β
′ .

Tomando-se uma aresta qualquer β no elemento E e a correspondente aresta β ′ no el-
emento vizinho #E, tem-se

u#E,β′
= (µ#E)−1p#Es#E,β′

− (µ#E)−1
$

α

"A#E,β′α
ℓ#E,α

, ∀ α ∈ {R, L, U, D} (13)

observando que AE ̸= A#E , pois o tensor K pode sofrer alterações de um elemento para
outro, sendo s#E,β

=
!

α
"A#E,βα

é a soma dos elementos da linha (coluna) β da matriz
"A#E ≡ (A#E)−1.
A continuidade do fluxo na aresta β do elemento E e, consequentemente, na aresta β

′

do elemento vizinho #E, é garantida impondo-se a seguinte condição u#E,β
′ + uE,β = 0.

Então, utilizando as duas equações anteriores, Eq.(12) e Eq.(13), obtém-se que

(µ#E)−1p#Es#E,β
′ + (µE)−1pEsE,β = (µ#E)−1

$

α

"A#E,β
′
α
ℓ#E,α

+ (µE)−1
$

α

"AE,βαℓE,α. (14)

4.5 Formulação fraca para a equação elı́ptica
A formulação fraca associada à Eq.(1) leva em consideração que: u pertence ao

espaço de Raviart-Thomas (veja a Eq.(9)); v e q são constantes no elemento E, com val-
ores vE e qE , respectivamente, sendo dada por:

$

β

uE,β = qEhxhy ≡ ΦE . (15)

Utilizando as expressões das componentes ortogonais do fluxo dadas na Eq.(12), a
equação anterior torna-se

(µE)−1pESE − (µE)−1
$

α

sE,αℓE,α = ΦE , (16)

onde SE =
!

β sE,β = 12det(K)(rk11k22)−1(k22r
2 + k11).

Com a finalidade de se eliminar a variável pressão pE do sistema de equações (16)
acima, defina a matriz σE = (σE,βα), com β, α ∈ {R, L, U, D}, onde

σE,βα = sE,αsE,β(SE)−1.



Para isso considere !E o elemento vizinho de E em relação a uma aresta β qualquer;
substitua os valores deduzidos na formulação fraca da equação elı́ptica, (µE)−1pEsE,β e
(µ!E)−1p!Es!E,β

′ , na equação de continuidade do fluxo e obtenha

(µE)−1 "
α

#
$AE,βα − σE,βα

%
ℓE,α + (µ!E)−1 "

α

#
$A!E,β

′
α
− σ!E,β

′
α

%
ℓ!E,α

=

ΦEsE,β(SE)−1 + Φ!Es!E,β
′ (S!E)−1

(17)

Se β for uma aresta na fronteira do domı́nio denominada do tipo Neumann, na qual
se conhece uE,β, então a equação envolvendo apenas os Multiplicadores de Lagrange é
obtida substituindo-se o valor de (µE)−1pEsE,β na Eq.(12). Ou seja,

(µE)−1
&

α

#
$AE,βα − σE,βα

%
ℓE,α = ΦEsE,β(SE)−1 − uE,β . (18)

Impondo uma condição de Dirichlet na fronteira direita do domı́nio Ω, p = 0, por ex-
emplo, e uma condição de fluxo nulo (uE,β = 0, se β for uma aresta do tipo Neumann) nas
demais fronteiras do domı́nio, obtém-se um sistema linear commatriz simétrica e definida
positiva. As incógnitas deste sistema são os Multiplicadores de Lagrange, conforme as
Eqs.(17) e (18).

Resolvendo-se o sistema linear, os Multiplicadores de Lagrange são obtidos e a partir
deles é possı́vel calcular, em cada elemento E, a pressão (através da Eq.(16)) e, também,
as componentes ortogonais do fluxo (através da Eq.(12)).

4.6 Análise do sistema linear dos Multiplicadores de Lagrange
O objetivo é apresentar um estudo que garantirá que a matriz do sistema linear que

têm como incógnitas os Multiplicadores de Lagrange é simétrica e definida positiva.
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Figura 1: Modelo de numeração das arestas.

A Fig.1 exibe um exemplo de numeração das arestas correspondentes à partição do
domı́nio em malhas retangulares. Com a finalidade de se construir a matriz global do



sistema linear dos Multiplicadores de Lagrange, considere a numeração como a da Fig.1
para as arestas. Sejam n = nx em = ny, então o vetor global de incógnitas será composto
por blocos de vetores do tipo
!

ℓL,1j, ℓR,1j , ℓR,2j , ..., ℓR,(n−1)j

"T
e do tipo

!
ℓD,i1, ℓU,i1, ℓU,i2, ..., ℓU,im

"T
,

com 1 ≤ j ≤ ny e 1 ≤ i ≤ nx, respectivamente. SejaAβ,α =
#

E (µE)−1
!

$AE,βα − σE,βα

"

um elemento da matriz global, sendo o somatório realizado em todos os elementos E que
contêm ambas as arestas α e β. Como as matrizes $AE = (AE)−1 e σE são simétricas
tem-se que a matriz global A dos Multiplicadores é simétrica. Para garantir que a matriz
global seja definida positiva deve-se mostrar que LT AL > 0 para todo vetor não nulo L.
Neste caso o vetor L é composto pelos blocos de subvetores de Multiplicadores de La-
grange e a matriz globalA tem elementos da formaAβ,α conforme explicado na subseção
4.6. Usando a notação ℓE,L = ℓ1; ℓE,R = ℓ2; ℓE,D = ℓ3; ℓE,U = ℓ4 e depois de algumas
manipulações (ver [6]) tem-se que as condições dadas a seguir são suficientes para garan-
tir que o produto LT AL seja não-negativo:

i) se k ≥ 0 =⇒ r−2θk11

k22
+ k2r−1(k22)−1 − k ≥ 0 e r2θk22

k11
+ k2r(k11)−1 − k ≥ 0;

ii) se k < 0 =⇒ r−2θk11

k22
+ k2r−1(k22)−1 + k ≥ 0 e r2θk22

k11
+ k2r(k11)−1 + k ≥ 0.

Das condições acima segue que LT AL ≥ 0, mas note que LT AL = 0 se, e somente
se, ℓ1 = ℓ2 = ℓ3 = ℓ4 em todo elemento E. Mas para E = Ei,j, com i = nx, tem-se
que ℓ2 = ℓE,R = 0, devido à condição de Dirichlet. Isto conduz a ℓ1 = ℓE,L = 0. Como
ℓE,L = ℓ%E,R

, então LT AL = 0 implica que L = 0 (vetor nulo). Portanto, L ≠ 0 implica
que LT AL > 0.

4.7 Condições acerca do tensor de permeabilidade para gerar uma matriz
simétrica e definida positiva

O objetivo desta subseção é investigar as restrições que deverão ser impostas no
tensor de permeabilidades K de modo a garantir que o sistema linear associado a uma
formulação fraca das equações de Darcy, com Multiplicadores de Lagrange relacionados
ao fluxo normal e que aproximam a pressão nas arestas, possua matriz simétrica e definida
positiva. Após algumas manipulações (ver [6]) tem-se que a matriz deste sistema linear
vai ser simétrica e definida positiva se

k2 − kRK + r−2(k11)
2 ≥ 0 e k2 − kRK + r2(k22)

2 ≥ 0 (19)

onde RK = rk22 + r−1k11. O que permite concluir que esta matriz será simétrica e
definida positiva quando os valores de k (elementos fora da diagonal principal do tensor



K) estiverem entre a menor raiz positiva (se k > 0 ou a maior raiz negativa se k < 0)
de uma das equações acima e o ponto onde uma das equações acima assume seu valor
mı́nimo. Pode-se mostrar também que se os valores da diagonal do tensor K forem muito
diferentes em relação à ordem de grandeza então os valores k deverão ser nulos ou muito
próximos de zero.

5 Conclusão
O cálculo da velocidade de Darcy produzido com a metodologia apresentada neste

trabalho não sofrerá imprecisões relativas a erros de integração numérica, pois as integrais
que aparecem na formulação fraca da velocidade de Darcy são resolvidas analiticamente
e não são aproximadas, por exemplo, pela regra do trapézio conforme os trabalhos [1],
[2] e [5]. Utilizando a mesma malha computacional (os mesmos valores de hx e hy), o
método proposto aproximará esta solução, de maneira mais precisa, sem a necessidade
de se fazer refinamentos de malha (diminuições dos valores de hx e hy), que acarretariam
no aumento do esforço computacional. O método dos elementos finitos mistos e hı́bridos
vai gerar um sistema linear, associado à equação da pressão, que possui matriz simétrica
e definida positiva. Estas propriedades da matriz garantem a existência e a unicidade da
solução do sistema linear, além de permitir que o Método dos Gradientes Conjugados seja
utilizado na resolução do mesmo.
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Este problema foi apresentado durante a IV Bienal de Matemática e aqui estudamos um meio de 

resolvê-lo. 

Um sapo caminha sobre uma calçada infinita de lajotas. Para termos um referencial, vamos supor 

que  inicialmente o sapo esteja parado sobre uma lajota numerada por zero.  Todas as lajotas a sua 

frente estão numeradas pelos inteiros positivos em ordem crescente, e todas às suas costas pelos 

inteiros negativos. O sapo pode fazer dois tipos de movimentos, independentemente da lajota em que 

se encontre parado: ele pode dar um pulo para frente percorrendo assim duas lajotas, ou um pulo para 

trás onde percorre apenas uma lajota. Qualquer um desses movimentos tem uma chance de 50% de 

acontecer.  Qual a probabilidade do sapo parar na lajota numerada por ?

Suponha que para chegar em  o sapo dê pulos para frente, nos quais percorre um total de  

lajotas, e  pulos para trás, nos quais percorre um total de  lajotas. Logo 

(1)

Dada a equação (1) para resolvermos o problema enunciado, façamos em duas partes: na primeira 

 e na segunda . 

Primeiro caso: .

Logo temos que a equação (1) é uma equação diofantina linear, cuja solução minimal (o 

procedimento pelo qual se acha a solução minimal se encontra no final do texto) pode ser dada por 

, em que  se  é par e  se   é impar, e onde ,com

, ou seja, a função teto definida como sendo o menor inteiro maior ou igual a .

Suponha que  seja uma outra solução para a mesma equação. Logo:

(2)

Da equação (2) temos:



Logo uma solução geral para (1) é dada por .

Segundo Caso. 

Pela equação (1) temos que a equação abaixo,

(3)

é diofantina e com solução minimal . Seguindo o mesmo procedimento utilizado 

no primeiro caso, dado outra solução , temos:

Ou seja, uma solução geral para (3) é dada por .

O problema ainda não está resolvido, o que fizemos até agora foi achar uma forma geral de contar 

quantos pulos de cada tipo é preciso dar para chegar numa certa lajota . Ou seja, conseguimos 

colocar em função de uma variável , a quantidade total de pulos, . Observamos agora que a 

quantidade mínima de pulos ocorre quando  pois é o resultado necessário para a solução 

minimal. 

Contudo, fixada uma solução  temos que essa mesma solução pode ser dada de diversas 

formas, ou seja, podemos permutar os pulos da forma que quisermos. Desde que, ao fim da 

caminhada, ainda tenhamos dado  passos para frente e passos para trás. Ainda temos que 

adicionar ao problema a probabilidade em questão. Portanto, considerando passos para frente como 

sucessos e para trás como fracassos, temos pela distribuição binomial, que a probabilidade de darmos 

 passos para frente e  passos para trás é dada por:

(4)

Agora, aplicando em (4)  os resultados obtidos nos primeiro e segundo casos temos:

Primeiro caso:

Segundo caso:

Acabando assim a resolução desse belo problema.



Antes de finalizar este documento vamos mostrar como utilizar o algoritmo euclidiano para achar 

uma solução minimal para uma dada equação diofantina. Usaremos a equação (1) no primeiro caso.

Dada a equação, a qual tem uma solução ,

(5)

Multiplicando ambos os termos por , temos que

Onde  é solução de (1), Logo

Como , temos que achar o maior natural tal que o sistema acima exista. 

Por  temos que o maior resultado possível é dado por , o que implica em:

Se m for par.

Se m for ímpar.

Tal como vimos no primeiro caso. O segundo caso é similar e damos por encerrado aqui a resolução 

completa desse problema.
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Resumo. Este trabalho tem como objetivo mostrar o problema do “analfabetismo em 
matemática”, discutir suas causas e apresentar propostas de solução. É grande o 
número de estudantes que concluem o ensino médio, ou até mesmo o ensino superior, 
sem aprender matemática. Assim, quando se trata de algo relacionado com matemática, 
a pessoa fica sujeita a acreditar em tudo o que ouve, lê ou vê na televisão. A matemática 
muitas vezes é vista como uma matéria para técnicos, e o talento para matemática é 
confundido com habilidades automáticas, capacidade de programação ou rapidez de 
cálculo. São muitas as causas prováveis do “analfabetismo em matemática”. Uma 
proposta para solucionar o problema seria simplesmente a de se preparar melhor os 
professores do ensino médio e fundamental para ensinar matemática, talvez até 
aplicando corretamente a interdisciplina, uma vez que esta já é muito aplicada até 
mesmo em cursos superiores. 

Palavras-chave: Matemática, analfabetismo, interdisciplina. 

1 Introdução 

• “Infinito menos um é um sete deitado, pois, infinito é um oito deitado”. 

• “Parabéns pelo aniversário! Você está um ano mais perto da eternidade”.  

• “Qual fica mais perto: A Lua ou o Sol?” 

• “Ganhei na SENA, vou arrumar minha casa e comprar uma bicicleta”. 

• “Vamos estudar com cuidado para ver qual das duas versões é mais 100% correta”. 

• “É só um em cinco milhões, mas e se eu der azar e for este um?” 

• “Promoção especial: Estamos oferecendo 110% de desconto”. 

• “O cubo de 1m3 tem aresta igual a um metro. Por que meio cubo não tem aresta igual 
a meio metro?” 

• “Estou viajando a uma velocidade de 100”. 

• “Eu só estudei número para o vestibular e só caiu letra”. 

• “Eu acho que o ano 2000 deveria pertencer ao próximo século”. 

• “Estou grávida de nove meses”. 

• “Eu só estudei até a quinta série, mas sempre fui bom em Matemática”. 

• “Onde é que eu vou usar isso?” 
 
No início da década de 90, prestando vestibular em uma das Universidades Federais 

Brasileiras, em resposta a uma questão aberta que questionava qual o valor de infinito 
menos um (∞ - 1 = ?) um vestibulando escreveu: 

“Infinito menos um é um sete deitado, pois, infinito é um oito deitado”. 



O que traz uma certa preocupação neste fato não é a questão da brincadeira, afinal de 
contas o candidato poderia estar fazendo a prova somente para adquirir experiência em 
vestibulares. Mas será que este vestibulando “humorista” sabe qual é o valor de infinito 
menos um?  Ou será que resolveu brincar em uma questão cuja resposta conhecia?  

O mais certo é que a brincadeira foi feita por alguém que já estava prestando vestibular 
e ainda não sabia o que significa infinito menos um. Talvez alguém que não soubesse nem 
mesmo a definição de infinito. Pode ser que não tivesse nem mesmo a base matemática 
necessária para acompanhar o curso que desejava começar. E o que é pior: “Pode ser que 
tenha passado no vestibular”. 

É grande o número de estudantes que concluem o ensino médio, ou até mesmo o ensino 
superior, sem aprender o conteúdo ensinado nas disciplinas da área da matemática. Por 
causa disto, quando se trata de algo relacionado com matemática, numerologia, pesquisas 
estatísticas, etc, a pessoa fica sujeita a acreditar em tudo o que ouve, lê ou vê na televisão, 
além de não saber relacionar o pouco que aprendeu da matemática pura com a realidade do 
dia-a-dia. 

 Além disto, a lacuna que separa os que sabem matemática dos que não sabem está se 
aprofundando cada vez mais. Enquanto um entende parte da Teoria da Relatividade, o outro 
não consegue entender probabilidades simples de se calcular. 

Em seu livro “Matemática e Realidade”, o autor Nilson José Machado analisa alguns 
pontos de vista dos grandes matemáticos do passado, inclusive relaciona o 
empírico/abstrato com matemática. Machado abre uma discussão para definir que muitas 
vezes a matemática “supera” o real, “transborda” o real, embora, algumas vezes possa 
também ser impotente para captá-lo, e mostra que manipulando adequadamente as 
pressuposições, tudo se pode concluir. É isto que faz da matemática uma importante arma 
no campo da tecnologia, mas que pode torná-la perigosa para quem a está utilizando, e mais 
perigosa ainda para quem não a conhece. 

Em outro livro, “Analfabetismo em matemática e suas consequências”, o autor John 
Allen Paulos mostra consequências diretas da ausência do domínio da matemática, através 
de inúmeros exemplos práticos do cotidiano. Paulos mostra, também, alguns preconceitos 
que o mundo tem contra os matemáticos: 

“Na verdade, a matemática muitas vezes é vista como uma matéria para técnicos, e o 
talento para matemática é confundido com habilidades automáticas, capacidade de 
programação ou rapidez de cálculo. Os matemáticos são vistos como gente brilhante 
desprovida de senso prático”. “Outro preconceito que as pessoas têm com relação à 
matemática é que seu estudo diminui, de algum modo, a sensibilidade das pessoas para a 
natureza e as grandes questões”. 

Fazendo uma crítica ao ensino de matemática nos EUA, dezenove anos atrás (1990), 
Paulos atribuiu parte da culpa deste “Analfabetismo”, ao ensino de matemática equivalente 
no Brasil, ao ensino fundamental/médio e ao ensino superior (onde são formados os 
professores). O autor sugere uma série de medidas para amenizar o problema. Apesar de 
tudo, Paulos diz que em seu país existe o melhor ensino de pós-graduação em matemática 
do mundo.  

Estes dois autores mostram que existe uma grande massa da população que não 
conhece “nada” de matemática, enquanto uma pequena parte pode dominá-la de forma 
excessiva, e a usa para fazer a primeira parte tirar conclusões erradas a respeito de qualquer 



informação. Isto, quando as pessoas que não dominam a matemática, não a estão usando 
para eles mesmos tirarem suas conclusões erradas a cerca do mundo em que vivem, porque 
como disse Machado (1991:63): 

“Afinal, não vivemos numa sociedade como a grega, onde a matemática era destinada 
ao deleite da elite intelectual e os escravos podiam, e até deviam, ficar longe dela. Em 
nossa sociedade, cada vez menos o homem comum pode passar ao largo dos conhecimentos 
matemáticos, cada vez mais os técnicos precisam imiscuir-se em conteúdos matemáticos 
que só a especialistas interessavam, em passado recente”. 

2 A Consequência 

 
É muito fácil perceber a dificuldade provocada pela falta de noção de contagem e 

medida, em uma pessoa que não estudou.  
Mas deixando de lado as pessoas que não estudaram, sabe-se também que muitas 

pessoas que concluíram o ensino médio não têm, sequer, noção da população de nosso país, 
ou da população do mundo, ou ainda, da distância entre a Terra e a Lua, etc. Pior ainda é 
quando se fala de porcentagens, como por exemplo, qual é a porcentagem da população do 
mundo que é chinesa, ou qual a porcentagem da população brasileira que mora na cidade de 
São Paulo, etc. Estas pessoas deveriam, no mínimo, ter estudado relações numéricas que 
lhes permitissem absorver dados de jornais, revistas ou televisão, sem se sentirem 
“constrangidas” com as ordens de grandeza envolvidas nas notícias, pois para muitas 
pessoas que fizeram curso superior chega a ser até “impossível” acreditar em dados reais 
como os que se seguem: 

 • População mundial = 6.000.000.000 de pessoas. 
 • População brasileira = 190.000.000 de pessoas (Apenas 3% da população 
mundial). 

• A cada hora, no Brasil, morrem 8 pessoas devido a doenças causadas pelo cigarro, 
o que equivale a 70.000 pessoas por ano. 
 • A cada duas horas, no Brasil, morrem 9 pessoas vítimas de acidentes de trânsito, o 
que equivale a 40.000 pessoas por ano. 
 • 50 pessoas morrem assassinadas por final de semana na cidade de São Paulo. 
 • Um Boeing 747 necessitava de 70.000 parafusos de titânio, 400.000 parafusos de 
tolerância apertada e 30.000 rebites. 
 • O Sol, sozinho, detém 99,9% de toda a matéria do sistema solar. 
 • A distância média entre a Terra e o Sol é de 150.000.000 Km. 
 • Um vírus está para uma pessoa assim como uma pessoa está para a Terra. 
 • Um mês tem 30 x 24 x 60 x 60 = 2.592.000 segundos. 
 • A probabilidade de haverem dois alunos que fazem aniversário no mesmo dia do 
ano, em uma sala de aula de 50 alunos, é de 97%.  

 Mas é importante ressaltar que muitas pessoas simplesmente não têm um senso 
intuitivo destes números, e mesmo lendo as informações acima, conseguem enganar-se 
entre milhões e bilhões ou entre bilhões e trilhões. Com relação à porcentagem o problema 
poderia ser menor devido ao fato de ser algo importante no dia-a-dia, mas a falta de noção 
também é muito grande, e as pessoas não sabem nem se expressar corretamente. 

A dificuldade de raciocinar e entender o problema pode deixar a pessoa com medo 
de sair de casa em um final de semana em São Paulo, talvez fumando uns três pacotes de 



cigarro por dia, sem perceber que o perigo ao qual está se sujeitando tem a mesma ordem 
de grandeza daquele de morrer assassinado: 

1 em 300.000 ! Assassinato 
1 em 416.667 ! Morte provocada pelo cigarro 

 

3 A Causa 

São muitas as causas prováveis do analfabetismo em matemática. Quando se estuda 
matemática no ensino fundamental, ensino médio e alguns cursos superiores como 
Engenharia, é comum pensar que se está estudando alguma “Lei” que já existe desde a 
criação do homem, no entanto a maior parte do conteúdo da matemática estudada aí foi 
desenvolvida nos últimos séculos. 

Além disto, a matemática é estudada sem muita aplicação, o que só é corrigido no 
curso superior, mas deve-se lembrar que uma pequena parte da população brasileira chega a 
se ingressar em um curso superior. Sendo assim, a matemática é passada para o aluno de 
uma forma que seria confundida com a chamada Matemática Pura, considerando-se a 
matemática dividida em Pura e Aplicada, e então aparece uma pergunta clássica que nem 
todo professor do ensino fundamental e médio está preparado para responder: “Onde é que 
eu vou usar isso?”. 

Estes são fatores que certamente contribuem para que o desempenho de muitos alunos 
na matemática não seja bom, pois é importante o conhecimento da relação entre a disciplina 
e a realidade. 

Sendo o “analfabetismo em matemática” um problema de tamanha amplitude, não 
possui uma única causa, mas algumas de suas principais causas são: 

• Forte preconceito criado em alunos com relação à matemática; 
• Desinteresse dos estudantes; 
• A matemática é estudada sem aplicação; 
• Falta da interdisciplina, ou de professores treinados para aplicá-la; 
• Existência de muitos professores despreparados; 

Realmente são várias as causas do problema, mas pode-se perceber que todas têm 
solução exceto uma que é o “desinteresse dos estudantes”, e antes que venha a ocorrer, 
deve-se tomar as medidas necessárias para evitá-la. Porém, o desinteresse dos estudantes 
está muito ligado a outras causas como o fato de a matemática estudada hoje não apresentar 
aplicação clara, a falta da interdisciplina ou de professores treinados para aplicá-la, e ainda, 
o preconceito dos alunos com relação à matemática. 

4   Proposta para solução – Piaget 

Piaget (1896 – 1980) propôs, em 1973, que o papel do professor deve ser o de 
organizar situações que provoquem curiosidade e busca de soluções por parte do aluno. 

Esta proposta do grande “Gênio do Ensino” mostra claramente sua preocupação com o 
desinteresse pelo aprendizado. Mostra também o quanto tem fundamento o que já foi dito 
anteriormente: O “desinteresse” é um fator que está ligado a quase todos os outros motivos 
do “analfabetismo em matemática” e tem que ser um alvo daqueles que se dispõem a 
resolver o problema. 

O desinteresse deve ser evitado antes que venha a ocorrer, ou seja, no ensino 
fundamental/médio. Várias escolas, tentando realizar algo parecido com o que foi proposto 



por Piaget, têm aplicado a interdisciplina sem primeiramente preparar seus professores, o 
que acaba resultando em exagero ou em algo que nem chega a ser interdisciplina. Isto ao 
invés de provocar “interesse” muitas vezes provoca cansaço e até “desinteresse”. 

Então, uma proposta para solucionar o problema seria simplesmente a de se preparar 
melhor os professores do ensino médio e fundamental para ensinar matemática, talvez até 
aplicando corretamente a interdisciplina, mas de uma forma ou de outra, mostrando a 
aplicação da matemática e criando o interesse pelo aprendizado. 

A irterdisciplina já é muito aplicada em cursos superiores e não teve desenvolvimento 
considerado no ensino médio e fundamental. Em cursos superiores, muitas novas áreas vêm 
surgindo por causa da interdisciplina, sendo alguns exemplos mostrados a seguir: 

- Biomecânica - Mistura Engenharia Mecânica com Medicina e, ou Odontologia, onde 
é necessário conhecer: Matemática, Física, Química, Biologia e disciplinas das Ciências da 
Computação. 

- Engenharia Biomédica - Mistura Engenharia Mecânica com Engenharia Elétrica, 
Medicina e, ou Odontologia, onde é necessário conhecer: Matemática, Física, Química, 
Biologia e disciplinas das Ciências da Computação. 

- Engenharia de Produção – Mistura Engenharia Mecânica e Administração, onde é 
necessário conhecer: Matemática, Física, disciplinas das Ciências Sociais e disciplinas das 
Ciências da Computação. 

 
 
 
5  Conclusão 
 
Deve-se concordar que atualmente no Brasil, existem pelo menos três linhas de 

professores totalmente despreparados para a profissão, tanto no ensino fundamental/médio 
como no ensino superior, sendo estes: 

1 – O “professor bico”: É aquele que trabalha o dia todo em sua profissão e a noite 
“passa” por uma faculdade e “faz um bico” para ganhar um pouco mais no fim do mês. Este 
tipo de professor atua mais nas escolas e Faculdades particulares. 

2 – O “professor por falta de oportunidade”: É aquele que não conseguiu um bom 
emprego na área em que tem formação e, pode-se dizer, “caiu de para quedas” na profissão. 
Este tipo de professor atua tanto no ensino médio e fundamental, como em Faculdades 
particulares ou em Universidades Federais. 

3 – O “professor que fecha o ciclo”: É aquele que querendo ou não querendo ser 
professor, tendo ou não tendo o dom de lecionar, formou-se estudando com professores que 
já eram mal preparados, e que não tinham nem o conhecimento necessário e nem a 
capacidade de ensinar. Sendo assim, torna-se também um professor mal preparado. Este 
professor fecha o ciclo do mal-aprendizado, e atua tanto no ensino médio e fundamental, 
como em Faculdades particulares e ou Universidades Federais. 

Estes professores fazem parte do grupo de professores que não consegue aumentar o 
interesse dos alunos em matemática. 

Não é difícil perceber que os meios para solucionar o problema do “analfabetismo em 
matemática” são variados e facilmente poderiam provocar discussão, embora se deva 
sempre respeitar o que grandes Mestres como Piaget afirmaram. Mas deve-se concordar 
que se o número de “analfabetos em matemática” fosse pelo menos reduzido, ou se este 
“analfabetismo” fosse amenizado, certamente se saberia o que é mais perigoso entre fumar 



ou sair passeando de carro pela cidade, quando é que é mais vantajoso fazer uma compra 
por financiamento, e quando é que acaba o milênio e o século. Poderia-se ler um número 
em uma calculadora importada sem confusões, ler um gráfico na indústria, e até entender 
com facilidade os resultados de uma pesquisa de opinião sem se deixar levar por 
informações filtradas pela mídia. Poderia-se entrar na Universidade sem se sentir 
constrangido por ter que “aprender matemática”. 
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Resumo: Este trabalho trata-se de um projeto de extensão que consiste em 
um campeonato de jogos estratégicos com finalidade de mostrar uma 
matemática inovadora para alunos de Catalão e região, de forma a propiciar o 
desenvolvimento do raciocínio de uma forma dinâmica e prazerosa que se 
encontra inserida no universo dos jogos. 

Palavras-chave: Jogos Estratégicos, Matemática, Torneio, Oficinas. 

a) Introdução 
O conhecimento matemático se destaca em várias situações do mundo atual, 

por exemplo, serve como apoio para diversas áreas do conhecimento, auxilia em 
afazeres da vida cotidiana e ainda, propicia o desenvolvimento de habilidades do 
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pensamento. Assim, este deve ser compreendido como uma importante parcela do 
conhecimento humano e essencial na formação de crianças e jovens, pois 
contribui para a construção de uma visão de mundo e interpretação da realidade. 

Segundo Brasil (1998, p. 42), não existe um caminho único e melhor para o 
ensino de Matemática, no entanto, conhecer diversas possibilidades de trabalho 
em sala de aula é fundamental para que o professor construa sua prática.  

Como mais um meio de agregar na relação que fora descrita, surgiu em 
2008 o "1° Torneio de Jogos Matemáticos" que foi idealizado com a proposta de 
levar para os alunos das escolas de Catalão e região uma matemática de forma 
mais atrativa e motivadora, propiciando o desenvolvimento do raciocínio de uma 
forma dinâmica e prazerosa que se encontra inserida no universo dos jogos 
estratégicos, como por exemplo: Amazonas, Epaminondas, Gamão, Go, Hex, bem 
como nas mancalas (grupo de jogos de origem africana que utilizam muito de 
raciocínio lógico e estratégico). 

Nos jogos de estratégias (busca de procedimentos para ganhar) parte-se da 
realização de exemplos práticos (e não da repetição de modelos de procedimentos 
criados por outros) que levam ao desenvolvimento de habilidades específicas para 
resolução de problemas e os modos típicos do pensamento matemático. (BRASIL, 
1998, p.47). 

O projeto consiste num campeonato de jogos estratégicos entre os alunos 
das escolas de Catalão e região.  

Assim era esperado além do desenvolvimento das competências 
supracitadas, o desenvolvimento do convívio social e trabalho em grupo nas aulas 
de matemática nas escolas. 

Foram escolhidos cinco jogos estratégicos, a saber: Hex, Rastros, Ouri, 
Tihbat e Yoté, para comporem os três níveis de competição definidos para o 
torneio. Os três últimos jogos são de origem africana e fazem parte de uma família 
de jogos denominada mancalas. A partir de agora, descreveremos as regras destes 
jogos. 

1.1. Hex 
• Material  

Tabuleiro como o apresentado abaixo e peças de duas cores diferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabuleiro do Hex 



 
 

• Regras 
a) Decide-se na sorte qual jogador iniciará a partida. O vencedor, desta etapa,  

escolhe uma das cores do tabuleiro para tomar posse. 
b) O objetivo do jogo é unir os lados opostos por um caminho contínuo de peças 

da mesma cor, ou seja, o jogador “azul” deve unir os lados azuis com um 
caminho contínuo de peças azuis. 

c) Após a primeira jogada do primeiro jogador, o segundo jogador tem a opção 
de trocar a peça que o adversário jogou por uma sua, ao invés de colocar uma 
peça de sua cor no tabuleiro. 

d) Cada jogador pode colocar uma peça em qualquer hexágono ainda não 
ocupado. 

e) O vencedor é aquele que unir os dois lados de cores iguais, às de suas peças, 
no tabuleiro por um caminho contínuo. 

 
1.2. Rastros 

• Material 
Tabuleiro como apresentado abaixo; uma peça de cor diferente das demais 

que preencherão o tabuleiro (peça principal); quarenta e cinco peças para auxiliar 
no preenchimento do tabuleiro e estas devem ser de uma mesma cor, diferente da 
cor da peça principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Regras 

a) A peça principal deve ser posicionada na casa e5 do tabuleiro. 
b) Decide-se na sorte quem iniciará a partida. O vencedor, desta etapa, 

movimenta a peça principal (horizontal, vertical e diagonal) para uma das 
casas adjacentes a casa onde esta se encontra. 

c) Cada jogador, alternadamente, desloca a peça principal para uma casa vazia. 
d) Ao efetuar um movimento, a casa onde a peça principal se encontrava recebe 

uma peça da outra cor, garantindo que esta não venha a ocupar novamente a 
mesma casa.  

e) Um jogador ganha se a peça principal se deslocar para a sua casa final (por 
exemplo, casa 1 é a casa final do jogador 1) ou se conseguir  bloquear o 
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adversário, impedindo-o de jogar ou de chegar a sua casa.  
 
1.3. Ouri 

• Material 
Tabuleiro contendo duas filas paralelas de seis buracos cada (ver figura 

abaixo), e cada um destes buracos contendo quatro sementes. Além disso, dois 
buracos maiores em lados opostos do tabuleiro (depósitos). 
 
 
 
 
 
 
 

• Regras 
a) Decide-se na sorte qual jogador iniciará a jogada. O vencedor, desta etapa, 

escolhe uma das fileiras de seis casas para ser seu lado do tabuleiro. 
b) Na sua jogada, o jogador colhe todas as sementes de uma de suas casas e as 

distribui pelo tabuleiro no sentido anti-horário uma em cada buraco 
sucessivamente. 

c) Ao colocar a última semente da jogada, se esta parar numa casa do adversário 
e ficar com duas ou três sementes, o jogador as captura e as coloca no seu 
depósito. Se a(s) casa(s) anterior(es) a esta estiver com duas ou três sementes 
elas também serão capturadas. A captura é interrompida quando na casa 
anterior não houver duas ou três sementes. 

d) O jogador sempre começa sua jogada no seu lado do tabuleiro e a captura 
sempre ocorrerá no lado do adversário. 

e) A(s) casa(s) que possuir(em) uma única semente não poderá(ão) ser 
utilizada(s) numa jogada, enquanto houver casas com mais de uma semente no 
lado do tabuleiro do jogador. 

f) Vence o jogador que capturar mais de 24 sementes. 
 
• Situações Especiais 

a) Se acaso um jogador ficar sem sementes do seu lado, o adversário é obrigado 
realizar um movimento que introduza uma ou várias sementes no lado vazio 
do outro jogador.  

b) Se um jogador realiza uma captura e deixa o adversário sem sementes, este é 
obrigado a jogar novamente de modo que introduza uma ou várias sementes 
no campo do adversário. 

c) Quando um jogador fica sem sementes e o outro não pode realizar uma jogada 
de modo que introduza sementes na casa do adversário a partida termina e 
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cada jogador recolhe as sementes que estão do seu lado do campo. Neste caso, 
é declarado como vencedor aquele que tiver o maior número de sementes. 

d) Quando existir poucas sementes no tabuleiro, aparecendo uma situação que se 
repete ciclicamente, de modo que não possa ser evitada, os jogadores 
recolhem as sementes que estão do seu lado do tabuleiro. Ganha quem tiver 
um maior número de sementes. 

 
1.4. Tihbat 

• Material 
Tabuleiro com duas filas paralelas com dois buracos em cada fila. Cada 

buraco, inicialmente, com sete peças. 
 
 
 
 
 
 

• Regras 
a) Decide-se na sorte qual jogador iniciará a jogada. O vencedor, desta etapa, 

escolhe uma das fileiras de duas casas para ser seu lado do tabuleiro. 
b) Na sua jogada, o jogador retira todas as peças de uma de suas casas e as 

distribui no sentido anti-horário pelos buracos seguintes começando do buraco 
onde foram retiradas as peças. 

c) Se a última peça cair num dos buracos de quem realiza a jogada e as peças 
deste buraco totalizar 2, 4, 6 ou 8, estas serão capturadas pelo jogador que 
realizou a jogada.  

d) Um jogador é declarado vencedor ao atingir um número de peças superior a 
14. 

 
1.5. Yoté 

• Material 
Tabuleiro com trinta buracos, distribuídos em cinco filas paralelas com seis 

buracos cada. Cada jogador deve ter 12 peças de modo que as peças de um são 
facilmente diferenciadas das do outro. 

 
• Regras 

a) O jogo é iniciado com todas as peças fora do tabuleiro. Decide-se na sorte 
quem iniciará a partida. O vencedor, desta etapa, colocará uma peça no 
tabuleiro e logo após o jogador seguinte também. A peça pode ser colocada 
em qualquer uma das casas vazias do tabuleiro. 
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b)  Na seqüência, os jogadores podem optar por colocar uma nova peça no 
tabuleiro ou mover a peça que já esta nele. O movimento da peça no tabuleiro 
será para uma casa adjacente no sentido horizontal ou vertical. Não é 
permitida a movimentação de peças na diagonal.  

c)  A captura de peças ocorre como no jogo de damas, isto é, saltando-se sobre 
uma peça do adversário, que esteja num buraco adjacente, caindo sempre num 
buraco vazio. A captura só ocorre na horizontal ou na vertical, nunca na 
diagonal. O jogador que realizar a captura tem direito de retirar mais uma 
peça do adversário que está no tabuleiro. A escolha dessa segunda peça é livre 
para o jogador. 

d) O jogador que ficar sem peças, ou com todas as peças bloqueadas perde o 
jogo.  

 
Embasados na experiência do primeiro Torneio e em sua repercussão no 

âmbito educacional das escolas de Catalão e região e com a manifestação de 
escolas que já demonstram o interesse que o projeto seja executado em suas 
dependências é que foi proposto para o ano de 2009 o 2° Torneio de Jogos 
Matemáticos. 

O projeto conta com o apoio e interesse das escolas públicas que se 
encontram sob a responsabilidade da Subsecretaria Regional de Educação em 
Catalão (17 escolas) e como meio de expandir a atuação do mesmo, as demais 
escolas de Catalão (redes municipal e particular) serão convidadas, uma vez que 
desta maneira existirá a mobilização de mais pessoas. Pretende-se atingir um 
público maior neste segundo Torneio, no qual é prevista a execução do projeto em 
escolas que não participaram na primeira versão do Torneio. Uma das mudanças 
propostas foi à alteração do dia da realização das atividades do projeto, uma vez 
que no ano de 2008 foi realizado aos sábados, inviabilizando a participação de um 
maior número de escolas. 

Este ano está previsto no cronograma pesquisas de novos jogos para que 
estes possam ser inseridos no 2° Torneio, dando um caráter inovador e 
possibilitando o desenvolvimento de novas técnicas de estratégias. Alguns jogos 
mancalas já foram estudados como por exemplo: Kalah, Judu, Unee Tugaluulax, 
Oware, Kakua, awelé , Andot. 
 
2. OBJETIVOS 
- Estreitar relações entre Universidade e Comunidade; 
- Oportunizar aos alunos e professores das escolas o convívio acadêmico; 
- Contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica; 
- Mobilizar alunos e professores para participarem dos jogos; 
- Oportunizar aos alunos e professores das escolas a criação de um novo vínculo 
com a mesma e conseqüentemente uma nova postura diante da matemática; 



 
 

- Proporcionar aos futuros licenciados em Matemática uma experiência 
significativa para a prática do magistério; 
- Confeccionar materiais de baixo custo para o desenvolvimento dos jogos; 
- Desenvolver oficinas, sobre os jogos que integrarão o torneio, para os 
professores da escola básica; 
- Divulgar o Curso de Matemática do Campus Catalão junto à sociedade em geral. 
 
3. METODOLOGIA 

O projeto de extensão “1° Torneio de Jogos Matemáticos” foi planejado e 
conduzido por uma equipe de sete professores, uma técnica-administrativa, 
lotados no Departamento de Matemática, e dezoito alunos do curso de Matemática 
do Campus Catalão. 

O projeto foi executado em três etapas. A primeira e segunda etapas foram 
realizadas no primeiro semestre de 2008 e a terceira foi realizada ao longo do 
segundo semestre de 2008. 

A primeira etapa consistiu da preparação e experimentação dos jogos do 
torneio. Nesta, os integrantes da equipe realizaram uma pesquisa sobre diversos 
jogos estratégicos, de modo que no final selecionaram cinco jogos, dos que foram 
experimentados, a saber: Hex, Rastros, Ouri, Tihbat e Yoté. Além disso, de modo 
a respeitar a idade e o nível cognitivo dos participantes do torneio, os jogos foram 
distribuídos em três níveis de competição: Nível 1 (alunos do 6° e 7° anos do 
Ensino Fundamental), Nível 2 (alunos do 8° e 9° anos do Ensino Fundamental) e 
Nível 3 (alunos do Ensino Médio). 

Os jogos do torneio foram distribuídos entre os três níveis de competição 
estabelecidos, da seguinte maneira: 

! Nível 1: Rastros, Ouri e Hex; 
! Nível 2: Rastros, Ouri e Tihbat; 
! Nível 3: Rastros, Ouri e Yoté. 

Esta etapa foi finalizada com a confecção dos tabuleiros e das peças 
necessárias em cada jogo, utilizando materiais recicláveis e/ou de baixo custo, 
como por exemplo, papelão, madeira, botões, sementes, caixas de ovos e maçãs. 

A segunda etapa prevista foi a realização de um ciclo de oficinas, sobre os 
jogos que integram cada um dos níveis do Torneio, com professores e alunos das 
escolas de Catalão e região. Foram convidados os professores e três alunos de 
cada escola de Catalão e região para participarem destas oficinas. Este ciclo foi 
realizado no Laboratório de Educação Matemática do Campus Catalão. 

A terceira etapa consiste na realização do torneio interescolar na 
universidade. Para promover esta etapa, as escolas interessadas receberam a visita 
da equipe organizadora do projeto para auxiliar no repasse das instruções de cada 
jogo, e cada escola desenvolveu mecanismos na escolha dos seus representantes 
em cada nível do torneio. 



 
 

 
4. RESULTADOS / DISCUSSÃO / CONCLUSÃO 

O projeto de extensão “1° Torneio de Jogos Matemáticos” oportunizou as 
pessoas envolvidas uma experiência lúdica com a matemática. Apresentou aos 
professores das escolas participantes, mecanismos que possibilitam o 
desenvolvimento do raciocínio-lógico dos alunos, isto é, propondo a utilização de 
jogos estratégicos nas aulas de modo a estimular a criatividade e a capacidade de 
resolver problemas dos alunos. Além disso, em atividades desta natureza 
exploram a afetividade, o autoconhecimento, a solidariedade, o respeito ao 
próximo, a cooperação, a autonomia e o trabalho em grupo, que são ingredientes 
importantes na construção da cidadania. 

Enfim, pode-se concluir que o projeto de 2008 cumpriu satisfatoriamente os 
objetivos traçados e constitui um importante elo entre a universidade, 
representada pelo Departamento de Matemática do Campus Catalão, e a 
sociedade, representada por meio de suas escolas através dos professores e alunos, 
caracterizando assim uma atividade de extensão. Devido a esse sucesso, optou-se 
pela continuidade do projeto através do “2° Torneio de Jogos Matemáticos”, já 
em andamento. 
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Resumo. Este trabalho tem a finalidade de fazer uma abordagem sobre três 
jogos matemáticos, que podem ser aplicados no 6º Ano do Ensino 
Fundamental. São eles: Trilha da Cara ou Coroa; Trimu e Jogo dos Divisores 
em Linha. As regras de cada um desses jogos serão detalhadas visando 
facilitar a compreensão do leitor. Será mostrado que tais jogos contemplam 
certos conteúdos que, muitas vezes, são considerados difíceis por vários 
alunos. 
 Tais atividades lúdicas podem auxiliar no processo ensino-apredizagem, 
pois possuem força suficiente para gerar não apenas diversão, mas também, 
um aprendizado onde o aluno faz parte da construção de seu próprio 
conhecimento. 
 
Palavras-chave: Jogos; Ensino; Aprendizagem; Matemática. 

1  Introdução 
Analisar de forma crítica a Educação Matemática no cotidiano, tem sido uma 

constante preocupação para muitos educadores. Muitos professores fazem a 



Matemática parecer difícil e não contextualizada para quem a estuda. É necessário 
que haja mudanças quanto ao ensino dessa disciplina, pois quando um conteúdo é 
ensinado de modo a despertar o interesse do aluno, o aprendiz pode passar a ter 
gosto por ele.  

O Estágio é uma disciplina de extrema importância, visto que proporciona ao 
licenciando o contato com os alunos, possibilitando inúmeras maneiras de 
trabalhar a Matemática em sala de aula, de um modo prazeroso. Através dessa 
disciplina, percebemos que existem jogos matemáticos que podem ser aplicados 
no 6º Ano do Ensino Fundamental. Este artigo procura fazer uma abordagem a 
respeito de três jogos, sendo eles: Trilha da Cara ou Coroa; Trimu e Jogo dos 
Divisores em Linha. De acordo com os PCNs, diversas competências devem ser 
adquiridas pelo aluno. Com toda certeza, os jogos citados têm o potencial de 
atingir esse objetivo.  

2  Metodologia 
Trilha da Cara ou Coroa: Este jogo é composto uma trilha que contempla 

vinte e quatro números positivos e vinte e quatro negativos, um dado, uma moeda, 
um peão para cada jogador e cartinhas contendo situações problemas e charadas. 
Pode ser jogado por até cinco pessoas. O número zero simboliza a posição início e 
situa-se no centro da trilha. Cada participante lança o dado e quem tirar o maior 
número inicia o jogo. O jogo segue no sentido anti-horário. O dado indica o 
número de casas que o peão vai andar. A moeda indica a direção do movimento. 
Se der coroa, o peão anda na direção dos números positivos, se der cara, anda na 
direção dos negativos.  No desenvolvimento do jogo, cada jogador deverá 
responder a uma questão presente nas cartinhas de perguntas. Ele só poderá andar 
a quantidade de casas determinada pelo dado se acertar a questão. Se o jogador 
parar em uma casa contendo um rostinho de criança, ele terá que responder a uma 
charada e proceder conforme o estabelecido nessa cartinha. Vence o jogo aquele 
que chegar primeiro à saída. 

Trimu: Este jogo é semelhante ao dominó. É composto por vinte e cinco peças 
triangulares, subdivididas em três setores, que contém operações de multiplicação 
e resultados desses produtos. Pode ser jogado por até cinco pessoas, onde cada 
jogador deverá começar com o mesmo número de peças (pode-se retirar uma 
peça, que não contenha o número seis, se necessário). Começa o jogo aquele que 
tiver o número seis em um dos setores de suas peças. O jogo segue no sentido 
anti-horário. Cada jogador deverá colocar uma de suas peças encostada ao lado 
livre de uma peça que esteja sobre a mesa, fazendo coincidir uma multiplicação 
com o seu respectivo resultado. Se em alguma rodada o jogador não tiver peça 
que coincida com as que estão na mesa, passará a vez ao próximo. O jogo chegará 
ao fim quando um dos participantes eliminar todas as suas peças. 



Jogo dos Divisores em Linha: É jogado por duas pessoas e é composto por um 
dado, pecinhas pequenas (marcadores) e duas cartelas diferenciadas, contendo 25 
números cada uma, variando de 1 a 9. Cada um dos jogadores escolhe uma 
cartela, sem olhar os números que estão escritos nas mesmas. Para decidir quem 
inicia o jogo, cada participante lança o dado, quem retirar o maior número começa 
o jogo. Na sua vez, o jogador lança o dado duas vezes e escreve um número de 
dois algarismos (O algarismo das dezenas corresponde à pontuação do 1º 
lançamento do dado; O algarismo das unidades corresponde à pontuação do 2º 
lançamento do dado). O jogador deverá colocar um marcador sobre um dos 
números escritos da sua cartela, que seja divisor daquele que obteve no 
lançamento dos dados. As jogadas são alternadas e o adversário repete o mesmo 
processo. Vence o jogo aquele que conseguir completar primeiro uma linha na 
cartela (seja na horizontal, vertical ou diagonal).  

3  Resultados/Discussão 
Apresentados os jogos, fica uma questão “Qual a importância desses jogos no 

que diz respeito ao caráter educativo?”. Responderemos a essa questão listando as 
competências que cada um desenvolve. As perguntas que compõem a Trilha da 
Cara ou Coroa, abordam os seguintes conteúdos: Adição; Subtração; Frações; 
Números decimais; Dobro, triplo e quíntuplo; Perímetro de triângulo; 
Multiplicação e Divisão. As questões propostas são contextualizadas e em forma 
de situações-problema, o que exige leitura e interpretação de dados por parte do 
aluno. Em todas as perguntas são abordadas as operações básicas, mas é preciso 
entender o que se deseja solucionar e saber fazer relações entre certos números. O 
Trimu trabalha em especial a Multiplicação. Neste jogo, o aluno tem a 
oportunidade de memorizar a tabuada e adquirir a capacidade de calcular o 
resultado de uma multiplicação. Outro fato interessante é que ele pode se tornar 
capaz de descobrir quais são os números que ao serem multiplicados, resultam em 
um determinado número. O Jogo dos Divisores em Linha aborda os Critérios de 
Divisibilidade e o conceito de números primos. O aprendiz pode descobrir quais 
são os divisores de um determinado número e reconhecer que existem números 
que ao serem divididos por outros, não resultam em números inteiros. 

4  Conclusões 
Através do Estágio, reconhecemos que a Matemática pode ser ensinada de 

maneira criativa e divertida, gerando prazer não só em quem aprende, mas 
também, em quem ensina. O papel do professor numa sala de aula, não é apenas 
conseguir ministrar todo o conteúdo programado durante o ano. Ser um educador 
é muito mais que isso. É procurar saber quais são as dificuldades dos alunos e 
tentar solucioná-las. É encontrar maneiras adequadas para fazer com que os 



aprendizes passem a pensar de maneira autônoma e criem possibilidades para a 
construção de seus próprios conhecimentos. A Trilha da Cara ou Coroa, o Trimu e 
o Jogo dos Divisores em Linha têm o potencial de desenvolver habilidades por 
parte do aluno, visto que exploram o raciocínio lógico e auxiliam o estudante 
enquanto cidadão, no que se refere ao respeito, companheirismo, ajuda mútua e 
convivência em sociedade. 
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Resumo. Com a intenção de favorecer o desenvolvimento cognitivo e colaborar 
para  melhorias  na  prática  docente  existem  estudos  que  tencionam  contribuir  para 
reflexões acerca do efeito que jogos podem estimular no âmbito educacional. Com base 
na  proposta  elaborada  pelo  projeto  Integrar,  desenvolvemos  jogos  que  abordavam 
alguns conteúdos do nono ano. No intuito de favorecer aos alunos melhores condições 
para abstrair o ensino da matemática envolvida nos jogos de uma maneira diferente do 
que estão acostumados em sala de aula. 

Palavras-chave: Jogos, educação, matemática.

1 Introdução

O  projeto  Integrar  visa  colaborar  para  formação  docente  incentivando 

novas práticas e pesquisas educacionais. Já que é evidente a necessidade de tornar 

o ensino de matemática mais produtivo e eficiente.

Com base no conteúdo programático do 9º ano e visando colocar em vigor 

as competências pedagógicas e despertar nos alunos a importância do desempenho 

de um papel ativo na construção do seu conhecimento, tornou-se interessante que 

o  professor  deixe  de  ensinar  apenas  para  avaliar  e  se  empenhe  para  que  o 

rendimento ocorra com maior qualidade. 

Diante da proposta desenvolvemos dois jogos o Bingo e o Pinga Pontos.

No  Bingo  demos  ênfase  ao  estudo  de  raízes  de  equação  do  2º  grau, 

formulando um bingo com equações que pode ser um motivador interessante e 

levar  ao  desenvolvimento  de  competências  como  agilidade  de  raciocínio  com 

operações básicas, concentração e facilidade de compreensão do conteúdo. É uma 
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atividade interessante para ser aplicada em qualquer faixa etária,  pois pode ser 

adequado a qualquer conteúdo, basta o professor utilizar criatividade.

O  material  utilizado  é  simples,  basta  fazer  as  cartelas  e  imprimir  em 

cartolina. A idéia é apresentar aos alunos um Bingo com cartelas feitas em 

cartolina plastificada. Como na figura abaixo.

Figura 1: Cartelas do Bingo.

No Pinga Pontos buscamos sempre ter  em mente o interesse de propor 

atividades lúdicas que colaborem para o aprendizado e tenha o preço de custo 

acessível  demos destaque para o estudo de raízes  quadradas,  potências,  lógica 

básica e estudo de áreas planas, propondo uma atividade em grupo da seguinte 

forma:

• O grupo deve conter no Máximo seis componentes.

• Os componentes devem jogar os dados e o jogo será iniciado por quem 

tirar  o  maior  valor  no  dado,  as  jogadas  seguem no sentido  horário  do 

jogador iniciante.

• Depois  de  lançar  o  dado  e  verificar  a  casa  de  chegada,  se  o  aluno 

conseguir  responder  a  pergunta  contida  na  casa  ele  ganha  o  valor  da 

pontuação correspondente à pergunta em pontos.

• Quando algum dos jogadores alcançar o fim o jogo termina e este jogador 

que chegou primeiro ganha 50 pontos.



• O vencedor será aquele que tiver acumulado maior quantidade de pontos.

• Para acumular pontos os jogadores devem acertar as perguntas contidas na 

casa de chegada.

Figura 2: Tabuleiro do Pinga Pontos.

Este jogo pode colaborar para o desenvolvimento de competências como o 

raciocínio  lógico,  concentração,  habilidade  com  operações  elementares  como 

adição, além de poder contribuir para atividades com conteúdos em sala.

No  dia  14  de  agosto  de  2008 tiveram início  às  visitas ao  Laboratório 

Matemateca que se estenderam até o dia 27 de novembro de 2008. Dentre essas 

visitações uma aconteceu no dia 23 de outubro de 2008, nesse dia os estagiários 

estavam ansiosos, devido a informações sobre a turma da escola que participaria 

nesta data. As informações faziam referência ao índice de problemas tais como o 

uso de bebidas alcoólicas e indisciplina. Estas informações nos deixaram receosos 

devido  à  possibilidade  de  ocorrer  problemas  relacionados  com  desinteresse  e 

indisciplina.

No entanto, a turma do nono ano do Colégio Maria das Dores Campos, 

superou  nossas  expectativas  demonstrando  amplo  interesse  e  participação.  A 

visita teve início com a apresentação dos estagiários. Logo após foi apresentado 

uma  mensagem  para  reflexão  e  motivação.  Diferente  das  visitas  coordenadas 

pelas outras duplas, antes do lanche ser servido foram lançados desafios lógicos 

para os alunos, que no final da apresentação seriam resolvidos.



Em seguida  iniciamos  o  trabalho  com os  alunos  relembrando  o  que  é 

equação do segundo grau, como resolvê-la e suas aplicações. Dando continuidade, 

explicamos para os alunos as regras do Bingo e foi realizado o jogo.

Durante o jogo percebemos que alguns dos alunos tinham dificuldades, 

mas  estavam  motivados  e  interessados.  Com  o desenvolver  do  jogo  muitas 

dúvidas sobre equação do segundo grau foram esclarecidas pelos estagiários que 

colaboraram para realização de um bom trabalho.

Num segundo momento realizou-se o outro jogo proposto, o Pinga Pontos. 

Por ser um jogo onde a matemática está implícita em perguntas de caráter lógico-

dedutivo e pelo fato da turma corresponder ao que era proposto esse jogo também 

atingiu as expectativas pensadas na primeira etapa do projeto.

Em geral  essa  visita  foi  muito  produtiva,  tanto  para  os  jovens  que 

participaram quanto para os estagiários.

No dia 13 de novembro de 2008 ocorreu a segunda visita que aconteceu 

com a mesma estrutura da primeira. Iniciou com a apresentação dos estagiários, 

teve um momento de reflexão e lançamos dois desafios. Como motivação para os 

desafios, que não fizemos na primeira visita, oferecemos um prêmio para quem 

conseguisse resolver o desafio das “Pérolas”.

Como na  primeira  visita  depois  do  lanche,  falamos  sobre  equações  do 

segundo grau, e aplicamos o jogo Bingo com os alunos.

Durante o jogo apareceram algumas dúvidas dos alunos, mas não foram 

dúvidas sobre a estrutura do jogo, mas de como resolver as equações. 

O Pinga Pontos ocorreu como na primeira visita.

Nos  instantes  finais  da  visita,  os  participantes  comentaram  sobre  suas 

idéias de como resolver os desafios propostos. Um dos alunos conseguiu resolver 

o desafio das “Pérolas”.

Então fomos tirar a foto de todos que participaram e despedimo-nos dos 

alunos com grande alegria por ter sido uma manhã muito produtiva para todos.

2 Conclusões

O trabalho  desenvolvido  no  Estágio  conseguiu  alcançar  boa  parte  dos 

objetivos  esperados,  proporcionando  uma  experiência  concreta  para  a  nossa 

formação  profissional  e  permitindo  um  contato  mais  próximo  com  a  prática 

docente e com a realidade de uma sala de aula.

Com  esse  trabalho  ficou  evidente  a  importância  do  saber  matemático 

contextualizado,  mostrando  que  os  jogos  permitem  desenvolver  um  ensino 

significativo e de qualidade e proporcionaram várias outras reflexões.

A experiência que o projeto do estágio propiciou para o grupo, permitiu 

uma visão do quadro de ensino de Catalão. Observamos que as dificuldades são 



inúmeras, mas fica evidente que é possível trabalhar com propostas inovadoras 

com os alunos, desde que bem orientadas.

O estágio contribuiu no sentido de esclarecer o papel do jogo em sala da 

aula, bem como a importância de tecnologias educacionais facilitadoras do ensino 

e da aprendizagem. Nesse sentido, pode-se citar o uso de materiais concretos e 

vertentes diversas da educação matemática: modelagem matemática, resolução de 

problemas e etnomatemática.

A  partir  do  trabalho  desenvolvido,  foi  possível  fazer  reflexões  e  nos 

conscientizar da importância da execução de aulas práticas, envolvendo jogos e 

estimulando o aluno a aprender.

A disciplina Estágio Supervisionado I juntamente com o Projeto Integrar, 

funcionou como uma base importante para a formação da turma. Durante a nossa 

participação no projeto,  percebemos a  importância  dos jogos para o ensino da 

matemática  e,  conseqüentemente,  para  a  aprendizagem  da  mesma.  Tivemos  a 

experiência  de  buscar  atividades  complementares  para  certos  conteúdos  e  foi 

possível estabelecer metas e objetivos como profissionais da educação para com 

um ensino de melhor qualidade.
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Resumo. A necessidade de tornar o ensino de matemática mais produtivo e 
eficiente vem despertando novas vertentes na educação. Neste novo âmbito 
está inserido a informática nas aulas de matemática como uma sugestão 
pedagógica, que pode ser inserida nas aulas por meio de propostas que 
envolva a geometria dinâmica. Neste trabalho apontamos uma proposta do 
uso de geometria dinâmica em sala de aula. 

Palavras-chaves: Educação, Matemática, Geometria Dinâmica. 

1 Introdução 
Diante de problemas relacionados com a educação matemática no Brasil, tem 

sido observada a necessidade latente de tornar o ensino de matemática mais 
significativo, interessante e prazeroso, de forma que o aluno tenha oportunidade 
de construir seu conhecimento e conseqüentemente ter uma boa formação. 

A exposição do aluno ao ensino passivo, onde o conhecimento é apresentado 
de maneira formal e o aluno é incentivado a decorar e repetir o que o professor 
expõe, acarreta vários problemas e tem sido alvo de reflexões e análises. Este tipo 
de ensino não atinge as expectativas da escola, o que resulta em altos índices de 
evasão e reprovação.  

Com algumas mudanças na postura e nas práticas do professor, no que tange o 
incentivo à construção do conhecimento, o respeito ao tempo e a forma de 
aprender de cada aluno, acarreta melhora na qualidade da educação. Nesse 
sentido, o presente trabalho tem como objetivo incentivar a utilização de 
softwares educacionais na prática do professor e para isto, se busca estudar e 
entender alguns destes, onde possam ser explorados, de modo dinâmico e 
prazeroso, conceitos geométricos do ensino médio, uma vez que segundo Barbosa 
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(2005,   p.13)   “algumas   áreas   da  Matemática,   como   a   Geometria,   possibilitam   o  
surgimento de prazer e gozo que merecem ser  explorados  pelos  educadores”. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 
“os temas selecionados devem ter relevância científica   e   cultural”   Isso   significa  
proporcionar aos alunos não só uma formação profissional mais também o 
desenvolvimento de uma série de competências dando melhor articulação no 
caminho educacional. Para entender melhor o conjunto de temas a serem 
trabalhados, os PCNEM propõe para o ensino de matemática uma divisão 
sistemática dos conteúdos, do ensino médio, em três temas estruturadores: 
Álgebra, Geometria e Análise de dados, desenvolvidos de forma concomitante. 
Essa divisão é articulada para favorecer o desenvolvimento de competências 
almejadas tendo relevância cientifica e cultural na preparação dos alunos. 

Nesse sentido o estudo de softwares educacionais pode ser uma interessante 
ferramenta e oferecer vantagens para o procedimento de ensino, já que novas 
mídias permitem segundo Penteado, o desenvolvimento de maiores articulações 
tanto dos discentes quanto dos docentes através do período de transição  

 
O lápis e o papel são mídias que estão incorporadas no fazer do 

professor e da maioria das pessoas em nossa sociedade, e sem dúvida 
muitos   dos   limites   desse   “fazer”   são   determinados   pelos   limites   da  
mídia. Elas têm imprimido uma forma de pensar e resolver os 
problemas, e a posição de nossas professoras fortalece a idéia de que a 
incorporação de uma nova mídia na sala de aula, no nosso caso o 
computador, exige um período de transição, para que se estabeleça 
uma integração com as mídias anteriormente utilizadas e uma nova 
relação com o conteúdo. (PENTEADO, 1999, p. 309). 

 
De acordo com a colocação de Penteado, está a  de  Ubiratan  D’  Ambrosio “A  

influência de computadores e Informática na matemática e seu ensino estão 
mudando as expectativas educacionais da realidade a ação.” (D’   AMBROSIO;;  
UBIRATAN, 1932. p.101). Fazendo alusão ao processo de expectativas gerados 
na transição, pelas novas necessidades, qualificações, a eliminação de trabalhos 
repetitivos ou árduos e certamente a preparação para novos desafios sociais a 
serem encontrados. Com base nestas vertentes pode se entender que o trabalho 
com o computador provoca mudanças na dinâmica da sala de aula, a qual exige do 
professor novos conhecimentos e ações. 

No entanto isso não significa dizer que todas as atuações do professor estarão 
concentradas no computador, este é um instrumento importante cujo uso será 
submetido aos elementos usualmente na docência. 

Tendo em mente a vontade e necessidade de colaborar para o melhor 
entendimento de novas mídias educacionais o estudo do software GEOGEBRA 
pode facilitar o aprimoramento da preparação docente já que é um software 



 
 

gratuito e fornece mais de um caminho de estudo. Veja a seguir algumas 
informações sobre o GEOGEBRA: 

 
Figura 1: Tela inicial do GEOGEBRA. 

 
Na parte superior da tela encontra-se a barra de ferramentas. Nesta barra 

encontramos as teclas de atalho, exibidas através de ícones, para as funções 
semelhantes.  

A área de trabalho é dividida duas janelas: algébrica e geométrica. A janela 
algébrica, localizada à esquerda, permite que sejam visualizadas as relações 
algébricas dos itens trabalhados na parte geométrica da área de trabalho. Estes 
itens são divididos por objetos livres e dependentes. A janela geométrica possui 
um sistema de eixos coordenados e nela são mostradas as imagens, os gráficos e 
demais elementos geométricos inseridos no programa. O mouse ao entrar em 
contato com algum objeto da janela geométrica apresenta a descrição deste.  

Na parte inferior temos a barra de entrada / comandos. Através desta barra, 
elementos tanto algébricos quanto geométricos podem ser inseridos na área de 
trabalho. Além disso, para auxiliar na utilização dos comandos do GEOGEBRA, 
no lado direito desta barra, encontram-se listados os principais comandos do 
programa.  

A partir de agora, apresentamos mais detalhes das ferramentas destacadas 
pelos ícones da barra de ferramentas. Estes ícones, ao serem explorados com o 
mouse, fornecem uma lista de opções que descrevemos abaixo: 

 



 
 

 
 
Possibilita a movimentação dos objetos presentes na janela 
geométrica da área de trabalho com a utilização do mouse e ainda 
girar um objeto em relação a um ponto.  

 

 
 
Permite: criar pontos na janela geométrica; determinar a interseção 
de objetos e encontrar o ponto médio de um segmento ou centro de 
um objeto (cônica).  

 

 
 
Determina à reta ou semi-reta definida por dois pontos; Constrói um 
segmento através dos seus extremos ou um extremo e respectivo 
comprimento; Trabalho com vetores.  

 

 

 
Possibilita: determinar a reta perpendicular a uma reta e que passa 
por um ponto dado; determinar uma reta paralela a uma reta que 
passa por um ponto dado; encontrar a mediatriz de um segmento; 
definir a bissetriz; encontrar a(s) reta(s) tangente(s) a um círculo ou 
cônica; determinar a reta polar ou diametral; encontrar lugar 
geométrico.  

 

 
 
Permite criar polígonos de todas as formas. Se o interesse for obter 
um   polígono   regular,   basta   utilizar   a   opção   “Polígono  Regular”   e  
em seguida, forneça dois pontos e o número de lados do polígono.  

 

 

 
Possibilita: criar um círculo tendo o centro e um de seus pontos 
definidos; criar um círculo conhecendo o centro e a medida do raio; 
criar um círculo através da definição três pontos; estudar 
semicírculo e setor circular; determinar a cônica que passa por cinco 
pontos definidos.  

 

 

 
Permite o trabalho com ângulos; Possibilita calcular: a distância 
entre dois pontos; a distância entre ponto e reta; a distância entre 
ponto e círculo; área de uma região plana; inclinação de uma reta.  

 

 

 
Possibilita o estudo de refletir objetos em relação a uma reta ou a 
um ponto; Amplia ou reduz um objeto a partir de um ponto por um 
determinado fator; Permite transladar e rotacionar objetos.  

 



 
 

 

 
Possibilita a variação de medidas de ângulos e números existentes; 
Possibilita exibir e esconder objetos na área de trabalho; Verifica a 
relação existente entre dois objetos selecionados.  

 

 
 
Desloca os eixos do sistema de coordenadas da janela geométrica; 
Altera a escala utilizada no sistema de coordenadas; Exibe e 
esconde objetos e rótulos; Copia estilo visual; Apaga objetos.  

  

Ao selecionar uma das ferramentas, são exibidas no lado direito da barra de 
ferramentas as instruções de uso da mesma, isto é, qual o procedimento a ser 
adotado para a utilização desta.  

Além das ferramentas descritas, o GEOGEBRA possibilita a criação de novas 
ferramentas e que estas sejam inseridas na barra de ferramentas. 

Então por ser um software compatível com a proposta de novos instrumentos 
favorecedores do desenvolvimento e aprendizagem o GEOGEBRA tem se 
tornado um interessante meio para trabalhar com ensino de funções e geometria.  

2 Conclusões 
Os programas de criação de micro-mundos de Geometria, como o 

GEOGEBRA, constituem ferramentas poderosas na superação dos obstáculos 
inerentes ao aprendizado. 

Nestes ambientes conceitos de geometria e de funções são construídos com 
equilíbrio conceitual e figural. A habilidade para perceber representações 
diferentes de uma mesma configuração se desenvolve sobre configurações 
geométricas e levam a descoberta de propriedades novas e interessantes. Quanto 
às atitudes dos alunos frente ao processo de aprender: experimentam; criam 
estratégias; fazem conjecturas; argumentam e deduzem propriedades matemáticas. 
A   partir   de   manipulação   concreta,   “o   desenho   em   movimento”,   passa   para  
manipulação abstrata atingindo níveis mentais superiores da dedução e rigor, e 
desta forma entendem a natureza do raciocínio matemático.  

Tendo em mente tantos desafios presentes e vindouros no ramo educacional é 
muito importante que a escola prepare o aluno para o mundo e para os desafios 
que encontrará, é preciso direcionar o ensino de acordo com a realidade de cada 
um, dando importância as novas tecnologias e adicionando as mudanças no 
compasso das necessidades da sociedade e do mundo. 
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Resumo 

Neste trabalho, avaliou-se em diferentes aspectos a avaliação docente 
feita pelos alunos ao final de cada curso realizado na Universidade Federal de 
Goiás (UFG). Este tipo de recurso, aplicado há muitos anos pela UFG, sofreu 
poucas mudanças na sua metodologia e em seu conteúdo ao longo dos anos. 
Nosso foco de estudo foi a análise de um questionário e das respostas dadas 
pelos alunos na avaliação docente. As perguntas por nós elaboradas no 
questionário tiveram a intenção de investigar qual a motivação do aluno ao 
avaliar seus professores. 
Palavras-chave: Avaliação, sphinx, docente.   

�
1 - Introdução 
 

Avaliar o desempenho de um aluno em uma determinada disciplina 
consiste em atribuir um número que informe o quanto o aluno progrediu durante o 
semestre na visão do professor a partir de critérios avaliativos adotados. 
Progressão engloba, dentre outros valores, o quanto o aluno absorveu de 
conhecimento, quais as relações conceituais que ele foi levado a criar durante o 
curso e o quanto a disciplina provocou de amadurecimento intelectual.  



Poderíamos elencar vários outros elementos que compõem os valores a 
serem aferidos pela avaliação. Avaliar é então uma tarefa complexa, com muitas 
facetas e seria um erro permitir que apenas um instrumento de avaliação fosse 
empregado para se medir a efetividade do processo ensino-aprendizagem.  

Avaliar, apesar de todas as complexidades envolvidas, é uma ferramenta 
essencial no processo de ensino que afeta o processo de aprendizagem. Os objetos 
usados para avaliar e os critérios utilizados para extrair de tais objetos os pontos 
que devem ser considerados para medir o desempenho do aluno são, apesar de 
todos os critérios balizadores que se empreguem, subjetivos, pois variam de 
professor para professor.  

“É voz corrente que prova não é um bom instrumento de avaliação. No entanto, 
ainda é o instrumento mais utilizado e preferido por professores e estudantes. 
Afirmações do tipo: esta turma é muito faladeira. Vou dar uma prova bem difícil 
para eles prestarem mais atenção às aulas, são relativamente correntes e 
deveriam conduzir a uma profunda reflexão. Levanta-se a questão de como 
elaborar instrumentos de avaliação que não sejam influenciados pelo estado de 
espírito do professor.”  

[Maria Helena Campos Soares de Mello e João Carlos C.B. Soares de 
Mello - 2004] 

 

E quanto à avaliação dos docentes, a qual é feita pelos alunos? Não seria 
ela também multifacetada e complexa? A resposta a esta pergunta deve ser 
positiva. No entanto, o momento da avaliação docente é único, sem dar aos 
estudantes uma nova chance de avaliar, e vazio em propósito, afinal o 
questionário a que respondem é elaborado por professores potencialmente 
avaliados. Também acreditamos que seja errado atribuir apenas um valor 
numérico ao desempenho docente, pois é este complexo em suas atribuições.  

Questionamo-nos como sugerem (Mello e Mello – 2004) se a avaliação 
docente pelos alunos não estaria também sendo influenciada pelo estado de 
espírito dos mesmos. Neste sentido, a proposta do nosso trabalho foi avaliar em 
diferentes aspectos a avaliação docente feita pelos alunos ao final de cada curso 
realizado na Universidade Federal de Goiás (UFG). Este tipo de recurso, aplicado 
há muitos anos pela UFG, sofreu poucas mudanças na sua metodologia e em seu 
conteúdo ao longo dos anos. Nosso foco de estudo foi a análise do questionário e 
das respostas dadas pelos alunos a respeito dos seus professores. 

O processo de avaliação ainda é um assunto muito discutido em todas as 
esferas da educação e em todos os níveis. Ainda não se chegou a um modelo que 



uma vez aplicado torna-se infalível e livre de possíveis ajustes e acertos. Tem-se 
discutido muito sobre a prova escrita como único recurso para avaliação, como 
esta prova é elaborada, como é aplicada e o que se pretende realmente obter de 
resultado. Questiona-se sobre a atitude de muitos professores que usam a prova 
escrita como ferramenta de imposição e autoridade dentro da sala de aula.  

 

2 - Objetivo 
Investigar o critério e a sinceridade utilizados pelo aluno ao responder o 

questionário de avaliação docente.  

Analisar a efetividade do processo avaliativo empregado, isto é, verificar 
se a avaliação docente, nos moldes empregados na Universidade Federal de 
Goiás, atinge os objetivos a que foi proposta. 

 

 

3 - Metodologia 

 
Fundamental para garantir a fidelidade do processo seria que os alunos não 

se  sentissem intimidados com os questionamentos que seriam feitos. Desta forma, 
optamos pela elaboração de um questionário.  

Foram escolhidas turmas dos cursos de Computação, Física, Química, 
Matemática e Biologia do Campus Catalão da UFG por estarem mais próximos do 
local de trabalho da equipe e também por serem cursos, nos quais os professores 
da equipe ministravam suas aulas.  

Baseados em situações vivenciadas por professores e por narrativas de 
alguns alunos envolvendo a avaliação docente aplicada pela UFG, elaboramos o 
questionário contendo seis questões, as quais deveriam ser respondidas 
discursivamente.  

 

4 - O questionário 
Dentre as várias situações vivenciadas pelos professores, uma nos chamou 

a atenção devido a sua particularidade.  

Um professor do campus ficou responsável por ministrar a mesma 
disciplina em dois semestres, na primeira vez que ministrou a disciplina recebeu 



uma excelente nota dos alunos. No semestre seguinte, o professor ministrou a 
disciplina para uma turma formada quase que exclusivamente pelos ex-alunos que 
foram reprovados no semestre anterior. A nota do professor na avaliação docente 
aplicada pela UFG envolvendo vários dos alunos do semestre anterior sofreu um 
sensível decréscimo neste segundo semestre.  

Foi quando levantamos a seguinte questão: Seria a avaliação docente um 
mecanismo de punição, vingança do aluno ao professor pelo qual sente raiva ou 
outro sentimento similar?  

Já dos relatos dos alunos, o que mais ouvimos, antes de elaborar o 
questionário, envolvia receio de perseguição. Isto é, muitos alunos preferiam ser 
omissos ou até mesmo condizentes com os professores por eles avaliados por 
temerem serem perseguidos em futuros semestres. Alguns alunos não respondiam 
a única questão discursiva do questionário por medo de ter a caligrafia 
reconhecida pelo professor avaliado. 

Com base nesses e outros depoimentos que elaboramos o questionário com 
as seguintes questões:  

 

Questão 1: Você já se encontrou na seguinte situação? Chegou o final do semestre 
e você terá que fazer a avaliação do professor. No entanto, você sabe que ele será 
o seu professor no próximo semestre. Você deixou de ser sincero no momento da 
avaliação por ter ficado com medo de represália no próximo semestre por parte 
deste professor? 

 

Questão 2: Você fez uma disciplina com determinado professor e foi reprovado 
com o professor. No semestre seguinte o professor é o mesmo do semestre 
anterior. Você avaliou mal este professor simplesmente pelo fato de ter reprovado 
com ele no semestre anterior? 

 

Questão 3: Você costuma fazer observações ao preencher o desempenho docente? 

 

Questão 4: Você se vingou de um professor que por algum motivo particular, ou 
seja, por não gostar deste professor você o avaliou mal na sua avaliação de 
desempenho, mesmo sabendo que se avaliasse corretamente ele não sairia tão 
mal? 

 



Questão 5: O professor demonstra estar atualizado em sua área de atuação. Você 
se sente capaz em avaliar o professor neste critério? 

 

Questão 6: Faça uma sugestão ao formulário de desempenho docente. 

 

5 - A análise dos resultados 
 

 Foram aplicados mais de cem formulários. E como optamos pela forma 
discursiva precisávamos desenvolver/descobrir uma forma para alisá-los a 
contento.  

 Optamos por utilizar uma ferramenta desenvolvida para este propósito, e já 
consagrada no mercado. O sistema Sphinx.  
 Dentre as várias funcionalidades, uma nos permite extrair dos 
questionários palavras e/ou sentenças com maiores ocorrências. Optamos por 
utilizar a versão demo, uma vez que nosso questionário possui poucas questões e 
nossa base de dados não era muito grande. 

 Mesmo sabendo que não era necessário se identificar para responder o 
questionário e tendo sido informados de que toda a informação colocada seria 
mantida em sigilo, constatamos um termo fácil de ser identificado em vários 
alunos. 

 Outro ponto muito importante foi em constatar a maturidade dos alunos a 
partir da análise das respostas. Segundo relatos de professores, algumas turmas se 
mostravam mais participativas nas atividades em sala de aula e outras um tanto 
apáticas. Na análise do questionário ficou comprovada que as turmas ditas mais 
participativas eram as que mais opinavam e colocavam suas opiniões em respostas 
elaboradas, enquanto que as ditas apáticas respondiam apenas sim ou não. 

 As figuras 1, 2 e 3 apresentam os resultados da análise dos questionários 
usando o Sistema Sphinx.  
 Devido à limitação da versão demo, muitas análises não puderam ser 
realizadas, mas no que foi possível, constatamos, por exemplo, que a perseguição 
por parte tanto do professor quanto do aluno, se existe, não foi um ponto de 
consenso dos alunos. A grande maioria dos alunos disse não temer perseguição 
por parte dos professores e no caso da situação de se deparar com o mesmo 
professor que lhe reprovou em semestre futuro, ficou evidenciado que isso não 
mudaria a sua forma de avaliar. 



 Grande parte dos alunos também disse não ser capaz de avaliar se o 
professor domina ou não o conteúdo ministrado. 

 Mas o que mais nos chamou atenção foram as respostas a sexta questão. 
Os alunos desacreditam no formulário que preenchem no final de cada semestre. 
Alegam que existem professores que recebem avaliação ruins a vários semestres 
seguidos, mostrando assim que o professor não se preocupa em reverter a 
situação. Mesmo a instituição não toma providências baseadas nas análises feitas 
nos formulários. 

   

 

Avaliação docente

Você já se encontrou na seguinte situação?
Chegou o final do semestre e você terá que
fazer a avaliação do professor. No entanto,
voce sabe que ele sera o seu professor no

próximo semestre. Voce deixou de ser sincero
no momento da avaliação por ter ficad

Não 26 10,9%
o 11 4,6%
de 10 4,2%
é 8 3,4%
avaliação 7 2,9%
que 6 2,5%
A 5 2,1%
para 5 2,1%
ser 5 2,1%
uma 5 2,1%
pois 4 1,7%
professor 4 1,7%
do 3 1,3%
já 3 1,3%
por 3 1,3%
... 133 55,9%

Total 238 100,0%
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3,4%

2,9%

2,5%

2,1%
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1,3%
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55,9%

Você fez uma disciplina com determinado
professor e você reprovou com este professor.
No proxmo semestre foi o mesmo que ministrou

a disciplina. Voce avaliou mal este professor
simplemente pelo fato de ter reprovado com

ele no semestre anterior?

Não 24 9,4%
é 10 3,9%
professor 10 3,9%
que 10 3,9%
de 9 3,5%
o 9 3,5%
a 7 2,8%
com 5 2,0%
disciplina 5 2,0%
em 5 2,0%
por 5 2,0%
um 5 2,0%
ele 4 1,6%
os 4 1,6%
avaliaria 3 1,2%
... 139 54,7%

Total 254 100,0%

0% 54,7%
9,4%

3,9%

3,9%

3,9%

3,5%

3,5%

2,8%

2,0%

2,0%
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2,0%
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1,6%

1,2%

54,7%

Figura1: Gráfico com o resultado da análise das questões 1 e 2. 



 
Figura2: Gráfico com o resultado da análise das questões 3 e 4 

Avaliação docente

Voce costuma fazer observações ao preencher
o desempenho docente?

não 17 17,5%
vezes 5 5,2%
que 4 4,1%
Às 3 3,1%
por 3 3,1%
sim 3 3,1%
a 2 2,1%
adianta 2 2,1%
avaliação 2 2,1%
de 2 2,1%
fiz 2 2,1%
os 2 2,1%
preciso 2 2,1%
quando 2 2,1%
sempre 2 2,1%
... 44 45,4%

Total 97 100,0%
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Você se vingou de um professor que por algum
motivo...

não 16 15,0%
em 4 3,7%
professor 4 3,7%
de 3 2,8%
já 3 2,8%
o 3 2,8%
a 2 1,9%
avaliação 2 1,9%
e 2 1,9%
muito 2 1,9%
nunca 2 1,9%
prejudicar 2 1,9%
sim 2 1,9%
tive 2 1,9%
ainda 1 0,9%
... 57 53,3%

Total 107 100,0%

0% 53,3%
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Avaliação docente

O professor demonstra estar atualizado em sua
área de atuação. Você se sente capaz em

avaliar o professor neste critério?

não 15 5,9%
que 13 5,1%
é 11 4,3%
o 10 3,9%
Sim 9 3,5%
professor 7 2,8%
pois 5 2,0%
a 4 1,6%
em 4 1,6%
me 4 1,6%
quando 4 1,6%
de 3 1,2%
ele 3 1,2%
está 3 1,2%
se 3 1,2%
... 156 61,4%

Total 254 100,0%

0% 61,4%
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Faça uma sugestão ao formulário de
desempenho docente.

é 12 4,7%
Que 12 4,7%
o 9 3,5%
de 8 3,1%
não 7 2,8%
a 6 2,4%
ser 6 2,4%
professor 5 2,0%
alunos 4 1,6%
Ele 4 1,6%
os 4 1,6%
por 4 1,6%
Acredito 3 1,2%
avaliação 3 1,2%
com 3 1,2%
... 164 64,6%

Total 254 100,0%
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 Figura3: Gráfico com o resultado da análise das questões 5 e 6 

 

 

 

 

 



6 - Algumas Considerações finais: 
 

 
Abaixo listamos algumas respostas extraídas dos questionários aplicados. 

Tais respostas representam uma gama de outros que atacam o mesmo ponto de 
vista: Para que avaliar o docente na UFG? 

“ Quando o aluno tem nota abaixo da média é reprovado, e o professor?”  

“Ainda não tomei conhecimento de nenhuma ação movida contra ou a favor de 
um professor avaliado.” 

“Que haja maior transparência nos resultados destas avaliações, pois a maioria dos 
alunos desconhece a força dessa avaliação.” 

 

 

7 - Sugestões: 
 

 Sabemos que a UFG vem informatizando todos os processos acadêmicos, 
desde o cadastro de notas até a requisição de materiais, e temos conhecimento de 
que o processo de avaliação está em fase final de sistematização. Recomendamos 
que o questionário de avaliação fosse realizado de modo eletrônico o mais breve 
possível. Via web, por exemplo. 

 Um ponto crucial no processo de avaliação é a análise dos resultados, 
neste sentido recomendamos que os resultados sejam efetivamente analisados, que 
sejam divulgados aos mais interessados, professores e alunos, e que alguma 
medida de acompanhamento seja tomada pela instituição.  

 O descrédito dos alunos, constatado no trabalho, se deve a falta de 
divulgação dos resultados e a falta de mecanismos para punir e recompensar os 
professores de acordo com a avaliação recebida.  

 Na UFG existe uma gama de cursos promovidos para a qualificação 
docente, um destes é obrigatório para professores em estágio probatório com 
menos de dois anos de experiência em ensino superior federal. Julgamos 
necessário que todos os professores em estágio probatório realizassem tal curso e, 
mais, que todos os professores que recebessem avaliações ruins em duas 
avaliações consecutivas também participassem de cursos de capacitação.  



 Em qualquer área de atuação a constante atualização é fundamental para o 
profissional compromissado. Os profissionais de instituições de ensino superior 
dedicam grande parte de seu tempo ensinando e só se aperfeiçoam em temas de 
sua área de pesquisa, nunca dedicam um tempo para aperfeiçoar a forma como 
ensinam. 

 Achamos por bem, que os coordenadores de cursos também fossem 
avaliados por suas atividades administrativas, tanto por alunos quanto por 
professores. 

 
8 - Conclusão: 
 

 Foi verificado que os alunos, em sua maioria, não acreditam no processo 
de avaliação docente. Acham a metodologia aplicada constrangedora, pois já 
passaram por situações em que o coordenador do curso foi aplicar na turma sua 
própria avaliação. Foi narrado também situações em que o coordenador deu cinco 
minutos para os alunos preencherem a avaliação do docente. Acreditamos que em 
relação a estes aspectos o questionário respondido eletronicamente e as respostas 
coletadas por uma central melhoraria muito a eficiência e evitaria distorções e 
manipulações de resultados.  

 Se a intenção do processo avaliativo, empregado pela UFG, é o de 
verificar o desempenho dos docentes do seu quadro, visando que o mesmo se 
aperfeiçoe então, tal intenção não alcançou os objetivos almejados. De fato, 
somos de opinião igual a dos alunos quando apontam um completo descrédito em 
todo processo. 

 O processo avaliativo deve existir e deve ser sério. Em sala de aula não 
utilizamos apenas uma prova para avaliar um aluno e professores compromissados 
não utilizam a avaliação apenas com o critério para reprovar alguém. A avaliação 
reflete também se o processo de ensino e as expectativas do professor foram 
supridas. O mesmo deveria ser pensado de uma avaliação empregada pela UFG: 
A Instituição vem dando suporte necessário para o professor se tornar melhor? As 
expectativas dos alunos, quando entregam os formulários aos aplicadores da 
avaliação, serão supridas? 
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Resumo 
 

As propriedades optoeletrônicas de heteroestruturas semicondutoras 
são fortemente determinadas por suas densidades de estados, que por sua 
vez dependem da dimensionalidade do sistema. Sendo assim, os processos 
de difusão de portadores nestes sistemas devem ser influenciados pela 
dimensionalidade dos mesmos. Uma das técnicas mais utilizada na 
investigação de tais processos é a fotoluminescência resolvida no tempo. 
Entretanto, considerando que a distância na qual o portador se propaga 
depende do seu tempo de vida, a extensão espacial da região de excitação 
deve forçar uma correlação com o tempo em que o portador permanece no 
estado excitado. Desta forma, estudos de espectroscopia de fotoluminescência 
resolvida espacialmente podem prover informações complementares aos 
estudos resolvidos no tempo. Neste trabalho, as propriedades de transporte 
lateral de portadores (difusão) em poços e fios quânticos de InGaAs/InP foram 
investigadas por meio da técnica de MSST (Microluminescence Surface Scan 
Technique). Foi observado que o comprimento de difusão dos portadores na 
direção paralela à direção [110] aumenta com o aumento da largura do fio 
quântico que foi variada de 40 a 120 ǖ. Também foi observado que a 
distribuição espacial dos portadores apresentou-se assimétrica com relação ao 
centro de excitação. Este comportamento foi descrito pela distribuição de Lévy.  
Palavras-chave: Difusão, fotoluminescência, poços e fios quânticos. 

 



 
1 - Introdução 
 

Foi mostrado por Monte e colaboradores que a difusão lateral de 
portadores em heteroestruturas semicondutoras de In0,53Ga0,47As/InP crescidas 
sobre substrato de InP orientado na direção [001] é claramente distinta da difusão 
em heteroestruturas crescidas em substratos orientados na direção de 2o fora da 
direção [001] (inclinada na direção [111]) [Monte et al., 2000; Monte et al., 2002; 
Monte et al., 2003]. A superfície inclinada do substrato de InP, no qual o  poço 
quântico de InGaAs é crescido, não é perfeitamente plana, mas apresenta degraus 
de uma monocamada de altura (a0 = 2,93 Å) e  84 Å de largura. Desvios da 
planaridade do substrato são acomodados pelo filme depositado por meio da 
variação de seu espaçamento e curvatura nas bordas das camadas nominalmente 
planas. Na prática, é esperado que o InGaAs nucleie na borda de um degrau e 
avance em direção ao degrau adjacente da camada de InP (crescimento tipo step-
flow),  resultando em uma variação local da espessura de InGaAs [Cox et al., 
1986]. Conseqüentemente, as interfaces dos poços quânticos são formadas por 
terraços que supostamente apresentam morfologia fractal e, portanto, a camada de 
InGaAs  também supostamente tem uma morfologia fractal [Mello et al., 2001].  

Como sugerido por Monte e colaboradores [Monte et al., 2000; Monte et 
al., 2002], a difusão em tais sistemas fractais é não-Fickiana e se o sistema não 
apresentar simetria de inversão espacial, a difusão pode ser assimétrica.  Isto é o 
que acontece com o movimento de portadores ao longo da direção [110] (A aos 
degraus). Para o movimento ao longo da direção [1-10] (// aos degraus), é 
esperado uma difusão não-Fickiana simétrica.  Neste trabalho, foi levada adiante 
a compreensão dos resultados prévios de Monte e colaboradores [Monte et al., 
2000; Monte et al., 2002]. Para isso são apresentados dados de fotoluminescência 
resolvida espacialmente (MSST) de um poço quântico de InGaAs como função da 
densidade de excitação e da temperatura.  

Considerando que a recombinação de portadores envolve um processo 
bimolecular, a luminescência espacialmente integrada (IPL) é proporcional ao 
produto da densidade de portadores (IPL = Bnp), onde B é o coeficiente de 
recombinação bimolecular, n e p são as densidades de elétrons e buracos, 
respectivamente. Uma vez que, n = p para um sistema não dopado, IPL escala com 
n2. Portanto, (IPL)1/2 é proporcional à densidade local de portadores (n) ao longo da 
linha que cruza o spot de excitação do laser. Assim, medindo-se (IPL)1/2 como 
função da distância radial do centro do spot de excitação (ou seja, a largura 
espacial do perfil de luminescência (¨)), obtém-se a largura lateral da distribuição 
de portadores que por sua vez é proporcional ao comprimento de difusão.  
Chaves propôs, em 1998, uma generalização da lei de  
Fick, na qual foi obtida uma equação de difusão envolvendo derivadas 



fracionárias que aplicada a um meio assimétrico leva a uma distribuição de 
partículas, a qual pode ser usada para descrever o perfil da densidade de 
portadores [Chaves, 1998]. 
 
2 - Técnica Empregada na Caracterização 
 

No experimento de Fotoluminescência resolvida espacialmente foi utilizada a 
técnica de varredura superficial da microluminescência também chamada de 
MSST-Microluminescence Surface Scan Technique - desenvolvida em 1997 por 
Monte e colaboradores [Monte et al., 1997]. Na MSST, um feixe de laser 
focalizado na superfície do material, gera um plasma de elétrons e buracos. Como 
a massa dos elétrons é menor que as dos buracos, os elétrons tendem a mover-se 
para fora da região de excitação mais rapidamente que os buracos. Entretanto, a 
polarização resultante deste processo impede este movimento, fazendo com que a 
população de elétrons-buracos expanda coletivamente, tal como um plasma neutro 
de dois componentes. Este movimento depende de uma série de fatores, sendo que 
os principais são: a mobilidade (P), o tempo de vida (W) e a densidade dos 
portadores. Tais fatores por sua vez dependem de outros, como: temperatura, 
excitação óptica e concentração de impurezas, etc.. 

Concomitantemente ao processo de difusão, a presença dos pares elétrons-
buracos gera um processo de recombinação que pode ser radiativa (com emissão 
de luz) ou não.  Desta maneira, à medida que os portadores difundem-se para fora 
da região de excitação recombinam-se, diminuindo, portanto a densidade de pares 
elétrons-buracos e limitando a região de difusão. 

A mobilidade está relacionada com o coeficiente de difusão através da relação 
de Einstein: )/(,, eTKD Bpnpn P  onde  é a densidade de elétrons e a 
densidade de buracos. Como o produto do tempo de vida (W) pelo coeficiente de 
difusão  é proporcional ao comprimento de difusão ambipolar (L) e este é 
proporcional ao comprimento da região de difusão, basta apenas medir o 
comprimento da região de difusão em função de alguns parâmetros (temperatura, 
excitação óptica) para que possamos ter acesso a importantes informações sobre 
os sistemas estudados.  
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A MSST se baseia na análise da expansão da região de luminescência com 
relação à região de excitação do feixe óptico na superfície da amostra. Para isso 
um feixe de laser é focalizado sobre a superfície da amostra em um spot 
microscópico (' 0 ~ 5 µm) e excita os elétrons dentro da região iluminada para 
um nível superior da banda de condução. Quando o tempo de vida característico 
do nível excitado se esgotar, os elétrons retornam para o estado fundamental, 
emitindo fótons com energia equivalente à energia de transição. Enquanto estão 
no estado excitado os portadores dentro da camada do semicondutor difundem-se 



para fora da região de excitação, criando ao seu redor uma área luminescente. A 
luz proveniente da área luminescente é coletada através da mesma objetiva usada 
para focalizar o feixe incidente (backscattering). Um beamsplitter é usado para 
redirecionar a luz proveniente da amostra para o plano da imagem da objetiva. 
Esta imagem é ampliada, no caso atual, de 13 vezes. A luz projetada, que inclui 
tanto a luminescência do cristal quanto à linha do laser, pode ser separada 
simplesmente usando um espectrômetro ou filtros adequados. No plano onde a 
imagem é formada se encontra um dispositivo de varredura que consiste de um 
pinhole e outra objetiva, tudo sobre uma plataforma XY acopladas a dois motores 
de passo. Por meio da técnica convencional de detecção lock-in e um detector de 
Ge resfriado a nitrogênio líquido, mede-se a intensidade da luminescência que 
atravessa o pinhole de varredura. Então, o computador registra a posição do 
pinhole e a intensidade de luz no detector. Este procedimento permite obter a 
imagem uni ou bidimensional da luminescência. A precisão espacial de varredura 
do sistema atual é de 2 micrômetros. A representação esquemática do experimento 
é mostrada na Figura 1. 
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Figura 1 - Aparato experimental para a técnica de varredura espacial da imagem da 
microluminescência (MSST). 
 
3 - Amostras 
 

As heteroestruturas aqui estudadas foram crescidas por epitaxia de 
levitação por vapor (VLE) [Cox et al., 1986] sobre substratos de InP dopados com 
Sn, orientados de 2o fora da direção [001] na direção [111]. O processo de 
crescimento das amostras obedeceu a um protocolo em que foi crescida uma 
camada buffer de InP, seguida da respectiva camada ativa de In0,53Ga0,47As (não 
tensionada) e um cap layer de InP de 600 Å. A taxa de crescimento foi de 2 e 0,5 



Å/s para as camadas de InGaAs e InP, respectivamente. A temperatura de 550oC 
foi usada para imprimir um ritmo mais preciso e minimizar efeitos de transição.  

Devido à desorientação de 2o da direção [001], o substrato de InP sobre o 
qual a camada de InGaAs é crescida não é perfeitamente planar, contendo degraus 
de uma monocamada de altura (ao = 2,93 Å) e 83 Å de comprimento (Figura 2). 
Assim o tempo de deposição da camada ativa (InGaAs) define sua largura (no 
caso dos fios quânticos) e/ou sua espessura. Se o tempo de deposição for 
suficientemente longo a camada de InGaAs depositado no degrau adjacente se 
sobreporá ao próximo degrau, possibilitando uma transição de uma 
heteroestrutura do tipo fio quântico para um poço quântico simplesmente 
aumentado o tempo de deposição.  

As amostras denominadas por: LV844, LV834, LV837, LV835 e LV840, 
cujos tempos de deposição da camada de InGaAs são:  0,5 s, 1,0 s, 2,0 s, 3,0 s e 
10,0 segundos, respectivamente, são fios quânticos com diferentes larguras . 
A amostra denominada por LV842, cujo tempo de deposição é de 240 s, é um 
poço quântico de 110 Å de largura.  

� �xL

  

[001] 
n̂

Figura 2 - Morfologia das amostras de fios quânticos usadas neste trabalho. 

 

Foi possível determinar as larguras dos fios quânticos em cada uma das 
amostras a partir do trabalho de Worlock e colaboradores [Worlock et al., 1991]. 
Estes resultados estão mostrados na Tabela 1, onde N = i (i = 1, 2, 3 e 4) 
representa o número de monocamadas. 

 



Tabela 1 – Largura (Lx) dos fios quânticos das diferentes amostras estudadas neste 
trabalho. Dados obtidos a partir do trabalho de Worlock e colaboradores [Worlock 
et al., 1991]. 

Amostras 
tempo (s) 

Lx(N=1)
(Å) 

Lx(N=2)
(Å) 

Lx(N=3)
(Å) 

Lx(N=4) 
(Å) 

0,5 50 12 6 - 
1,0 80 21 12 - 
2,0 170 42 25 -- 
3,0 200 60 36 -- 
10,0 -- -- 200 120 

 
4 - Resultados 
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 Figura 3 - Raiz 

quadrada dos perfis de intensidade da fotoluminescência � � 2/1
PLI  ao longo de dois eixos 

ortogonais que se cruzam no centro do spot de excitação, para as heteroestruturas 
crescidas com o tempo de t = 0,5, 1,0, 3,0 10,0 e 240 s. 
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 Figura 4 - Raiz 

quadrada dos perfis de intensidade da fotoluminescência � � 2/1
PLI  ao longo de dois eixos 

ortogonais que se cruzam no centro do spot de excitação. As linhas sólidas representam 
o melhor ajuste dos dados experimentais. (amostra LV842) 
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Figura 5 - Raiz quadrada dos perfis de intensidade da 

fotoluminescência  ao longo do eixo y para diferentes densidades de excitação. 
(amostra LV842) 
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Figura 6 – Parte assimétrica da raiz quadrada dos perfis 

de intensidade da fotoluminescência � � 2/1
PLI  obtidos após subtração do pico central, 

para diferentes intensidades de excitação. (amostra LV842) 
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 Figura 7 – Dependência da raiz quadrada dos perfis de 

intensidade da fotoluminescência � � 2/1
PLI  do pico central (círculos abertos) e do pico 

assimétrico (círculos fechados) como função da densidade de excitação. (amostra 
LV842) 
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 Figura 9 - Dependência da raiz quadrada dos perfis de 

intensidade da fotoluminescência � � 2/1
PLI  do pico central (círculos abertos) e do pico 

assimétrico (círculos fechados) como função da temperatura. As linhas representam o 
melhor ajuste. (amostra LV842) 
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 Figura 10 – Dependência da 
Difusividade  como função da (a) densidade de excitação e (b) da temperatura. A 

linha sólida representa o melhor ajuste obtido com 

rD
a

r TTD �v / . A linha pontilhada é 
somente guia para os olhos. (amostra LV842) 
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Figura 11 – Energia do Pico de PL ao longo de diferentes pontos da imagem de 
fotoluminescência (lado esquerdo). Raiz quadrada do perfil de intensidade da 

fotoluminescência � � 2/1
PLI  ao longo do eixo y. (amostra LV842) 

 



0,90 0,95 1,00 1,05

T = 75 K
y = 21 Pm

 

 Energia (eV)
 In

te
ns

id
ad

e 
da

 P
L

 

Figura 12 – Espectro de fotoluminescência a 21 Pm do centro do spot de excitação. 
(amostra LV842) 
 
5 - Conclusão 
 

A assinatura óptica, revelada pela difusão dos portadores fotoexcitados no 
poço quântico de InGaAs crescido sobre substrato inclinado de InP orientado 2o 
fora da direção [001], foi investigada usando medidas de fotoluminescência 
resolvida espacialmente em função da densidade de excitação, temperatura e 
posição na amostra. Simulações dos perfis da densidade de portadores, usando 
uma equação de difusão não-Fickiana descrita pela estatística de Lévy, mostraram 
que os perfis ao longo das direções x // [1-10] e > @110//y  são compostos por duas 
componentes. No caso da difusão ao longo de x foi encontrado que estas 
componentes são simétricas e descritas com D = 2 e 1,3, sendo seus picos 
localizados no centro do spot de excitação. Para a difusão ao longo de y verificou-
se que apenas uma das componentes é simétrica e está centrada no spot de 
excitação (D = 2). Já a outra componente é descrita com D = 1,3 e apresenta um 
perfil assimétrico, deslocado da posição central do spot de excitação. Os 
resultados mostraram que o coeficiente de difusão , associado à posição do 
pico assimétrico, cresce sublinearmente com a densidade de excitação e decresce 
com o aumento da temperatura da amostra. Estas dependências foram explicadas 
considerando que o coeficiente de difusão pode aumentar com a densidade de 
portadores (a qual aumenta com a densidade de excitação) e decrescer com o 
espalhamento dos portadores pela rede que aumenta com o aumento da 
temperatura. Foi revelado que a difusão anômala e assimétrica observada na 

rD



direção y está associada com a presença de recombinação Auger induzida pela 
morfologia da interface fractal.  
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 Resumo. Biembengut e Hein, no livro Modelagem Matemática no Ensino, 
apresentam sete modelos para o ensino da matemática. Estes modelos 
(intitulados: embalagens, construção de casas, a arte de construir ornamentos, 
razão áurea, abelhas, cubagem de madeira e criação de perus) foram 
utilizados pelos autores, ou indiretamente, por meio de professores 
simpatizantes da proposta, em diversos cursos da educação básica à superior. 
Julgamos que os modelos ‘embalagens’ e ‘a arte de construir e analisar 
ornamentos’ se adaptam mais facilmente à nossa proposta de uma oficina, 
por, em nossa opinião, apresentarem uma faceta mais lúdica e criativa e, 
ademais, podem ser trabalhados de modo rápido e sintético, sem, claro, 
perder seu potencial pedagógico e didático. Intencionamos com esses dois 
modelos dar menos ênfase às conceituações e técnicas de implementação da 
Modelagem Matemática, por acreditarmos que uma abordagem prática desse 
tema possa dar maior ênfase à argumentação de que a Modelagem 
Matemática provoque avanços qualitativos no processo de ensino-
aprendizagem da matemática. 
 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, ensino-aprendizagem. 

1 Introdução 
Encontramos, em nossas escolas, alunos com grandes dificuldades de 

aprendizagem. Este fato é notório principalmente quando falamos em matemática. 
Procurando melhorar o ensino-aprendizagem da matemática, é que diversos 
pesquisadores da educação matemática se debruçam sobre esse tema. Surge como 
proposta a Modelagem Matemática e destacamos Maria Salett Biembengut e 
Nelson Hein (2005), com o livro ‘Modelagem Matemática no Ensino’. 

A citada obra é um compêndio com a apresentação de sete modelos 
matemáticos e explanações acerca das melhores estratégias de ensino-
aprendizagem de matemática, tendo como apoio a Modelagem Matemática. 
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Antes de qualquer coisa, Modelagem Matemática vem a ser o meio pelo qual 
se interpreta a realidade por meio da linguagem matemática. Segundo Bassanesi 
(2004), a Modelagem Matemática “consiste na arte de transformar problemas da 
realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na 
linguagem do mundo real”. Isto se dá no momento em se torna possível traduzir 
determinado fenômeno em números. Por exemplo: é possível prever a quantidade 
de animais de determinada espécie em certo habitat e época. Pode-se também 
generalizar esse problema por meio de uma fórmula, obtendo-se assim um modelo 
matemático. 

A proposta de implementação citada se divide em três etapas: interação, 
matematização e modelo matemático. Na primeira etapa, o aluno irá reconhecer a 
situação-problema e se familiarizar com o assunto a ser modelado, isto pode se 
dar a partir de algum referencial teórico. Na segunda etapa, há a formulação do 
problema, ou seja, uma hipótese, e a resolução do problema em termos do 
modelo. Na última, temos a interpretação da solução e a validação (ou não) do 
modelo. Esta é a avaliação dos trabalhos, o momento de saber se o modelo atende 
às necessidades que o geraram. Caso, nesse ponto, a resposta seja negativa, é 
interessante que o problema seja retomado.  

Os sete modelos presentes no livro intencionam facilitar o processo de ensino-
aprendizagem da matemática e já foram usados pelos autores e por professores 
simpatizantes da Modelagem Matemática na educação básica à superior. Vale 
nesse ponto, uma breve explanação sobre cada um: 

O primeiro modelo, chamado ‘embalagens’, permite desenvolver conceitos de 
geometria plana e espacial; sistemas de medidas: linear, superfície, volume, 
capacidade e massa e função do 2º grau. Dependendo da abordagem do professor, 
pode-se trabalhar função do 3º grau e integrais. A proposta também pode ser 
usada como meio de conscientização dos alunos sobre a conservação do meio 
ambiente. 

O segundo modelo, intitulado ‘construção de casas’, abre espaço para o 
trabalho com geometria plana e espacial; sistemas de medidas (linear, superfície, 
volume, capacidade e massa); produto notável; relações métricas do triângulo 
retângulo; porcentagem, dentre outros. E assim como o modelo anterior, também 
permite o trabalho com conteúdos do ensino superior. 

O terceiro modelo, ‘a arte de construir e analisar ornamentos’, apresenta 
conceitos de isometria e permite desenvolver geometria plana. O diferencial desse 
modelo é a possibilidade de estimular a criatividade. 

A quarta proposta, ‘razão áurea’, vai mostrar algumas propriedades e 
aplicações do número de ouro e secções áureas com sugestões para a sala de aula. 
Assim como o anterior, este modelo também permite desenvolver a criatividade 
do aluno. 



 
 

A proposta ‘Abelhas’ permite desenvolver regra de três, relações métricas no 
triângulo retângulo, coordenadas retangulares e polares, progressão aritmética, 
função do 1º grau. 

O modelo ‘Cubagem da madeira’ desenvolve o programa de geometria, em 
particular geometria espacial, o respeito pelo trabalho de especialistas, em 
especial aqueles herdados por antepassados. 

E por fim, ‘criação de perus’ é um modelo que permite o uso de funções 
polinomiais. 

Apesar da ênfase dada em alguns modelos, todos podem ser adaptados para o 
nível superior e permitem o desenvolvimento e aprimoramento da criatividade, 
além da independência, autonomia, raciocínio lógico-dedutivo e é um estímulo à 
pesquisa e à curiosidade. 

Foi a partir da leitura desse livro, que tivemos a idéia de uma oficina para o 
evento em questão. Pretendemos apresentar três modelos: Embalagens, A Arte de 
Construir e Analisar Ornamentos e Razão Áurea. Ademais, é preciso citar, que a 
proposta desta oficina está vinculada às atividades do subprojeto de pesquisa do 
Programa Bolsas de Licenciatura/UFG (PROLICEN/2008), intitulado A 
Modelagem Como Meio Para o Ensino-Aprendizagem da Matemática na 
Educação Básica — vinculado ao projeto de pesquisa “A Modelagem Como 
Metodologia de Ensino-Aprendizagem na Matemática”, sob a orientação da 
professora Crhistiane da Fonseca Souza. 

A oficina se pretende mais prática, dando pouca ênfase às conceituações e 
dicas de implementação da Modelagem Matemática por acreditarmos na idéia de 
que uma abordagem mais prática do tema possa dar maior ênfase à argumentação 
de que a Modelagem Matemática possa provocar avanços qualitativos no ensino-
aprendizagem da matemática a nível dialógico e emancipátorio. 
 

2 Conclusões 
Tendo em mente que o objetivo principal (e o desafio) da escola é preparar o 

aluno para o mundo e para os desafios que encontrará, é preciso dimensionar o 
ensino de acordo com a realidade de cada educando, levando-se em consideração 
as novas tecnologias e incorporando as mudanças e ritmos do mundo.  

Isto se dará não por meio de um ensino conteudista e tradicionalista, mas sim 
por meio de um ensino pautado na lógica e no diálogo com a realidade. 
Respondendo a essa demanda, apresentamos a Modelagem Matemática. Que 
permite bem mais que a construção do conhecimento. 

Ao considerar o meio circundante do educando, ao permitir que o aluno faça 
pesquisa e desenvolva com independência e criatividade as atividades propostas, 
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ao ser uma ponte entre teoria e prática, a Modelagem Matemática, sem jamais se 
pretender um panacéia, é um meio pelo qual o aluno se descobre cidadão e agente 
principal de mudanças, o verdadeiro protagonista de sua história, alguém de fato 
preparado para enfrentar com sucesso e sensibilidade o futuro que bate a porta 
com cada vez mais força. 
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1 Introdução

O problema do empacotamento esférico consiste em distribuir esferas de
mesmo raio r por Rn de tal forma que duas esferas não possuam interseção,
ou se intersectem em apenas um ponto, e este arranjo ocupe o maior volume
posśıvel. Uma maneira para estudar este problema é utilizando reticulados:
dada uma base de Rn, o reticulado gerado por esta base é o conjunto de todas
as combinações lineares com escalares inteiros dos vetores desta base.

2 Preliminares

Antes de darmos uma definição formal de reticulados apresentaremos algu-
mas notações e alguma propriedades de estruturas matemáticas que serão
utilizadas através deste texto.

2.1 Notações

• Seja S um conjunto. Então M

m,n

denotará o conjunto de todas as
matrizes m£n com entradas em S.

• Se M denota uma matriz, então M

T denotará a matriz transposta de
M .

• d ae b a c indicarão, respectivamente, o menor inteiro não menor que
a e o maior inteiro não maior que a, enquanto d a c denotará a parte
inteira de a, ou seja d a c=d a - 0.5e.



2.2 Definições e Algumas Propriedades em Álgebra
Abstrata e Álgebra Linear

Definição 2.1. Um grupo consiste num conjunto não vazio G munido de
uma operação binária que satisfaz as seguintes propriedades:

G1: (a.b).c = a.(b.c) (Associatividade)

G2: Existe e 2 G tal que e.a = a 8a 2 G (Elemento Neutro)

G3: 8a 2 G, existe b 2 G tal que b.a = e (Existência de inverso)

Exemplo 2.1. O grupo linear geral GL(n,R). Se G=GL(n,R) denota o
conjunto de todas as matrizes n£ n invert́ıveis com entradas reais e µ é a
multiplicação usual de matrizes (A,B) 7! AB, então G é um grupo.

Exemplo 2.2. O grupo das permutações de um conjunto X. Seja G =
S(X) o conjunto de todas funções bijetivas ¡ : X ! X munido da operação
composição de funções.

Exemplo 2.3. O conjunto G = Z com a operação usual de adição de
números inteiros também é um grupo.

Observação 2.1. Seja G um grupo, se para todos x, y 2 G temos x.y = y.x

dizemos que G é um grupo comutativo ou abeliano.

Definição 2.2. Seja h., .i:Rn £ Rn °! R uma aplicação com as seguintes
propriedades:
8u, v, w 2 Rn e ∏ 2 R

1. hu + w, vi = hu, vi+ hw, vi
h∏u, vi = ∏ hu, vi
hu, v + wi = hu, vi+ hu,wi
hv, ∏ui = ∏hv, ui;

2. hu, vi = hv, ui e

3. hu, ui > 0 para u 6= 0

Chamremos tal aplicação de produto escalar. As propriedades 1, 2 e
3 implicam que o produto escalar é bilinear, simétrico e definido positivo,
respectivamente.
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Definição 2.3. (Produto Escalar Usual) O produto escalar usual é definido
como:

D

(u1, u2, . . . , un

)T

, (v1, v2, . . . , vn

)T

E

=
n

X

i=1

u

i

v

i

(1)

e será usado na maior parte deste texto.

Seja F um corpo. O espaço vetorial Fn é o conjunto de todas as n-uplas
x = (x1, x2, . . . , xn

) em que x

i

2 F. Estaremos principalmente interessados
em espaços vetoriais sobre o corpo dos números reais ou sobre os racionais
(F = R ou F = Q) .

Definição 2.4. (Norma) Seja k.k : Rn °! R a aplicação tal que 8 u, v 2
Rn e ∏ 2 R :

1. k∏uk = |∏| kuk (Homogênea positiva)

2. ku + vk ∑ kuk+ kvk (Desigualdade triangular)

3. kuk > 0 para u 6= 0

Chamamos tal aplicação norma do vetor u = (u1, u2, . . . , un

) .

Em geral definimos a norma

l

p

=
∞

∞

∞

(u1, u2, . . . , un

)T

∞

∞

∞

p

=

√

n

X

i=1

|u
i

|p
!

1
p

. (2)

Mais especificamente para p = 1, p = 2 e p = 1 e com a notação do produto
escalar usual obtemos:

l1 =
∞

∞

∞

(u1, u2, . . . , un

)T

∞

∞

∞

1
=

n

X

i=1

|u
i

| (l1 norma)

l2 =
∞

∞

∞

(u1, u2, . . . , un

)T

∞

∞

∞

2
=

p

hu, ui =

√

n

X

i=1

u

2
i

!

1
2

(l2 norma)

l1 =
∞

∞

∞

(u1, u2, . . . , un

)T

∞

∞

∞

1
= max

i=1,2,...n

|u
i

| (l1 norma)

Estas são as normas que trataremos neste trabalho. Quando usarmos o
śımbolo kuk sem o ı́ndice implicará sempre l2 (Norma Euclidiana) a menos
que seja afirmado o contrário.

Toda norma k.k induz uma função distância d (x, y) = kx° yk . A função
distância induzida pela norma euclideana é a distância euclideana usual.

Finalmente, dizemos que dois vetores são ortogonais (x ? y) se hx, yi = 0.
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2.3 Bases Ortogonais

A ortogonalização de Gram-Schimidt é um procedimento fundamental em
algebra linear. Este transforma qualquer conjunto de n vetores linearmente
independentes em um conjunto de n vetores ortogonais pela projeção de cada
vetor no espaço ortogonal ao span dos vetores anteriores.

Definição 2.5. Sejam b1, b2, . . . , bn

uma sequência de n vetores linearmente
independentes. Definimos a sua ortogonalização de Gram-Schimidt a
sequência b

§
1, b

§
2, . . . , b

§
n

definida por:

b

§
i

= b

i

°
i°1
X

j=1

µ

i,j

b

§
j

, com µ

i,j

=

≠

b

i

, b

§
j

Æ

≠

b

§
j

, b

§
j

Æ

. (3)

Em outras palavras, b

§
i

é a componente de b

i

que é ortogonal a b

§
1, b

§
2, . . . , b

§
i°1.

(a) É fácil ver que
≠

b

§
i

, b

§
j

Æ

= 0 para cada i 6= j.

(b) 81 ∑ i ∑ n, span(b1, b2, . . . , bn

) = span(b§1, b
§
2, . . . , b

§
n

). Isto é realmente
uma propriedade muito significante que frequentemente será
usada neste texto.

(c) A ordem dos vetores b1, b2, . . . , bn

é importante, por isso é que os consi-
deramos como uma sequência e não como conjunto.

(d) Se reescrevemos a equação para os vetores ortogonais na forma

b

i

= b

§
i

+
i°1
X

j=1

µ

i,j

b

§
j

(4)

podemos obter uma relação entre a base inicial B = [b1, b2, . . . , bn

] e a
base ortogonal B

§ = [b§1, b
§
2, . . . , b

§
n

] na seguinte forma matricial:

[b1, b2, . . . , bn

] = [b§1, b
§
2, . . . , b

§
n

] [µ
i,j

]T1∑i,j∑n

(5)

ou equivalentemente

[b1, b2, . . . , bn

] = [b§1, b
§
2, . . . , b

§
n

]

2

6

6

6

6

6

4

1 µ2,1 µ3,1 · · · µ

n,1

0 1 µ3,2 · · · µ

n,2
... 0 1

. . .
...

...
...

. . . . . .
µ

n,n°1

0 · · · · · · 0 1

3

7

7

7

7

7

5

. (6)
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2.4 Desigualdades Úteis

Nós terminamos esta seção apresentando algumas desigualdades úteis em
álgebra linear.

1. Cauchy-Schwarz: Seja V um espaço vetorial onde o produto escalar
usual está definido. Sejam u, v 2 V dois vetores. Então

|hu, vi|2 ∑ hu, ui · hv, vi .

A igualdade verifica-se quando u e v são linearmente independentes.

Demonstração 2.1. A prova da desigualdade é trivial se v=0. Considere
agora o caso em que v 6= 0. Então hv, vi > 0. Temos também que hx, xi ∏ 0
para todo vetor x2 V. Portanto hu° ∏v, u° ∏vi ∏ 0 para todo ∏ 2 R. Isto
dá

0 ∑ hu° ∏v, u° ∏vi = hu, ui+ ∏

2 hv, vi ° 2∏ hu, vi
onde usamos as propriedades do produto escalar. Se escolhermos

∏ =
hu, vi
hv, vi

a desigualdade acima torna-se

0 ∑ hu, ui ° |hu, vi|2

hv, vi =) |hu, vi|2 ∑ hu, ui · hv, vi .

A igualdade verifica-se se u ° ∏v = 0, isto é, quando u e v são linearmente
independentes.

Se considerarmos o produto escalar usual e a norma euclideana (onde
hx, xi = kxk2) a desigualdade de Cauchy-Schwarz toma a seguinte forma
interessante

|hu, vi| ∑ kuk kvk .

2. Desigualdades entre normas: Das definições prévias de l1, l2 e l1
obtemos as seguintes desigualdades:

kuk2 ∑ kuk1 ∑
p

n kuk2 (I1)

kuk1 ∑ kuk2 ∑
p

n kuk1 (I2)

kuk1 ∑ kuk1 ∑ n kuk2 (I3)

Estas desigualdades podem ser diretamente obtidas das definições das
normas, exceto a segunda parte da desigualdade I1.Para esta precisamos
da desigualdade de Cauchy-Schwarz com (1, 1, . . . , 1)T e
v = (|u1| , |u2| , . . . , |u

n

|)T

.
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3. Desigualdade de Hadamard: Sejam b1, b2, . . . , bn

2 Rn os vetores co-
lunas da matriz B 2 M

n,n

(R) . Então pela desigualdade de Hadamard
temos:

|det B| ∑
n

Y

i=1

kb
i

k2 . (7)

A igualdade verifica-se quando os vetores b1, b2, . . . , bn

são ortogonais.

Demonstração 2.2. Seja B§a base de Gram-Schimidt correspondente de B.
Sabemos que det (B)2 = det

°

B

T

B

¢

. Seja µ a matriz com entradas [µ
i,j

] em
que µ

i,j

são os coeficientes de Gram-Schimidt. Então a equação 5 diz que

B = B

§
µ

T

.

Note que µ é uma matriz trinagular inferior com determinate 1. Portanto
temos

det (B)2 = det
°

B

T

B

¢

= det
≥

µ · (B§)T · B

§ · µ

T

¥

= det
≥

(B§)T · B

§
¥

pois det (µ) = det
°

µ

T

¢

. A matriz (B§)T ·B§ é uma matriz n£n com entradas
≠

b

§
i

, b

§
j

Æ

. Uma vez que
≠

b

§
i

, b

§
j

Æ

= 0 para i 6=j e hb§
i

, b

§
i

i = kb§
i

k2
, (B§)T · B

§ é

uma matriz diagonal com entradas kb§
i

k2
. Assim o seu determinante é igual

a

√

n

Y

i=1

kb§
i

k
!2

. As observações acima levam a

|det B| =
p

det (BT

B) =

r

det
≥

(B§)T · B

§
¥

=
n

Y

i=1

kb§
i

k .

Considerando a equação 4 juntamente com a fato que b

§
i

, b

§
j

são dois a dois
ortogonais chega-se a

kb
i

k2 = kb§
i

k2 +
i°1
X

j=1

µ

2
i,j

∞

∞

b

§
j

∞

∞

2 ∏ kb§
i

k2 =) kb
i

k ∏ kb§
i

k .

Portanto

|det B| =
n

Y

i=1

kb§
i

k ∑
n

Y

i=1

kb
i

k

o que completa a demonstração. Obviamente a igualdade verifica-se sempre
que os vetores iniciais b

i

são dois a dois ortogonais. Neste caso a base de
Gram-Schimidt correspondente B

§ é idêntica a B.
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3 Definições Básicas sobre Reticulados

Começamos dando uma definição formal de um reticulado.

Definição 3.1. (Reticulado, Base,Posto e Dimensão)

Seja B={b1, b2, . . . , bn

} um conjunto com n vetores linearmente independentes
em Rm

. O reticulado gerado por B é o conjunto

L (B) =

(

n

X

i=1

x

i

· b
i

: x

i

2 Z
)

. (8)

Isto é, o conjunto de todas as combinações lineares inteiras dos vetores da
base. O conjunto B é chamado base e podemos representá-lo compactamente
como uma matriz n£n em que cada coluna da mesma é um vetor da base:

B = [b1, b2, . . . , bn

]

O posto do reticulado é definido como posto(L)=n enquanto sua dimensão

é definida como dim(L)=m.

Observação 3.1. Neste texto estaremos considerando principalmente os reti-
culados de posto máximo, isto é reticulados em que n = m.

Observação 3.2. É importante enfatizar desde o ińıcio a diferença entre
um reticulado e um espaço vetorial. Compare a definição dada acima com a
de espaço vetorial.

Definição 3.2. (Espaço Vetorial) Seja B={b1, b2, . . . , bn

} um conjunto
com n vetores linearmente independentes em Rm

. O espaço vetorial gerado
por B é o conjunto

span(B) =

(

n

X

i=1

x

i

· b
i

: x

i

2 R
)

= {B · x : x 2 Rn} .

Isto é, o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores da base.

Aparentemente a diferença está nos coeficientes x

i

que são inteiros no
caso de um reticulado ao invés de reais no caso de um espaço vetorial.

Observação 3.3. A definição de L (B) faz sentido mesmo se os vetores b

i

não são linearmente independentes. No entanto, nesse caso, L (B) não é
necessariamente um reticulado. Que é ,um (possivelmente) conjunto menor
de vetores linearmente independentes B’ tal que L (B0) = L (B) não existe
necessariamente. Para ver isto considere o caso trivial em que B=[1, a] com
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a sendo um número irracional. Então L (B) = {x + ya : x, y 2 Z} . Clara-
mente B não é um conjunto de vetores linearmente independentes. Além
disso L (B) não é um reticulado pois não existe um l tal que L (B) = l · Z
devida a irracionalidade de a. No resto do texto o śımbolo L (B) ou simples-
mente L implicará um reticulado salvo indicação em contrário.

Alguns exemplos triviais de reticulados bidimensionais são dados a seguir.

Exemplo 3.1. Comecemos por considerar um exemplo muito simples de um
reticulado no espaço bidimensional. Sejam

b1 =

µ

1
0

∂

e b2 =

µ

0
1

∂

.

b1 e b2 são linearmente independentes. O reticulado gerado por estes dois
vetores é Z2.

Observação 3.4. b1 e b2 não são os únicos vetores que produzem Z2. Con-
sidere, por exemplo, o par de vetores

b1 =

µ

1
1

∂

e b2 =

µ

2
1

∂

.

É óbvio que este par de vetores gera exatamente o mesmo reticulado. Na
verdade, cada reticulado tem infinitas bases. No entanto, nem todo par de
vetores linearmente independentes podem produzir um reticulado espećıfico.
Considere por exemplo o par

b1 =

µ

1
0

∂

e b2 =

µ

0
2

∂

.

b1 e b2 são claramente linearmente independentes, mas eles não geram Z2.
De fato, eles não podem produzir o ponto (1,1), isto é, não existe um par de
inteiros (x,y) tal que

x · b1 + y · b2 =

µ

1
1

∂

.

Os exemplos prévios levantam a questão se um dado conjunto de vetores
forma uma base de um reticulado ou não. Nas próximas linhas tentaremos
dar uma resposta par esta qestão.

Definição 3.3. (Paraleleṕıpedo Fundamental) Para qualquer base B de
um reticulado definimos

P(B)= {B · x | x 2 Rn

,8i : 0 ∑ x

i

< 1} (9)
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Observação 3.5. Note que P(B) é semi-aberto. Isto implica que a translação
P(B)+u (em que u2 L (B)) forma uma partição do espaço Rn inteiro.

Duas situações de paraleleṕıpedos são mostrados nos dois exemplos an-
teriores. É óbvio por estes dois exemplos que o paraleleṕıpedo fundamental
depende grandemente da espećıfica base do reticulado. O teorema seguinte
dá um critério para testar se um dado conjunto com n vetores linerarmente
independentes b1, b2, . . . , bn

forma uma base de um dado reticulado L ou não.

Teorema 3.1. Sejam L um reticulado de posto n e b1, b2, . . . , bn

2 L n
vetores linearmente independentes do reticulado. Então b1, b2, . . . , bn

formam
uma base de L se e somente se P(b1, b2, . . . , bn

)\L={0} .

Demonstração 3.1. (=)) Suponha que b1, b2, . . . , bn

formam uma base de
L. Então, por definição, L é o conjunto de todas as suas combinações lineares
inteiras. Além disso P(b1, b2, . . . , bn

) é, novamente por definição, o conjunto
de combinações lineares de b1, b2, . . . , bn

com coeficientes em [0, 1).Como o
lado direito do intervalo é aberto, a única combinação que pertence a P
é aquela em que x

i

= 0 8i e portanto a interseção dos dois conjuntos é
claramente {0} .

((=) Assuma agora que P(b1, b2, . . . , bn

)\L={0} . Como b1, b2, . . . , bn

são
linearmente independentes, podemos expressar qualquer vetor do reticulado
x2 L como

X

y

i

· b
i

para y

i

2 R. Seja x0 =
X

(y
i

° by
i

c) b

i

. Então

x0 2 L uma vez que por definição um reticulado é fechado sob a adição e
obviamente x0 2 P(b1, b2, . . . , bn

) visto que (y
i

° by
i

c) 2 [0, 1). Portanto,
x0 = 0 pelo nosso pressuposto juntamente com a independência linear de
b1, b2, . . . , bn

que dá y

i

= by
i

c 8y
i

2 R e portanto o arbitrário x2 L pode
ser expresso como uma combinação inteira de b1, b2, . . . , bn

que implica que
b1, b2, . . . , bn

formam uma base de L.

Observação 3.6. Uma reafirmação do teorema acima seria “Para todo x 2
Rn , existe um único ponto do reticulado u2 L (B) tal que x 2 (P(B) + u)”.

Apesar da condição relativamente simples do teorema acima,não pode-
mos aplicá-lo diretamente. Em vez disso, o que podemos realmente fazer,é
verificar se dois conjuntos (diferentes) de vetores linearmente independentes
podem produzir o mesmo reticulado ou, expressado de outra forma, se duas
bases B1 e B2 são equivalentes. Primeiro daremos algumas definições.

Definição 3.4. (Matriz Unimodular) Uma matriz U2 Zn£n é chamada
unimodular se det U=±1. Usaremos GL

n

(Z) para denotar o grupo de ma-
trizes inteira n£n matrizes com determionante ±1.

GL

n

(Z) = {U 2 M

n,n

(Z) | det U = ±1} . (10)
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Teorema 3.2. GL

n

(Z) é um grupo sob a multiplicação de matriz.

Demonstração 3.2. Primeiro, se U1 e U2 2 GL

n

(Z), então U1·U2 2 Zn£n

e det (U1 · U2) =det (U1) · det(U2) = 1 o que significa que GL

n

(Z) é fechado
sob a multiplicação de matrizes. Além da matriz indentidade ser unimodular.
Além disso seja U 2 GL

n

(Z) . Então det (U) · det(U°1) = 1 implica que
det(U°1) = ±1 que juntamente com a regra de Cramer dá que as entradas
(i, j) na martiz U

°1 são:

(°1)i+j · det (T
i,j

)

det (U)
= U

i,j

em que T

i,j

denota o complemento algébrico de cada elemento de U (isto
é,a matriz obtida a partir da eliminação da i-ésima linha e j-ésima coluna).
Portanto, toda entrada de U

°1 é um inteiro (pois T

i,j

é uma matriz inteira e
desse modo seu determinante é um inteiro) o que dá U°1 2 GL

n

(Z) . Final-
mente a associatividade verifica-se uma vez que a multiplicação de matrizes
é associativa.

Considere agora as seguintes operações elementares com colunas:

1. A troca de duas colunas.

2. A multiplicação de uma coluna por -1.

3. A adição de uma coluna multiplicada por um inteiro a uma outra co-
luna.

Não é dif́ıcil mostrar que cada uma das operações elementares pode ser
realizada pela multiplicação à direita (ou multiplicação à esquerda) por uma
matriz unimodular apropriadamente escolhida. Mostraremos como isso pode
ser realizado no caso das matrizes ¶2,2. A extensão para as matrizes ¶

n,n

é
trivial.

Seja

A =

∑

a11 a12

a21 a22

∏

Então não é dif́ıcil verificar que a multiplicação à direita de A por

E1 =

∑

0 1
1 0

∏

, E2 =

∑

°1 0
0 1

∏

e E3 =

∑

1 k

0 1

∏

,

efetua respectivamente as 3 operações elementares acima.
Agora voltaremos nossa atenção à condição para que duas bases sejam

equivalentes. Tal condição é dada pelo seguinte teorema.
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Teorema 3.3. (Bases Equivalentes) Duas bases B1 e B2 2 Rm£n são
equivalentes se e somente se B2 =B1U para alguma matriz unimodular U.

Demonstração 3.3. (=))Assuma primeiro que B1 e B2 são equivalentes,
isto é, que eles produzem o mesmo reticulado. Então para cada um dos b

i

de B2, bi

2 L (B1) . Isto significa que cada b

i

de B2 pode ser expressado como
uma combinação linear inteira dos vetores colunas de B1 e portanto existe
U2 Zn£n tal que B2=B1U. Analogamente, existe V2 Zn£n tal que B1=B2V
o que implica que B2=B1U=B2VU. Consequentemente

B

T

2 B2 = (V U)T

B

T

2 B2 (V U) =) det
°

B

T

2 B2

¢

= (det (UV ))2 det
°

B

T

2 B2

¢

=) det (U) det (V ) = ±1.
Como U e V são ambas matrizes inteiras isto significa que det (U) = ±1.

((=)A hipótese de que B2=B1U para alguma matriz unimodular U sig-
nifica que cada coluna de B2 está contido em L (B1) o que implica que
L (B2) µ L (B1) . Além, B1=B2U°1

. Mas mostramos que U°1 é unimodular
com entradas inteiras (GL

n

(Z) é um grupo sob a multiplicação de matrizes).
Assim L (B1) µ L (B2) que finalmente dá L (B2) = L (B1) .

Observação 3.7. Como um corolário imediato, obtemos que B é uma base
de Zn se e somente se esta é unimodular.

Observação 3.8. Visto que operações elementares com colunas podem ser
efetuadas multiplicando à direita a matriz base por uma matriz unimodu-
lar(mostramos anteriormente), se modificamos a base B:

1. Reordenando as colunas.

2. Multiplicando qualquer número de colunas por -1.

3. Adicionando múltiplos inteiros de algumas colunas a outras colunas.

Então a matriz resultante ainda será uma base para o mesmo reticulado.
Interessantemente, a inversa também é verdadeira.

Teorema 3.4. Duas bases são equivalentes se e somente se uma pode ser
obtida da outra por operações elementares entre colunas:

1. b

i

√° b

i

+ kb

j

para algum k 2 Z

2. b

i

√! b

j

3. b

i

√° °b

i

.
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4 Determinante

Daremos a definição de uma caracteŕıstica muito importante de um reticu-
lado,a saber o seu determinante.

Definição 4.1. (Determinante) O determinante det (L) de um reticu-
lado L (b1, b2, . . . , bn

) µ Rm é geralmente definido como:

det (L) =
≥

det [hb
i

, b

j

i]1∑i,j∑n

¥

1
2
. (11)

Observação 4.1. Esta é a definição geral. Neste caso geral nós formamos
uma matriz n£n D com D

i,j

=hb
i

, b

j

i , em que hb
i

, b

j

i denota o produto escalar
dos vetores b

i

e b

j

no caso geral. Se retringirmos nossa definição para o caso
do produto escalar padrão então o determinante é definido em uma forma
mais compacta como segue:

det L=
p

det (BT

B).

Neste trabalho daremos sempre a entender que é o produto escalar padrão
quando falarmos do determinante. Mais interessantemente, no caso em que
m=n (reticulados de posto máximo), B é uma matriz quadrada e det (L) =
|det B| . A última definição será exclusimanete utilizada neste texto.

Uma definição alternativa do determinante no caso do produto escalar
padrão é o seguinte:

Definição 4.2. O determinate de um reticulado L é definido como o volume
n-dimensional do paraleleṕıpedo fundamental associado a B:

det (L (B)) = vol (P(B)) .

O seguinte teorema mostra que o determinante de um reticulado é bem
definido, isto é, é independente da escolha da base B. Podemos portanto
escrever det (B) ou det (L) que significa a mesma coisa.

Teorema 4.1. O determinante de um reticulado é independente da escolha
da base b1, b2, . . . , bn

2 Rm

.

Demonstração 4.1. Sejam B1 e B2 duas bases de um reticulado L. O
teorema para bases equivalentes afirma que existe uma matriz unimodular U
tal que B2 =B1U. Portanto

det (L) =
q

det (BT

2 B2) =
q

det (UT

B

T

1 B1U) =
q

det (BT

1 B1)

o que completa a demonstração.
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Como um resultado imediato do teorema acima e o teorema para bases
equivalentes obtemos o seguinte corolário para a noção padrão do produto
escalar.

Corolário 4.1. Se duas bases B1 e B2 2 Rm£n são equivalentes então |det (B2)|
= |det (B1)| . O oposto não é necessariamente verdadeiro.

5 Mı́nimos Sucessivos

Antes da apresentação das propriedades mais importantes de um reticulado,
avançaremos agora definindo e estudando uma outra caracteŕıstica muito
importante de um reticulado, a saber seu menor valor. Da definição de um
reticulado, é óbvio que 02 L para todo reticulado (só temos de considerar
uma combinação linear dos b

i

s só com o vetor nulo). Portanto 0 é sempre
exclúıdo de nossa discussão.

5.1 Definições

Definição 5.1. (O Menor Vetor) Seja k.k uma norma arbitrária. O menor

vetor do reticulado é definido como o vetor não nulo u2 L (B)\{0} tal que
kuk ∑ kwk para qualquer w2 L (B)\{0} .

O problema correspondente é conhecido como o problema do menor valor
(PMV) e é um dos problemas mais famosos relacionados com um reticulado.
Usaremos a notação PMV

p

para denotar o problema do menor vetor com
respeito à norma l

p

.

Observação 5.1. É importante notar aqui que a solução para o PMV de-
pende da norma subjacente. Considere por exemplo o reticulado gerado pelos
vetores

b1 =

µ

1
1

∂

e b2 =

µ

0
2

∂

.

Então claramente [0, 2]T é um menor vetor (não o único porém) com respeito
a l1 mas não com respeito a l2 ou l1. Para as últimas normas um menor
vetor é [1, 1]T que é menor que [0, 2]T .

Agora generalizaremos a definição acima.

Definição 5.2. (Mı́nimos Sucessivos ∏1,∏2, . . . , ∏n

) Seja k.k uma norma
arbitrária. Para todo reticulado L µ Rm de posto n os mı́nimos sucessivos

13



∏1,∏2, . . . , ∏n

com respeito á norma k.k são definidas como

∏

i

= inf

8

<

:

r > 0

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Existem i vetores linearmente independentes
c1, c2, . . . , ci

2 L
com kc

j

k ∑ r para j = 1, 2, . . . , i para i = 1, 2, . . . , n

9

=

;

(12)
A definição acima é devido a Minkowski. Da definição dada é óbvio que:

∏1 ∑ ∏2 ∑ . . . ∑ ∏

n

.

Alé disso não é dif́ıcil obter o seguinte limite superior para o mı́nimo sucessivo:

Para uma base do reticulado b1, b2, . . . , bn

e para i = 1, 2, . . . , n

max
j=1,2,...,n

kb
j

k ∏ ∏

i

.

Se a desigualdade acima não verificada então os vetores linearmente indepen-
dentes b1, b2, . . . , bn

da base formariam (não necessariamente na mesma or-
dem) um conjunto melhor de mı́nimo sucessivos que produz uma contradição.
O seguinte teorema dá um limite inferior muito útil para o comprimento do
menor vetor não nulo no reticulado. Nós consideraremos a norma euclidiana.

Teorema 5.1. Seja B uma base de um reticulado de posto n e B§ sua orto-
gonalização de Gram-Schimidt. Então

∏1 (L (B)) ∏ min
i=1,2,...,n

kb§
i

k > 0.

Demonstração 5.1. Note primeiro que b

§
i

não são (necessariamente) ve-
tores do reticulado. É suficiente provar que a desigualdade acima verifica-se
para todo vetor do reticulado. Como B forma uma base, todo vetor não
nulo do reticulado y pode ser escrito como y=Bx em que x 6=0. Seja agora
j2 {1, 2, . . . , n} o ı́ndice máximo tal que x

j

6=0 (a exigência de que x 6=0
garante a existência de tal máximo). Então

Ø

Ø

≠

Bx, b

§
j

Æ

Ø

Ø =

*

j

X

i=1

x

i

b

i

, b

§
j

+

= |x
j

|
≠

b

§
j

, b

§
j

Æ

= |x
j

|
∞

∞

b

§
j

∞

∞

2

A segunda igualdade é obtida pela expressão 4 da qual é óbvio que
≠

b

i

, b

§
j

Æ

= 0
para todo i<j e

≠

b

j

, b

§
j

Æ

=
≠

b

§
j

, b

§
j

Æ

. Além, a desigualdade de Cauchy-Schwarz
implica que

Ø

Ø

≠

Bx, b

§
j

Æ

Ø

Ø ∑ kBxk
∞

∞

b

§
j

∞

∞ que finalmente produz

kBxk ∏
Ø

Ø

≠

Bx, b

§
j

Æ

Ø

Ø

∞

∞

b

§
j

∞

∞

= |x
j

|
∞

∞

b

§
j

∞

∞ ∏
∞

∞

b

§
j

∞

∞ ∏ min kb§
i

k .
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Uma vez que todo vetor do reticulado é pelo menos tão grande como o min kb§
i

k,
obviamente a desigualdade acima também verifica-se para o vetor u que atinge
a norma ∏1 e que por definição, é um vetor do reticulado.

Agora daremos uma prova formal de que a norma ∏1 é sempre atingida
por algum vetor do reticulado.

Lema 5.1. Seja Ø=min
i

kb§
i

k e u,w2 L dois vetores do reticulado. Então
ku° wk < Ø implica que u=w.

Demonstração 5.2. Assumamos por contradição que u 6= w. Então u-w é um
vetor não nulo do reticulado que, pelo teorema 5.1, significa que ku° wk ∏ Ø.

Obviamente isto leva a uma contradição.

Teorema 5.2. O Problema do Menor Vetor (PMV) é bem definido, em que
sempre existe um vetor de comprimento mı́nimo que pertence ao reticulado.

Demonstração 5.3. A fim de provar o teorema acima, recorremos à definição
do primeiro mı́nimo ∏1. Por definição

∏1 = inf {kuk : u 2 L (B) \ {0}} .

Assim existe uma sequência u
i

2 L tal que

lim
i°!1

ku
i

k = ∏1.

Assumamos sem perda de generalidade que u

i

está dentro de uma bola com
centro em 0 e raio 2∏1 :

u

i

2 B (0, 2∏1) = {y : kyk ∑ 2∏1} .

A compacidade de B (0, 2∏1) implica a existência de uma subsequência con-
vergente {w

i

} µ {u
i

} tal que lim
i°!1 kwi

k = kwk para algum vetor w. Além
disso

kwk = lim
i°!1

kw
i

k = lim
i°!1

ku
i

k = ∏1.

Recordemos que u

i

pertence ao reticulado restando somente provar que w é
um vetor do reticulado também. Para isto precisamos observar que

lim
i°!1

kw
i

° wk = 0

que pela definição de limite significa que para i suficientemente grande temos
que kw

i

° wk < Ø/2. A desigualdade triangular agora dá ( para i e j sufi-
cientemente grandes)

kw
i

° w

j

k ∑ kw
i

° wk+ kw ° w

j

k < 2
Ø

2
Ø.
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Agora invocamos o lema anterior para concluir que w

i

= w

j

. Isto prova que
para i suficientemente grande os vetores w

i

são idênticos e iguais oa seu
limite w que portanto pertence ao reticulado.

Os mı́nimos sucessivos ∏

i

dependem da norma subjacente também. Pode-
mos derivar desigualdades para os mı́nimos sucessivos e para cada uma das
normas diretamente das desigualdades I1. Por exemplo, as normas l2 e l1
estão relacionadas com a seguinte desigualdade:

∏1,1 (L) ∑ ∏1,2 (L) ∑
p

n∏1,1 (L) .

5.2 Teorema do Corpo Convexo de Minkowski

Nós agora concentraremos nossos esforços em encontrar limite superiores para
o comprimento do menor vetor em um reticulado. Começamos afirmando e
provando um teorema muito importante (Teorema do Corpo Convexo de
Minkowski).

Lema 5.2. (Lema de Blichfeldt) .Seja Sµ Rm um conjunto e L (B) um
reticulado com n=m com base B. Se

· vol (S) > det(B) ou
· vol(S)=det(B) e S é compacto

então existem z1 e z2 2 S (com z1 6= z2) tal que z1 - z2 2 L (B) .

Demonstração 5.4. Daremos a prova primeiro para o caso em que
vol(S)>det(B). Usando um argumento de compacidade, podemos similar-
mente provar o caso em que S é compacto e vol(S)=det(B). Se B é uma
base de L então quando x percorre sobre o reticulado inteiro, os conjuntos
x+P(B) formam uma partição do Rn e (x1+P(B))\(x2 + P(B))=; para
x1 6= x2 e é claro que os conjuntos acima formam uma partição de S, isto é,
eles são dois a dois disjuntos e

S =
[

x2L(B)

C.

Além
vol(S) =

X

x2L(B)

vol(S
x

).

Definimos os conjuntos transladados S

x

° x = (S ° x) \ P(B).(Por S
x

en-
tendemos o conjunto S

0
de todos os pontos z

0
em que z

0
= z ° x para todos

pontos z2 S). É obvio que vol(S
x

) =vol(S
x

° x). Portanto

det(B) = vol(P(B)) < vol(S) =
X

x2L(B)

vol(S
x

) =
X

x2L(B)

vol(S
x

° x).
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Os fatos que S

x

° x µ P(B) e vol(P(B)) <

X

x2L(B)

vol(S
x

° x) implica que

os conjuntos S

x

° x não são mutuamente disjuntos para todos os vetores
x do reticulado. O que siginifica que existem x,y2 L (B) com x 6=y tal que
(S

x

° x)\ (S
y

° y) 6= ;. Seja z2 (S
x

° x)\ (S
y

° y). Então pela definição de
(S

x

° x) e (S
y

° y) os vetores

z1 = z + x

z2 = z + y

pertencem a S

x

e S

y

respectivamente que por sua vez são subconjuntos de S.
Então z1 ° z2 = x° y 2 L (B) e a prova está completa.

Agora estamos prontos para provar o Teorema do Corpo Convexo de
Minkowski depois de darmos as seguintes definições.

Definição 5.3. (Conjunto Simétrico) Dizemos que um conjunto S é simétrico
(ou mais precisamente simétrico centralmente ou null-simétrico) se para todo
x2 S, -x2 S é bem verdade.

Definição 5.4. (Conjunto Convexo) Um conjunto S é dito convexo se para
quaisquer x,y2 S e t2 [0, 1] temos que tx+(1-t)y2 S.

Teorema 5.3. (Teorema do Corpo Convexo de Minkowski) Seja Sµ Rn um
conjunto simétrico convexo e L (B) um reticulado com dimensão máxima
(m=n) com base B. Se

• vol(S) > 2n det(B) ou

• vol(S) = 2n det(B) e S é compacto então S contém um ponto não nulo

do reticulado.

Demonstração 5.5. Daremos a prova para o primeiro caso. Para o outro
caso temos apenas que incorporar um argumento de compacidade. Seja S’ =
1
2S = {x |2x 2 S } . Então obviamente vol(S’) = 2°n

vol(S) > det(L) por
hipótese. Pelo lema de Blichfeldt existe dois pontos (distintos)z1 e z2 2S’ tais
que z1 ° z2 2 L é um ponto não nulo do reticulado. Agora provaremos que
z1°z2 2 S. Repare que pela definição de S’ que ambos 2z1 e 2z2 pertencem a
S,assim como -2z1, pois S é simétrico. Finalmente o fato de que S é convexo,
implica que 1

2 (2z1)+ 1
2 (°2z2) = z1° z2 pertence a S e isto completa a prova.

Observação 5.2. O fato de que S é simétrico implica que z1° z2 também é
não nulo e pertence a S. Podemos então refazer o Teorema do Corpo Convexo
de Minkowski como segue:
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Teorema 5.4. Seja L µ Rn um reticulado com dimensão máxima e Sµ Rn

um conjunto compacto, convexo e simétrico com vol(S) > 2n det(L). Então
|S \ L| ∏ 3, isto é, S contém pelo menos dois vetores não nulos ±u 2 L.

O corolário a seguir demonstra a relação entre o teorema acima e o com-
primento do menor vetor em um reticulado.

Corolário 5.1. Para todo reticulado de dimensão máxima L (B) , existe um
ponto do reticulado x2 L (B) \ {0} tal que

kxk1 ∑
n
p

det (L). (13)

Demonstração 5.6. Considere o conjunto S definido como

S =
n

x : kxk1 ∑
n
p

det (L)
o

.

Evidentemente, S é simétrico e convexo e além disso vol(S) = 2n det(L). O
Teorema de Minkowski então garante que existe um vetor v2 L (B) tal que

kvk1 ∑
n
p

det (L).

Abaixo nós resumimos o resultado anterior dando duas desigualdades
muito importantes para as normas l2 e l1 do menor vetor de um reticulado. A
segunda desigualdade é um resultado imediato da primiera e da desigualdade
I1. Afirmamos que para todos os reticulados com dimensão máxima (n=m)
existem pontos do reticulado (não necessariamente idênticos) x,y 6= 0 tal que

kxk1 ∑
n
p

det (L) e (14)

kyk2 ∑
p

n

n
p

det (L). (15)

Na verdade a última desigualdade é estrita. A fim de provar isto, precisamos
primeiro do lema seguinte.

Lema 5.3. O volume de uma bola n dimensional de raio r é

vol (B (0, r)) >

µ

2rp
n

∂

n

.

Demonstração 5.7. É fácil ver que cada bola de raio r contém um cubo de
lado com comprimento 2rp

n

. Portanto

Ω

x 2 Rn

Ø

Ø

Ø

Ø

8i, |x
i

| <

rp
n

æ

Ω B (0, r)

que significa que vol (B (0, r)) > vol(cube) =
≥

2rp
n

¥

n

.
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Teorema 5.5. Para qualquer reticulado de posto máximo L, de posto n,

∏1 (L) <

p
n (det (L))

1
n

.

Demonstração 5.8. Considere a bola (aberta) B (0,∏1 (L)) que por definição
não contém pontos nulos do reticulado. Então pelo Teorema do Corpo Con-
vexo de Minkowski e pelo lema de Blichfeldt implica que

µ

2∏1 (L)p
n

∂

n

< vol (B (0,∏1 (L))) ∑ 2n det(L).

Portanto ∏1 (L) <

p
n (det (L))

1
n

.

A desigualdade acima interessantemente verifica-se mesmo que o reticu-
lado não seja de posto máximo (n < m).

Observação 5.3. O Teorema 4.1 diz que o determinante de um reticulado
é independente da base espećıfica que usamos para produźı-lo. Portanto, em
todos os teoremas e definições acima quando escrevemos det (L) ou det (B)
nós exprimı́amos a mesma coisa. Isto não deveria causar qualquer confusão
ao leitor.

Observação 5.4. É importante notar aqui que os resultados apresentados
acima para o menores vetores em um reticulado com respeito as normas k.k2

e k.k1 , apenas garantem a existência de tais menores vetores e não fornecem
qualquer algoritmo eficiente para realmente
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˜

ao com a transformada.

Na seç
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1 Introduç

˜

ao

O presente texto tem por objetivo apresentar a transformada de Fourier, como

uma técnica para solução de equações diferenciais ordinárias e parciais. O coração

da teoria está em levar o operador de derivação d

dx

no operador de multiplicação por

iξ, em espaços convenientes. Isto nos permite transformar equações diferenciais em

equações algébricas e, posteriormente, equações diferenciais parciais em equações

diferenciais ordinárias.

A seguir vamos definir os principais conceitos que utilizaremos no decorrer do

texto. Diremos que uma função f : R → C pertence a L1
(R) se f for integrável

no sentido de Riemann em qualquer intervalo [a, b] e se M > 0, então

�f�1 =

Z +∞

−∞
|f(x)|dx = lim

M,N→∞

Z
N

−M

|f(x)|dx <∞.



Neste caso a integral imprópria

Z +∞

−∞
e

−iξx

f(x)dx = lim

M,N→∞

Z
N

−M

e

−iξx

f(x)dx,

converge.

Definiç

˜

ao 1.1. Seja V um espaço vetorial sobre C. Uma norma em V é uma

aplicação � · � : V → [0, +∞) tal que para todo u, v ∈ V e λ ∈ C

a) �v� = 0⇔ v = 0;

b) �λv� = |λ|�v�;

c) �v + u� ≤ �v�+ �u�.

Exerc´ıcio 1.1. Mostre que � · �1 : L1 → [0,∞), definida anteriormente é uma

norma.

Definiç

˜

ao 1.2. Seja V um espaço vetorial sobre C. Um produto interno em V é um

funcional (·|·) : V × V → C tal que para todo u, v, w ∈ V e λ ∈ C temos

a) (u|v) = (v|u);

b) (u + λv|w) = (u|w) + λ(v|w);

c) (u|u) > 0, se u �= 0.

Sobre normas e produtos internos veja [8] e [6].

Denotaremos por C∞(R) ao espaço das funções f : R → C contı́nuas e que

tendem a zero com |x|→∞.



2 Transformada de Fourier

Definiç

˜

ao 2.1. Seja f ∈ L1
(R), então a transformada de Fourier de f é definida

por

Ff(ξ) =

ˆ

f(ξ) =

1

(2π)

1/2

Z +∞

−∞
e

−ixξ

f(x)dx.

Exemplo 2.1. Seja

f(x) =

8
<

:
1, se x ∈ [−1, 1]

0, se x /∈ [−1, 1]

(1)

a função caracterı́stica do intervalo [−1, 1], então como f ∈ L

1
(R) temos

ˆ

f(ξ) =

1

(2π)

1/2

Z +∞

−∞
e

−iξx

f(x)dx

=

1

(2π)

1/2

Z 1

−1

e

−ixξ

dx

=

1

(2π)

1/2

e

−iξ − e

iξ

ξ

=

µ
2

π

∂1/2
sin ξ

ξ

, ξ �= 0,

ˆ

f(0) =

√
2.

É possı́vel provar que sin ξ

ξ

é integrável na reta, mas | sin ξ

ξ

| não é, logo ˆ

f /∈ L1
.

Exerc´ıcio 2.1. Calcule a transformada de Fourier de f(x) = e

−|x|
.

Proposiç

˜

ao 2.1. Seja f ∈ L1
(R), então:

a) ˆ

f é uma função contı́nua.

b) ˆ

f(ξ)→ 0, com |ξ|→∞.

c) O operador F : L1
(R)→ C∞(R) é linear e limitado.

A demonstração deste teorema pode ser vista no apêndice.



Proposiç

˜

ao 2.2. Sejam f, g ∈ L1, ξ ∈ R e λ ∈ C então

a) \
(f + λg)(ξ) =

ˆ

f(ξ) + λĝ(ξ)

b) ˆ

¯

f(ξ) =

ˆ

f(−ξ)

c) Fixado y ∈ R, seja f

y

(x) = f(x− y), então f

y

∈ L1 e

d
(f

y

)(ξ) = e

−iξy

ˆ

f(ξ)

d) | ˆf(ξ)| ≤ 1
(2π)1/2�f�1,

Demonstraç

˜

ao.

a) Utilizando a linearidade da integral temos

\
(f + λg)(ξ) =

1

(2π)

1/2

Z +∞

−∞
e

−ixξ

(f + λg)(x)dx

=

1

(2π)

1/2

Z +∞

−∞
e

−ixξ

f(x)dx +

λ

(2π)

1/2

Z +∞

−∞
e

−ixξ

g(x)dx

=

ˆ

f(ξ) + λĝ(ξ)

b)

ˆ

¯

f(ξ) =

1√
2π

Z +∞

−∞
e

−iξx

¯

f(x)dx

=

1√
2π

Z +∞

−∞
e

iξx

f(x)dx

=

1√
2π

Z +∞

−∞
e

iξx

f(x)dx

=

ˆ

f(−ξ)

c) O gráfico de f

y

é o gráfico de f transladado y unidades para a direita ou para



a esquerda, logo f

y

∈ L1, portanto

d
(f

y

)(ξ) =

1√
2π

Z +∞

−∞
e

−iξx

f(x− y)dx

=

1√
2π

Z +∞

−∞
e

−iξ(y+t)
f(t)dt

= e

−iξy

ˆ

f(ξ).

d) | ˆf(ξ)| = | 1√
2π

R +∞
−∞ e

−ixξ

f(x)dx| ≤ 1√
2π

R +∞
−∞ |f(x)|dx =

1√
2π

�f�1

3 Espaço de Schwartz

Definiç

˜

ao 3.1. Chamaremos de espaço de Schwartz, denotado por S = S(R) ao

espaço das funções infinitamente diferenciáveis tais que para quaisquer α,β ∈ N,

existe uma constante C

α,β

, tal que para todo x ∈ R

|xα

f

β

(x)| ≤ C

α,β

.

As funções de S tendem a zero, quando |x|→∞, mais rápido que o inverso de

qualquer polinômio, pois existe C > 0 tal que

|(1 + |x|n)f(x)| ≤ C, logo |f(x)| ≤ C

1 + |x|n .

Note que S é invariante por derivação e produto por polinômios.

Exerc´ıcio 3.1. Mostre que a definição anterior é equivalente à

|xα

f

β

(x)|→ 0, |x|→∞, ∀ α, β ∈ N.

Proposiç

˜

ao 3.1. Se f ∈ S e n ∈ N temos que

a) \
(f

(n)
)(ξ) = (iξ)

n

ˆ

f(ξ)

b) (

ˆ

f)

(n)
(ξ) = (−i)

n\
(x

n

f).



Demonstraç

˜

ao.

a) Utilizando integração por partes temos que

d
(f

�
)(ξ) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

−iξx

f

�
(x)dx

=

1√
2π

µ
e

−iξx

f(x)

ØØØ
x=∞

x=−∞
− (−iξ)

Z ∞

−∞
e

−iξx

f(x)dx

∂

= iξ

ˆ

f(ξ).

Então por indução, obtemos a parte a).

b) Como f ∈ S, pelo teo. 1.4 do cap. 8 de [7], podemos derivar ˆ

f sob sinal de

integral e obter

ˆ

f

�
(ξ) = −i

Z ∞

−∞
xf(x)e

−iξx

dx,

então por indução obtemos b).

Exemplo 3.1. Calcularemos a integral imprópria da função f(x, y) = e

−x

2−y

2
no

plano.

Z ∞

−∞

Z ∞

−∞
e

−x

2−y

2
dxdy = lim

R→∞

Z Z

x

2+y

2≤R

2

e

−x

2−y

2
dxdy

= lim

R→∞

Z 2π

0

Z
R

0

e

−r

2
rdrdθ

= π lim

R→∞

h
− e

−r

2
i

R

0

= π.

Exemplo 3.2. (Integral de Poisson.) Mostraremos que

Z ∞

−∞
e

−x

2
dx = lim

R→∞

Z
R

−R

e

−x

2
dx =

√
π.

Seja

A

R

=

Z
R

−R

e

−x

2
dx =

Z
R

−R

e

−y

2
dy.



Logo

A

2
R

=

Z
R

−R

e

−x

2
dx

Z
R

−R

e

−y

2
dy =

Z Z

Q

R

e

−x

2−y

2
dxdy,

onde Q

R

é o quadrado |x| ≤ R, |y| ≤ R. Seja

B

R

=

Z Z

C

R

e

−x

2−y

2
dxdy,

onde C

R

: x

2
+ y

2 ≤ R

2
. Então

B

R

≤ A

2
R

≤ B

R

√
2.

Pelo exemplo anterior B

R

→ π com R→∞, logo

π ≤
≥

lim

R→∞

Z
R

−R

e

−x

2
dx

¥2

≤ π.

Portanto Z ∞

−∞
e

−x

2
dx =

√
π.

Lema 3.1. Seja γ(x) = e

−x

2
/2

, então

γ̂(ξ) = e

−ξ

2
/2

.

Demonstraç

˜

ao. Temos que γ

�
(x) = −xe

−x

2
/2

, logo γ

�
(x) + xγ(x) = 0. To-

mando a transformada de Fourier nos dois membros da última igualdade temos que

iξγ̂(ξ) +

γ

�
(ξ)

−i

= 0⇒ γ̂

�
(ξ) + ξγ̂(ξ) = 0.

Resolvendo a EDO anterior temos que γ̂(ξ) = γ̂(0)γ(ξ) = e

−ξ

2
/2

, pois

γ̂(0) = (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
e

−x

2
/2

dx = (2π)

−1/2
(2π)

1/2
= 1.

Lema 3.2. Seja f ∈ S , então ˆ

f ∈ S



Demonstraç

˜

ao.

Pela proposição anterior obtemos

ξ

α

ˆ

f

β

(ξ) = (−i)

α

(iξ)

α

(−i)

β\
(x

β

f)(ξ)

= (−i)

α+β

\∑
d

α

dx

α

(x

β

f)

∏
(ξ)

= ĝ(ξ),

onde g = (−i)

α+β

d

α

dx

α

(x

β

f), como g ∈ S ⊂ L1, pela proposição (2.1) ĝ é limitada,

logo ξ

α

ˆ

f

β

(ξ) e limitada, portanto ˆ

f ∈ S .

Teorema 3.1. A transformada de Fourier F : S → S é uma bijeção linear com

inversa dada por

F−1
f(x) = f

∨
(x) =

1√
2π

Z +∞

−∞
e

ixξ

f(ξ)dξ.

Para a demonstração do último teorema, vamos precisar do próximo lema.

Exerc´ıcio 3.2. Seja f ∈ S tal que f(0) = 0, então existe g ∈ S tal que

f(x) = xg(x).

Sugestão para demonstração: Como f(0) = 0 temos que

f(x) =

Z 1

0

d

dt

(f(tx))dt = x

Z 1

0

f

�
(tx)dt = xg(x),

onde

g(x) =

Z 1

0

f

�
(tx)dt.

Agora é só derivar sob sinal de integral quantas vezes quiser (isto é lı́cito pelo teo-

rema 1.4 do capı́tulo 8 de [7]). Veja também em [7].

Lema 3.3. Seja f ∈ S , então

f(0) =

1√
2π

Z +∞

−∞

ˆ

f(ξ)dξ



Demonstraç

˜

ao. Suponha primeiramente que f(0) = 0.

Pelo exercı́cio anterior existe g ∈ S tal que f(x) = xg(x), logo

ˆ

f(ξ) = (xg)

∧
(ξ) = iĝ

�
(ξ).

Então
1√
2π

Z +∞

−∞

ˆ

f(ξ)dξ = i

Z ∞

−∞
ĝ

�
(ξ) = iĝ(ξ)

ØØØ
∞

−∞
= 0.

Suponha agora que f(0) ∈ C, seja γ(x) = e

−x

2
/2, pelo exemplo γ̂ = γ.

Definindo a função auxiliar

g(x) = f(x)− f(0)γ(x),

temos que g ∈ S e g(0) = 0 logo pelo que vimos anteriormente

0 =

1√
2π

Z ∞

−∞
(

ˆ

f(ξ)− f(0)γ(ξ))dξ

=

1√
2π

Z ∞

−∞

ˆ

f(ξ)dξ − f(0)

1√
2π

Z ∞

−∞
e

−ξ

2
/2

dξ

=

1√
2π

Z ∞

−∞

ˆ

f(ξ)dξ − f(0).

Isto prova o lema

Demonstração do Teorema: Pela proposição (2.2)

(f−x

)

∧
(ξ) = e

iξx

ˆ

f(ξ),

onde f−x

(t) = f(t + x). Temos que f−x

∈ S visto que o gráfico de f−x

é o gráfico

de f transladado |x| unidades. Pelo lema anterior

f(x) = f−x

(0) =

1√
2π

Z ∞

−∞
(f−x

)

∧
(ξ)dξ =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

ˆ

f(ξ)dξ.

Já vimos pela proposição (2.2)queF : S → S é linear. Mostraremos a injetivi-

dade e a sobrejetividade. Como ˆ

f = 0, ∀ξ ∈ R temos que

f(x) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

ˆ

f(ξ)dξ = 0, ∀x ∈ R.



Portanto N (F) = {0}, logo F é injetora. Dado f ∈ S , tome

g(x) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

f(ξ)dξ =

ˆ

f(−x),

então g ∈ S pois ˆ

f ∈ S . Também x �→ ˆ

f(−x), pertence a S, portanto

f(ξ) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

ˆ

f(x)dx

=

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

g(−x)dx

=

1√
2π

Z ∞

−∞
e

−iξt

g(t)dt

= ĝ(ξ),

logo f = ĝ. Isto prova a sobrejetividade.

Corol

´

ario 3.1. (Fórmula de Inversão). Seja f ∈ S , entao

f(x) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

ˆ

f(ξ)dξ.

Observe que mostramos acima que se f ∈ S , entao

F(F−1
f) = F−1

(Ff).

Exerc´ıcio 3.3. Mostre que

F4
= I,

onde I : S → S denota a identidade.

4 Convoluç

˜

ao

Definiç

˜

ao 4.1. Se f, g ∈ S , então a convolução de f e g é a função f ∗ g : R→ C,

dada por

(f ∗ g)(x) =

Z ∞

−∞
f(y)g(x− y)dy.



Proposiç

˜

ao 4.1. Sejam f, g ∈ S , então f ∗ g ∈ C

∞
(R) ∩ L1 e

�f ∗ g�1 ≤ �f�1�g�1.

Como f, g ∈ S podemos derivar quantas vezes quisermos sob o sinal de integral

(veja teo. 1.4 do cap. 8 de [7]), logo f ∗ g é infinitamente diferenciável. Sejam

a, b ∈ R, a < b, então
Z

b

a

|(f ∗ g)(x)|dx =

Z
b

a

ØØØØ
Z ∞

−∞
f(y)g(x− y)dy

ØØØØ dx

=

Z
b

a

lim

n→∞

ØØØØ
Z

n

−n

f(y)g(x− y)dy

ØØØØ dx

≤
Z

b

a

lim

n→∞

Z
n

−n

|f(y)g(x− y)| dydx

= lim

n→∞

Z
b

a

Z
n

−n

|f(y)g(x− y)| dydx

= lim

n→∞

Z
n

−n

Z
b

a

|f(y)g(x− y)| dxdy

= lim

n→∞

Z
n

−n

|f(y)| dy

Z
b

a

|g(x− y)| dx

=

Z ∞

−∞
|f(y)| dy

Z
b

a

|g(x− y)| dx

≤
Z ∞

−∞
|f(y)| dy

Z ∞

−∞
|g(x− y)| dx = �f�1�g�1,

logo, fazendo a → −∞ e b →∞, temos que f ∗ g ∈ L1 e

�f ∗ g�1 ≤ �f�1�g�1

Exerc´ıcio 4.1. Mostre que limite de F

n

(x) =

R
n

−n

|f(y)g(x−y)|dy é uniforme. Veja

em [7], pág. 190.

Teorema 4.1. Sejam f, g ∈ S, então

[
f ∗ g(ξ) =

√
2π

ˆ

f(ξ)ĝ(ξ).



Demonstraç

˜

ao. Como vimos na proposição anterior f ∗ g ∈ L1, logo usando o

teorema de fubini (veja [6])

[
f ∗ g(ξ) =

√
2π

Z ∞

−∞
e

−iξx

(f ∗ g)(x)dx

= (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
e

−iξx

Z ∞

−∞
f(x− y)g(y)dydx

= (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
g(y)

Z ∞

−∞
e

−iξx

f(x− y)dxdy

= (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
g(y)e

−iξy

Z ∞

−∞
e

−iξz

f(z)dzdy (z = x− y)

= (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
e

−iξz

f(z)dz

Z ∞

−∞
e

−iξy

g(y)dy

=

√
2π

ˆ

f(ξ)ĝ(ξ).

A seguir vamos introduzir um produto interno em S .

Definiç

˜

ao 4.2. Se f, g ∈ S , então definimos

(f |g) =

Z ∞

−∞
f(x)g(x)dx.

Exerc´ıcio 4.2. Prove que a expressão acima define um produto interno em S × S.

Veja em [8]. Se f ∈ S , então definimos

�f�2 =

p
(f |f) =

Z ∞

−∞
|f(x)|2dx.

Exerc´ıcio 4.3. Mostre que � · �2 define é norma em S

Veja por exemplo em [8] e [7].

Seja f : R → C, uma função, então a reflexão de f é a função ˜

f(x) = f(−x).

Teorema 4.2. Sejam f, g ∈ S. Então

a)
R∞
−∞

ˆ

fg =

R∞
−∞ fĝ.



b)
R∞
−∞ fḡ =

R∞
−∞

ˆ

f

¯

ĝ.

c) bb
f =

˜

f.

d) c
fg =

1√
2π

ˆ

f ∗ ĝ.

Demonstraç

˜

ao. a) Pelo teorema de Fubini (veja [6]) temos que
Z ∞

−∞

ˆ

f(ξ)g(ξ) =

Z ∞

−∞

h
1√
2π

Z ∞

−∞
e

−ixξ

f(x)dx

i
g(ξ)dξ =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

−iξx

f(x)g(ξ)dξdx

=

Z ∞

−∞

h
1√
2π

Z
e

−iξx

g(ξ)dξ

i
f(x)dx

=

Z ∞

−∞
ĝ(x)f(x)dx.

b) Sejam f, g ∈ S. Tome β =

ˆ

f , então

b
β(ξ) = (2π)

−n/2

Z ∞

−∞
e

−iξx

β(x)dx

=

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

¯

β(x)dx

=

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

ˆ

f(x)dx

= f(ξ)

Logo
Z

f(ξ)g(ξ)dξ =

Z ∞

−∞

b
β(ξ)g(ξ)dξ =

Z ∞

−∞

b
β(ξ)g(ξ)dξ =

Z
β(ξ)bg(ξ)dξ =

Z ∞

−∞
βbg =

Z ∞

−∞

b
fbg.

c)
bb
f(−x) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

iξx

ˆ

f(ξ)dξ = f(x) =

˜

f(−x).

e)

cc
fg =

˜

(fg)

=

˜

fg̃

=

bb
f

bbg

=

1√
2π

[̂
f ∗ ĝ ⇒ c

fg =

1√
2π

ˆ

f ∗ ĝ,



pela fórmula de Inversão.

5 Uma aplicaç

˜

ao

No que se segue, resolveremos o problema de cauchy associado à equação do

calor.

Lema 5.1. Seja t > 0 então

F−1
e

−t(·)2
=

1√
2t

e

−(·)2/4t

.

Demonstraç

˜

ao. Seja F (x) = F−1
e

−t(·)2
(x) =

1√
2π

R∞
−∞ e

iξx

e

−tξ

2
, então

F

�
(x) =

1√
2π

Z ∞

−∞
(iξ)e

iξx

e

−tξ

2

=

−i√
2π

Z ∞

−∞
(iξ)e

iξx

1

2t

d

dξ

e

−tξ

2
dξ

=

1

2it

√
2π

Z ∞

−∞
(iξ)e

iξx

d

dξ

e

−tξ

2
dξ

=

1

2it

√
2π

∑
e

−tξ

2
e

iξx

ØØØ
ξ=∞

ξ=−∞
− x

Z ∞

−∞
e

−tξ

2
e

iξx

dξ

∏

=

−x

2t

F (x).

Temos também, pondo η =

√
tξ

F (0) =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

−tξ

2
dξ =

1√
2π

Z ∞

−∞
e

−η

2 dη√
t

=

1√
2t

,

logo F satisfaz
8
<

:
F

�
(x) =

−x

2t

F (x)

F (0) =

1√
2t

(2)

Resolvendo a EDO anterior temos

F

�
(x) =

−x

2t

F (x)⇒ F

�
(x)e

x

2
/4t

+

x

2t

e

x

2
/4t

F (x) = 0⇒ d

dx

≥
e

x

2
/4t

F (x) = 0

¥
.



Portanto

F (x) =

1√
2t

e

−x

2
/4t

.

Considere o problema de Cauchy,
8
<

:
u

t

= u

xx

, (x, t) ∈ R× (0, +∞)

u(·, 0) = f ∈ S,

(3)

Uma solução para este problema é uma função u ∈ C

2
(R × (0, +∞)), contı́nua

em R× [0, +∞), que satisfaz a equação e a condição inicial. Este problema possui

única solução, de fato sejam u, v soluções deste problema. Seja w = u− v, então

w(0, t) = u(0, t)− v(0, t) = 0.

d

dt

�w�2
2 = 2(w

t

, w)

= 2(w

xx

, w)

= −2�w�2
2

≤ 0,

logo, a função g : R → [0, +∞), tal que g(t) = �w(t)�2
2 é decrescente e g(0) = 0.

Logo

g(t) = �w(t)�2
2 = �u(·, t)− v(·, t)�2

2 ≤ 0 ⇒ u = v.

Tomando a transformada de Fourier nos dois lados da igualdade obtemos,

û

t

= −ξ

2
û(ξ, t)

logo, resolvendo esta EDO temos

û(ξ, t) = û(0, t)e

−tξ

2
=

ˆ

f(ξ)e

−tξ

2
=

1√
2π

F(f ∗ F−1
e

−(·)2
).



Então tomando a Transfomada de Fourier inversa obtemos u(x, t) =

1√
2π

(f ∗

F−1
e

−t(·)2
). Pelo lema anterior temos então

u(x, t) =

1√
2π

[f ∗ (

1√
2t

e

−(·)2/4t

)] =

1√
4πt

Z ∞

−∞
f(y)e

−(x−y)2/4t

dy.

A função

K(x, t) =

e

−x

2
/4t

√
4πt

.

é chamada núcleo do calor. Portanto

u(x, t) =

Z ∞

−∞
f(y)K(x− y, t)dy = (f ∗K(·, t))(x),

é uma candidata à solução da equação do calor. Mais detalhes sobre a equação do

calor, incluindo a demonstração de que a função anterior é de fato a solução, podem

ser encontrados em [6] e [7]. Outras referências são [4] e [10].

6 Ap

ˆ

endice

Diremos que f ∈ C

∞
0 (R) se f for infinitamente diferenciável, e se anular fora

de um intervalo limitado [a, b].

Exemplo 6.1.

f(x) =

8
<

:
e

1
x

2−1
, se x ∈ (−1, 1)

0, se x /∈ (−1, 1)

(4)

Lema 6.1. O espaço C∞0 (R) é denso em L1
(R), na norma � · �1.

O que o lema anterior afirma é que se f ∈ L1
(R), então existe uma sequência

g

n

∈ C∞0 (R) tal que

�f − g

n

�1 → 0.

A demonstração do último resultado pode ser encontrada, por exemplo, em [5], ou

em livros de teoria da medida.



Teorema 6.1. Seja {f
n

} uma sequência de funções definidas em R (integráveis em

qualquer intervalo limitado [a,b]) tais que f

n

→ f . Suponha que |f
n

| ≤ g, onde g

é integrável. Então f é integrável e
Z

R

fdx = lim

n→+∞

Z

R

f

n

dx.

Este teorema pode ser visto em [2] e [3].

O teorema anterior e um caso particular, mais apropriado para nossos propósitos,

do teorema da convergência dominada. Sua demonstracao pode ser encontrada por

exemplo em [2].

Proposiç

˜

ao 6.1. Seja f ∈ L

1
(R), então:

a) ˆ

f é uma função contı́nua.

b) ˆ

f(ξ)→ 0, com |ξ|→∞.

c) O operador F : L

1
(R)→ C∞(R) é linear e limitado.

Demonstraç

˜

ao.

a) Sejam ξ, h ∈ R. Como

| ˆf(ξ + h)− ˆ

f(ξ)| ≤ 1

(2π)

1/2

Z

R

|f(x)||e−2iξx − 1|dx, e

o último integrando é limitado superiormente por 2|f | ∈ L

1
(R), pelo teorema da

convergência dominada obtemos o resultado.

b) Suponha inicialmente que f ∈ C

∞
0 (R),. Integrando por partes em relação à

x temos que

ˆ

f(ξ) = (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
e

−ix·ξ
f(x)dx

= (2π)

−1/2

Z ∞

−∞
∂

x

(−e

−iξx

iξ

)f(x)dx

=

(2π)

−1/2

iξ

Z ∞

−∞
e

−iξx

f

�
(x)dx, ξ �= 0,



pois
e

−iξx

f(x)

iξ

ØØØ
x=∞

x=−∞
= 0. Logo

| ˆf(ξ)| ≤ �f
��1

ξ

→ 0, com |ξ|→∞.

portanto

ˆ

f(ξ)→ 0, com |ξ|→∞.

Sejam f ∈ L1
(R) e � > 0, tome g ∈ C

∞
0 (R) tal que �g− f�1 < (2π)

1/2
�/2. Tome

também R > 0 tal que |ξ| > R =⇒ |ĝ(ξ)| < �/2. Como ˆ

f(ξ) =

\
(f − g)(ξ) + ĝ(ξ),

temos que

|ξ| > R =⇒ | ˆf(ξ)| ≤ | \
(f − g)(ξ)| + |ĝ(ξ)|

≤ (2π)

−1/2�f − g�1 + |ĝ(ξ)|

<

�

2

+

�

2

= �.

Isto conclui a demonstração de b).

c) A linearidade é uma consequência da proposição (2.2). A limitação pode ser

provada da seguinte forma

| ˆf(ξ)| ≤ 1

(2π)

1/2

Z

R

|f(x)e

−iξx|dx ≤ 1

(2π)

1/2

Z

R

|f(x)|dx =

�f�1

(2π)

1/2
,∀ξ ∈ R.

Mais detalhes sobre a teoria desta seção podem ser vistos em [5], [9],[1] e [4].
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[9] Neto, B. N., An Introduction to the Theory of Distributions. New York, Marcel

Dekker, 1973.
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 Resumo. Apresentamos neste curso atividades lúdicas sobre dobras, cortes, 
padrões e fractais para a motivação e o aprendizado significativo de vários conceitos 
matemáticos propiciando a motivação e o gosto pelas ciências e matemáticas. 
Exploramos as formas da natureza e os modelos da Geometria Euclidiana e da 
Geometria Fractal. Dobras e cortes na construção de fractais propicia o estudo de 
medidas e operações matemáticas, perímetros, áreas e volumes de figuras geométricas. 
Fichas de Atividades envolvendo dobras, cortes, cálculos e construção de Kits Fractais 
podem ser elaboradas. Os Fractais mais conhecidos serão discutidos, como o de Cantor. 
Koch e o Triângulo de Sierspinski. Também podemos explorar as seqüências, 
progressões aritméticas e geométricas, funções, gráficos e limites com os fractais, bem 
como a dimensão fractal e logaritmos. Árvore fractal e fractais 3D. Fractais com o 
software LOGO. 

Palavras-chave: Fractais, Ensino, Matemática. 

1 Introdução 

Na geometria do mundo que vivemos, observamos atentamente as formas 
tortuosas dos caminhos, das costas oceânicas, dos vales, dos montes, das nuvens, 
do sistema vascular humano, das folhas, dos galhos de arbustos ou árvores, na 
forma dos brócolis ou de uma couve-flor e também na forma esburacada de um 
pão ou de um pedaço de queijo, e no nível namométrico dos objetos encontramos 
formações rugosas que apresentam estruturas auto-similares, em que partes 
pequenas do objeto parecem ou são réplicas reduzidas do todo.  

Verificamos que certos padrões e o princípio de auto-similaridade são 
encontrados na natureza com uma boa aproximação. Nem sempre as estruturas 
reais podem ser ampliadas ou comprimidas repetidamente um número infinito de 
vezes e continuar parecendo com a sua forma original. Muitas vezes sim! Essas 
propriedades características dos fractais representam idealizações simplificadas da 
realidade.  

Muitos pensadores da antiguidade pesquisaram as formas da natureza 
consideradas perfeitas. Um dos maiores geômetras, Euclides, (http://www-
history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Euclid.html), que viveu entre 325 aC e 265 
a.C., retratou a geometria dos pontos, retas e planos imaginando figuras como 



 
 

segmentos de reta, polígonos de lados retos como triângulo, quadrado, etc., e 
curvas lisas como a circunferência ou figuras espaciais como os  poliedros com 
faces planas e a esfera suave. Naquela época, acreditava-se que a geometria do 
mundo deveria ser estética e as formas irregulares e imprecisas não eram vistas 
como racionais, mas a partir dos meados do século XX, Benoit Mandelbrot, 
(http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Mandelbrot.html), atentou para 
tais figuras, com um novo olhar, pesquisando a geometria de objetos com uma 
forma que se auto-repete dentro de si e que parece sempre semelhante, 
independente da ampliação ou redução da sua imagem, introduzindo assim o 
conceito de fractal. Assim, observou a relação entre padrões, simetrias, o caos e a 
ordem, em que a região de transição de um estado para o outro pode ser tão 
complexa quanto possível quando tratamos da dimensão da figura, uma mudança 
radical. O estudo de fractais está essencialmente ligado à observação da auto-
similaridade, ao entendimento da dimensão e a complexidade infinita do objeto.   

Introduziremos o conceito de fractal explorando estruturas que apresentam  
padrões, auto-similaridade e dimensão fracionária de forma intuitiva. Para isso, 
começaremos com simples problemas de dobraduras e cortes de papéis 
introduzindo alguns conceitos matemáticos, e também confeccionaremos cartões 
decorativos que podem ser desenhados, dobrados e recortados em papel macio 
branco ou colorido, ou materiais reaproveitados como os de revistas e jornais e 
exploraremos conceitos matemáticos das funções geradoras.  Folhas de papel  
dobradas e recortadas em lugares estratégicos seguindo certos algoritmos e 
coladas em papel couchê podem gerar lindos cartões fractais.  

Neste processo podemos investigar muitos conceitos matemáticos, tais como 
Lógica, Intuição, Razão, Dedução, Congruência, Semelhança, Padrões 
Numéricos, Padrões Geométricos, Perímetros, Áreas, Volumes, Sequências, 
Progressão Aritmética, Progressão Geométrica, Limites, Logarítmo, Dimensão, 
Dimensão fracionária, Funções e Gráficos, Aritmética Modular, Sistema de 
Numeração Binário, Automata Celular, etc.  

São apontadas algumas sugestões de atividades interdisciplinares como: 
pesquisa histórica sobre a Geometria Euclidiana; discussão acerca da simplicidade 
da Geometria Euclidiana quando comparada às formas geométricas encontradas 
na natureza; questionamentos sobre outras geometrias que negam o quinto 
postulado de Euclides. Geometria Fractal; e a exploração dos vários conceitos 
matemáticos relacionados. As idéias sobre padrões, auto-similaridade, atividades 
com fractais são voltadas para o Ensino Básico. Aplicação de resultados nas 
várias áreas da ciência e um aprofundamento do estudo num nível universitário 
envolvendo o estudo de espaços métricos etc. poderão ser exploradas em seguida. 

Podemos propor de uma aula passeio para observação, registro e estudo dos 
fractais na natureza: nuvens, montanhas, árvores, celulose, samambaia, as formas 



 
 

cristalinas e as estruturas das moléculas, das ligações químicas, etc. As 
verdadeiras obras de artes da natureza são motivos suficientes para nos levarem a 
uma vislumbrante especulação científica que podem atrair a curiosidade e motivar 
os estudantes para a construção do conhecimento significativo. 

Além das conexões e possibilidades de estudos de modelos mais realistas dos 
elementos da natureza do que a Geometria Euclidiana e as Geometrias não-
Euclidianas, a Geometria Fractal não dispensa os conhecimentos delas, mas pode 
complementá-las tornando-as mais ricas e interessantes. Com a beleza gerada 
pelos fractais, nasce o despertar para a surpresa, para o desenvolvimento da 
criatividade e para o envolvimento da arte possibilitando investigações de 
conjecturas e uma aprendizagem significativa de muitos conceitos matemáticos.   

Esperamos que tais idéias se multipliquem em cada leitor e que possam 
contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem e avaliação nas 
suas atividades didáticas no ensino e possam despertar o interesse para o 
aprofundamento e o estudo formal dos fractais.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fractal de Mandelbrot 
 
 
 
 



 
 

2 Exemplos de Fractais 

 

Nesta atividade inicial a idéia é apresentar algumas figuras fractais, alguns 
filmes sobre fractais, ou um "tour" pelo mundo dos fractais, por exemplo com o 
programa Xaos encontrado em http://sourceforge.net/projects/xaos/, etc. no 
sentido de aguçar a curiosidade e despertar o interesse de como eles podem gerar 
belíssimas figuras. Podemos propor também aos estudantes uma aula passeio para 
observação e reconhecimento de padrões e de figuras quase fractais ou fractais na 
natureza, as semelhanças, razões, etc. Eis, alguns exemplos de fractais: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1: Nível 1, nível 2 e nível 3 de uma árvore fractal 
 
Observe que esta seqüência gera um fractal exato construído 

computacionalmente, mas que no limite se aproxima de uma árvore natural. 
 Na natureza podemos observar a samambaia, cuja estrutura parece um 

fractal. Cada uma das ramificações menor parece semelhantes às anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.2: Os níveis fractais em cada ramo de uma Pteridófita 
 

E o que observamos numa estrutura do brócolis, da couve-flor? Tem uma 
aparência fractal? 



 
 

Outros objetos fractais exatos são construídos computacionalmente através de 
funções iterativas. 

 
 
 
 

 

 
 
Figura 2.3: Níveis 1, 2 e 3 de um Carpete fractal de dimensão D = Log(5)/Log(3) 

 

 
Figura 2.4:  Níveis 4 de um Fractal de Peano de dimensão D = log(9)/Log(3) = 2. 

 

 

 

... 

 

Figura 2.5: Dimensão deste objeto fractal é igual a D = Log(5)/Log(3) = 1.464... 

 



 
 

 
Figura 2.6: Níveis maiores de Fractais Computacionais 

 
Pesquise outros exemplos de fractais ou de objetos quase fractais. 
Construa fractais ou gere-os computacionalmente através de funções 

iterativas. 
Faça uma pesquisa sobre os objetos fractais em livros, revistas e na internet. 

Observe e anote as suas características. Faça observações cuidadosas e 
conjecturas construindo seus próprios objetos fractais.  



 
 

3 Dobras e Cortes: Preparando para construir Fractais 
 

Nesta atividade mostramos uma dinâmica entre os padrões numéricos e 
geométricos, introduzindo os conceitos de iteratividade, medida, frações, razão, 
perímetro, área, seqüência, progressão aritmética, progressão geométrica, limite, 
auto-similaridade, etc. características apresentadas pelos fractais através dobras e 
cortes. 

 
Materiais usados: 

 
Tesoura, lápis ou caneta, régua, papéis reaproveitados, folhas de revistas 

antigas, jornais, etc. 
 

Objetivos: 

 

Explorar a lógica e intuição bem como as idéias iniciais de fracionamento de 
figuras geométricas com dobraduras e cortes de materiais recicláveis fáceis de 
serem encontrados. Tais procedimentos levam ao entendimento de conceitos 
matemáticos como: lógica, frações, razões, congruência, semelhança, padrões 
numéricos, padrões geométricos, simetrias, auto-similaridade e limites que levam 
ao estudo dos fractais.  

Atividades de dobraduras e cortes: 

 

a) Pegue uma folha de papel, dobre-a e recorte-a em duas partes. 
b) Pegue outra folha de papel, dobre-a e recorte-a em duas partes 

semelhantes. 
c) Pegue outra folha de papel retangular, dobre-a e recorte-a em 4 partes 

semelhantes à folha inicial. Dobre mais uma vez e recorte-a em 8 partes 
semelhantes.  

d) Pegue outra folha de papel retangular, dobre-a e recorte-a só com uma 
tesourada em 4 partes semelhantes. Pegue uma folha de papel quadrada, dobre-a e 
recorte-a só com uma tesourada em 4 partes semelhante à folha inicial.  

Em cada item, repita o processo com cada uma das partes menores obtidas! 
Observe se há algum padrão, se qualquer parte recortada nos itens anteriores é 
realmente semelhante à figura inicial.  



 
 

 No processo de dobras e cortes, faça uma tabela com as estimativas das 
medidas das folhas e dos pedaços que se vai obtendo, e em seguida obtenha: 

1. As medidas da folha inicial e das suas partes recortadas; 

2. Área da folha inicial; 

3. Perímetro da folha inicial; 

4. Área das partes das folhas obtidas em cada dobra ou recorte; 

5. Perímetro das partes das folhas obtidas em cada dobra ou recorte; 

6. Verifique se existe alguma relação matemática entre as medidas, área e 
perímetro da folha inicial com as partes dobradas ou recortadas; 

7. Calcule a soma dos perímetros da folha inicial e de suas partes; 

8. Calcule a soma das áreas da folha inicial e de suas partes. 
Ao terminar o processo, podemos discutir se a folha foi recortada em duas 

partes iguais no item a, verificar quantos estudantes recortaram as suas folhas em 
partes iguais e quantos recortaram as suas folhas em partes distintas e o porquê?  

Discutir cada um dos itens e explorar/recordar os conceitos matemáticos 
desenvolvidos nas operações de dobra da folha. Explore os conceitos de fração, 
razão, perímetro, área, congruência e semelhança de uma figura plana. É 
colocando a “mão na massa”, medindo, calculando e discutindo o que se vai 
fazendo e fixando os conceitos. 

Construa uma tabela como a indicada a seguir para explorar as dobras e 
fractais. Marque os valores medidos e calculados após fazer as estimativas 
mentalmente dos valores enquanto se efetua a dobra. Descubra se ocorre alguma 
relação interessante e caso afirmativo estabeleça as possíveis relações entre os 
valores das medidas obtidos. 

  

Folha Comprimento Largura Perímetro Área Relação 

1 
(folha) 

     

2 
(dobra) 

     

 



 
 

3.1 Uma Viagem Espacial com Dobras 

 

Nesta atividade mostramos uma dinâmica entre as dobras de uma folha e os 
padrões numéricos e geométricos, e os conceitos de seqüência e de progressões 
aritmética e geométrica, sistemas de equações e estimativas de distâncias. 

Materiais usados: 

Folha de papel reaproveitado como folha de revista antiga, folha de jornal ou 
folha do tipo A4. Lápis ou caneta. 

Obs. Se tiver à disposição uma calculadora ou computador pode-se utilizar, 
mas com sabedoria. Estime os valores antes de efetuar os cálculos e em seguida 
confira-os.  

Objetivos: 

 
 Discutir as idéias iniciais de seqüências e progressões com dobraduras de 

folhas de papel reciclável e procurar o entendimento de razões, semelhança, 
padrões, auto-similaridade, progressão aritmética e progressão geométrica, limites 
e de distâncias que poderiam ser alcançadas.  

Procedimentos: 

a) Pegue uma folha A4 ou uma folha de revista antiga ou jornal e analise; 
b) A folha é uma figura plana?  
c) Quanto ela tem de espessura?  
d) A espessura dela pode ser desprezada? Em caso afirmativo, em que 

situações? 
e) Como podemos fazer uma estimativa de seu comprimento, da sua largura e 

da sua espessura?  
f) Como podemos calcular a medida da espessura dela?  
g) Analisando uma folha de papel A4 ou de uma revista antiga, verifique 

quantas vezes se consegue dobrá-la e quanto vai medindo a espessura obtida em 
cada passo. 

h) Se dobrarmos uma folha de jornal tanto quanto possível, será que 
conseguiremos mais dobras do que uma folha de papel A4 ou de revista?  



 
 

3.2 Discussão e questionamentos 

 
É certo que dobrando uma folha ao meio ficamos com o dobro da espessura 

original e a metade do tamanho da folha inicial. Fazendo uma segunda dobra, 
ficaremos com uma espessura 4 vezes maior do que a da folha inicial e ¼ do 
tamanho da folha inicial.  

 
Uma folha de papel retangular fina como a de papel A4, por exemplo, tem 

aproximadamente 0,1 mm de espessura e gramatura igual a 75 g/m2, quando 
dobrada ao meio, ela fica semelhante à folha original? 

 
1. Se tivéssemos uma folha suficientemente grande de 0,1 mm de 

espessura e pudéssemos repetir sucessivamente a operação de dobra tantas vezes 
quanto quisesse, quantas vezes precisaríamos dobrá-la para alcançar uma distância 
de 235 km correspondente a uma viagem da UFSCar em São Carlos a São Paulo? 
R. ________ dobras.  

2. E agora, se pudéssemos empilhar folhas A4 tantas vezes quanto 
necessárias para alcançar a distância de São Carlos a São Paulo, quantas folhas 
seriam necessárias? R. __________ folhas A4 empilhadas.  

3. E se pudéssemos continuar dobrando uma folha de papel A4, quantas 
vezes precisaríamos dobrá-la até chegar à lua, ou seja, para atingir 384000 km de 
altura? R. ________ dobras. Surpreendestes com tal resultado!  

4. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos uma distância da sua 
casa à escola? R. Casa em ________________________, Escola em  
____________ Distância estimada: ____________ m: Total de  ________ dobras.  

5. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos uma distância da sua 
casa a São Paulo?  Resposta: Casa em ____________________ Distância 
estimada até São Paulo: ________km. Total de ________ dobras.  

6. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos uma distância de São 
Carlos até ____________ (uma cidade conhecida)?  Total de ________ dobras.   

7. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos a distância daqui da 
Terra até o Sol?  Distância média da Terra ao Sol: 150 000 000 km ~ _________ 
dobras;  

 

 

 

 

                                          

Figura 3.1: O Sol e uma árvore quase fractal 



 
 

 

 

 

8. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos a distância do Sol aos 
planetas internos? 

9. Distância média do Sol a Mercúrio: 57 910 000 km ~ ______ dobras, 
10. Distância média do Sol a Vênus: 108 200 000 km ~ ________ dobras, 
11. Quantas dobras seriam necessárias para obtermos a distância do Sol aos 

planetas externos?  
12.  Distância média do Sol a Marte: 230000000 km __________ dobras, 
13. Distância média do planeta anão Ceres: 413718800 km _____dobras, 
14. Distância média do Sol a Júpiter: 778 330 000 km ~ _______ dobras, 
15. Distância média do Sol a Saturno: 1 429 400 000 km ~ _____ dobras, 
16. Distância média do Sol a Urano: 2 870 990 000 km ~ _______ dobras, 
17. Distância média do Sol a Netuno: 4 504 300 000 km ~ ______ dobras. 
18. O homem pisou na Lua pela primeira vez em 1969. Quanto mm de 

espessura deveria ter uma folha para que dobrássemos 69 vezes para chegar à lua?  
Concluímos observando como o crescimento da espessura da folha com as 

dobras é exponencial. Defina uma seqüência exponencial.  
Defina uma progressão geométrica. Primeiro termo. Razão. Termo geral. 

Soma dos termos de Progressão geométrica.  
Defina uma função exponencial contínua.  
Defina uma função logarítmica.  
O que é uma equação exponencial? Como resolver-la?  
Explore a função exponencial discreta f(n) = 0.1*2

n, n = 0, 1, 2,... , faça o 
gráfico.  

É questionando sempre que se vai formando idéias e construindo conceitos 
significativos. Se as partes de uma figura contêm pequenas réplicas do todo, então 
a figura é chamada de auto-similar.  



 
 

3.3 A razão de semelhança das folhas da série A: A0, A1, A2,... 

 
À medida que vamos dobrando uma folha A4 com 297 cm de comprimento 

por 210 cm de largura, podemos elaborar uma tabela com as medidas obtidas 
como a seguinte: 

 

         A4              C L Perímetro Á r e a   

    Nível        ( c m)    ( c m )   (cm)    (cm2 )      

1 2 9 7      2 1 0       1 0 1 4       62370         

2 1 4 8 , 5       1 0 5       5 0 7        15592,5        

3 74,25       5 2 ,5         253,5       3898,125       

4 37,125      26,25           126,75       974,53125      

5 18,5625      13,125         63,375      243,6328125 

6 9,28125     6,5625       31,6875       60,90820313 

7 4,640625     3,28125       15,84375      15,22705078 

8 2,3203125    1,640625      7,921875     3,806762695 

9 1,16015625  0,8203125  3,9609375     0,951690674 

10            0,580078125 0,41015625  1,98046875  0,237922668 

11                

 12        

 13      
 

1. O que acontece com a medida do comprimento da folha A4 obtida na 
primeira dobra e corte?  

2. O que acontece com a medida da largura da folha A4 obtida na primeira 
dobra e corte?  

3. O que acontece com a área da figura obtida na primeira dobra e corte?  
4. Observe a relação entre a área da figura num nível e no nível anterior: 

Ai+1/Ai  = _____ .  
5. E nas dobras seguintes? O mesmo acontece com os perímetros?  



 
 

6. Observe a relação do perímetro da figura num nível e no nível anterior: 
Pi+1/Pi  = ______ . Existe algum padrão? 

7. Recorde as unidades de medidas e escreva o valor do comprimento da 
figura no nível 10 em m? _____________e em mm? ________________ 

8. E em termos de outras unidades? Escreva-as em Micrômetros. 
Nanômetros?  

9. A razão entre o comprimento de C = 297 mm e largura L = 210 mm da 
folha retangular A4 é a razão áurea?  

10. Qual é a razão entre o novo comprimento L e largura C?  
11. Se dobrada ao meio em dois retângulos semelhantes, qual é a razão entre 

o novo comprimento L e largura C/2? 
12. Continuando sempre a divisão ao meio em dois retângulos semelhantes, 

qual é a razão entre o novo comprimento e a largura dos retângulos semelhantes? 
As folhas de papel da série A que vai de A0 até A10 têm em comum a razão 

entre o comprimento e a largura que é igual a √2, raiz quadrada de 2. 
Podemos começar com uma folha retangular A0 que tem 1 m2 = 1000000 

mm2 de área.  Como ela é retangular, C L = 1 e o comprimento C é igual a raiz 
quadrada de 2 da largura, obtemos o sistema não linear 

C L = 1 
C = √2 L 
Resolvendo o sistema obtemos as medidas da folha em milímetros é C0 = 

1189 mm e L0 = 841 mm 
A folha A1 é obtida dividindo a folha A0 ao meio em duas partes semelhantes 

a original. Utilizando as medidas acima e mantendo as relações do sistema 
anterior obtemos C1 ≈ 841 mm e L1 ≈ 594 mm. 

 
13. Quais são as medidas para a folha A2 obtida ao dobrarmos e dividirmos 

A1 ao meio?  
14.  E da folha A3?  
15.  Para a folha A4, temos C4 = 297 mm e L4 = 210 mm. Certo? ,  E da folha 

de tamanho A5? O comprimento C5 = ___ mm e a largura L5 = ____ mm. 
16. E da folha de tamanho A6?  O comprimento C6 = ___ mm e a largura L6 

= ____ mm. 
17. E da seqüência de folhas A7?O comprimento C7 = ___ mm e a largura L7 

= ____ mm. 
18.  Obtenha em cada caso o perímetro e a área de cada folha Ai, i = 0,..., 10. 

 



 
 

 
 
Observe que as folhas da série A quando forem dobradas e recortadas evitam 

o desperdício de papel, preservando assim as nossas florestas. Viva o Meio 
Ambiente!  

Que tal inserir o problema da divisão das folhas da série A num projeto 
ambiental da escola. Respeite os 3 R´s: Reduza os gastos; Reutilize o que for 
possível e Recicle os materiais contribuindo com a preservação da natureza.  

Plante uma samambaia ou outras plantas quase fractais em sua casa ou escola 
e cuide delas.  

Pesquise o problema da divisão das folhas da série B no projeto da escola. 
Compare-as com as folhas da série A. 

Pesquise o problema da divisão das folhas da série C no projeto da escola. 
Compare-as com as folhas da série A, B e C. 

 
19. Se enrolarmos a folha A4 em torno de seu comprimento C e colarmos as 

extremidades formamos uma superfície cilíndrica. Fechando um dos lados 
podemos inserir uma quantidade de terra e obter um certo volume VC. Por outro 
lado se enrolarmos a folha em torno de sua largura L e fechando uma base termos 
um volume VL. Qual é a razão entre VC e VL. Em qual das duas maneiras obtemos 
um volume maior?  



 
 

3.4 A exponencial e a famosa Lenda do Xadrez 

 

Uma das lendas associadas à criação do Jogo do Xadrez bastante citada é 
atribuída a um jovem brâmane (membro da casta sacerdotal) indiano chamado 
Lahur Sessa, contada por Malba Tahan no capítulo XVI de seu livro “O Homem 
que Calculava”.  A lenda é narrada ao califa de Bagdá, Al-Motacém Bilah, Emir 
dos Crentes, por Beremiz Samir, o Homem que Calculava. 

 
Segundo a lenda, na província indiana Taligana, havia um poderoso rajá (rei 

ou governante hereditário indiano) que havia perdido o filho em uma batalha. O 
rajá estava muito abalado e deprimido que não cuidava mais de si mesmo e nem 
do seu reino. Um certo dia ele foi visitado por Sessa, que lhe apresentou um 
tabuleiro com 64 casas brancas e negras alternadamente com diversas peças 
representando a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de 
elefantes, o principal vizir (ministro, conselheiro religioso e político) e o próprio 
rajá.  

 
 

Figura 3.1: O Jogo de xadrez atual 

 
Sessa mostrou que a prática do jogo daria conforto espiritual ao rajá, que 

finalmente encontraria a cura para a sua depressão, o que realmente ocorreu. O 
rajá, agradecido, insistiu para que Sessa aceitasse uma recompensa por sua 
invenção e o brâmane pediu simplesmente um grão de trigo para a primeira casa 
do tabuleiro, dois grãos para a segunda, quatro grãos para a terceira, oito grãos 
para a quarta e assim sucessivamente até a última casa.  

Espantado com a modéstia do pedido, o rajá ordenou que lhe fosse pago 
imediatamente a quantia em grãos que fora pedida.  Depois que foram realizados 
todo o cálculo os sábios do rajá ficaram atônitos com o resultado da quantidade de 
grãos que seria necessário, pois, segundo eles, toda a safra do reino durante mais 
de um milênio de anos não seria suficiente para cobri-la.  

Impressionado com a inteligência de Sessa, o rajá o convidou para ser o 
principal vizir do reino, responsável pela administração de diversos aspectos do 



 
 

estado, como a economia, a agricultura, etc., e foi perdoado por Sessa de sua 
grande dívida em trigo. 

O preenchimento de um tabuleiro de xadrez com os grãos de trigo proposto 
por Sessa teria um grão na primeira casa, dois grãos (o dobro) na segunda casa, 
quatro grãos (o dobro do número de grãos na casa anterior) na terceira casa, assim 
sucessivamente.  

Estime e depois calcule quantos grãos teriam na 5a., 10a. e na 64a., a última 
casa?  
E o número total de grãos?  

Simplesmente, se isto fosse possível, teríamos a quantia de  
1 + 2 + 4 + 23 + ... + 263 = ________________________________? 
9 223 372 036 854 775 808 grãos! 

 
Se contássemos um grão por segundo, quanto tempo levaria para contar todos 

os grãos do tabuleiro, caso os grãos coubessem nele?  

 
 = ∑

 = i 0

63

2i 18446744073709551615
 

           Da ordem de 1020  segundos, 1018 min, 1016 h, 1015 dias, 1012 anos, e 
quantos lustros? Decênios ? Séculos? Milênios? 

          Quantas peças têm um jogo de Xadrez atual? Quais as suas 
características? Como elas podem se mover geometricamente no tabuleiro? Que 
outros jogos podem ser realizados com o tabuleiro de xadrez?  

Deixe vários tabuleiros e jogos de Xadrez disponíveis numa mesinha no pátio 
da escola ou na biblioteca para os estudantes se divertirem nos intervalos ou nas 
aulas vagas. Relacione o jogo de Xadrez com outros jogos de tabuleiros. 

Explore as progressões aritméticas e progressões geométricas: Definição; 
Primeiro termo; Razão; Termo geral; Soma dos termos. Progressões infinitas. 
Séries Numéricas. Convergência. 

 



 
 

 

3.5 Confecção de um cartão fractal 
 
 

Utilizando um papel retangular vamos construir um cartão fractal. 
 

Materiais usados: 

 
Folha de papel retangular. Tesoura ou Estilete. 
 

Objetivos: 

 
Nesta atividade exploramos Dobras, Cortes, Padrões, Construção de Cartões 

Fractais, bem como os processos de iteração, incorporando os conceitos 
matemáticos de Medida, Perímetro, Área, Seqüências, Progressão Aritmética, 
Progressão Geométrica, Séries, Limites, Recursão, Auto-similaridade. Esta 
atividade poderá ser desenvolvida inclusive com professores de outras áreas como 
artes, desenho, etc.  

 

Procedimentos: 

 
a) Pegue uma folha de papel retangular de largura inicial igual a L e dobre-a 

ao meio conforme a figura seguinte e no mesmo sentido dobre-a mais duas vezes 
marcando as linhas das dobras; 

 
 
 
  
 
 

 
b) Abra a folha e dobre-a na outra direção 2 vezes, deixando as marcas das 

linhas das dobras. 
c) Desdobre a folha e dobre-a ao meio como da primeira vez para fazer dois 

cortes transversais de tamanho igual a ¼ do comprimento, a uma distância de ¼ 
de cada lateral da folha; 

 



 
 

 

 

d) Faça uma dobradura colocando a parte central cortada ao meio no lado 
interno da folha. 

e) Repetir os cortes e as dobraduras na parte interna dobrada do mesmo modo 
até a largura do papel permitir; 

 

Identifique as figuras obtidas com as dobras e cortes e estime as medidas 
possíveis no cartão após cada dobra e corte. Observe a sua planificação na figura 
seguinte. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Pode-se escolher um papel colorido e ao dobrar as partes recortadas obtemos 

um lindo cartão.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.2: Cartão fractal 



 
 

Se possível cole as laterais da folha fina em que o fractal foi gerado num 
papel de fundo mais grosso tipo cartolina, papel cartão ou papel couchê e deixe as 
partes recortadas livres apontando-as para fora. Poesias, problemas e desafios 
científicos poderão ser escritos nos cartões. Troque os cartões com os colegas de 
turma e/ou envie para seus amigos(as)!  

 
Uma tarefa interessante é estimarmos as medidas que teremos em cada dobra 

ou corte, e depois sim, medir os tamanhos e calcular perímetros e áreas da folha 
original e de suas partes dobradas e recortadas em cada passo e compará-las: 

1. Obtenha a seqüência das distâncias entre os dois pontos extremos dos 
cortes em cada passo.  

2. Calcule a área das figuras retangulares antes e depois de cada dobra.  
3. Calcule o perímetro da figura retangular antes e depois de cada nível.  
4. Se pudéssemos repetir infinitamente o processo, obteríamos a noção 

intuitiva de limite. Calcule o perímetro dos perfis das figuras quando o nível n 
tende ao infinito.  

 
Nível Comprimento Largura Perímetro Área 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

À medida que trabalhamos cada uma das Geometrias Euclidiana e a Fractal 
com materiais simples, dobrando, recortando e medindo vamos descobrindo como 
elas podem nos auxiliar na compreensão e fixação dos conceitos matemáticos.  

Para a construção de um novo conceito é necessário que o professor 
orientador acompanhe de perto todo o processo, dirija as atividades e direcione a 
idéia que pretende concretizar em cada etapa. A cada pergunta do estudante, basta 
orientá-lo a buscar as idéias relevantes para a construção dos conceitos, medidas e 
cálculos. É através da explicação dos objetos naturais, construídos ou simulados 
que o estudo da geometria torna-se interessante e motivadora.   



 
 

Sempre que possível relacione a idéias Geometria Euclidiana e Fractal com 
problemas de cada uma das áreas das ciências e artes. 

 

 

 
 

 

Figura 3.3: Retângulo, Triângulo e o quadrado/círculo/esfera 
 
A Geometria Euclidiana e as formas lisas eram consideradas perfeitas para 

representar a natureza pelos filósofos antigos, e Euclides a consagrou com seus 
conceitos, definições e teoremas nos seus Elementos. 

 Descrever, calcular e pensar as formas irregulares, complexas e recortadas 
são objetos de estudo da geometria fractal. 

 Assim como existem muitos números irracionais entre dois números 
inteiros, existem muitas figuras irregulares no universo, digamos que a maioria 
delas apresenta certo grau de irregularidade. Muitas delas se aproximam de 
fractais, outras são exatamente fractais e podem ser simuladas 
computacionalmente a partir de algoritmos matemáticos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 Explorando as origens dos fractais 
 

 A natureza sempre nos apresentou exemplos de objetos quase fractais ou 
fractais. Em muitas obras artísticas e em algumas igrejas antigas já aparecem 
figuras fractais.  Entretanto, só em meados do século passado em que a idéia de 
fractal (do latim, fractus, que significa quebrado, irregular, fracionado) foi 
estabelecida matematicamente por Benoit Mandelbrot (1924- ), o primeiro a 
utilizar o computador para gerar fractais. A Geometria considerada para explicar a 
natureza idealizada pelo homem era a Euclidiana e mais tarde as Geometrias não 
Euclidianas, que também não são adequadas para representar alguns fenômenos 
naturais.  

 Weierstrass (1872), Cantor (1883), Peano (1890), Hilbert (1891), Koch 
(1904) e Sierpinski (1916) dentre outros que antecederam Mandelbrot 
contribuíram para que ele criasse uma nova Geometria da natureza.  

 Weierstrass mostrou em 1872 um exemplo de uma função contínua na 
forma de uma série infinita w(x) = ∑n=1

∞ an cos(bn π x), com a ∈ (0, 1) e b ∈ N*, 
impar com ab > 1 + 3/2 π e não é diferenciável em nenhum ponto.  

 

Figura 4.1: Gráfico dos 1001 primeiros da função w(x) = ∑n=1
∞ (½)n cos(25n π x). 

   
Podemos dizer que, intuitivamente uma função é diferenciavel se ela é suave, 

ou seja, seu gráfico não possui cantos. Muitas funções representando fenômenos 
da natureza têm esta propriedade.  

 



 
 

Uma das funções contínua mais simples que não é diferenciável em todos os 
seus pontos é a função valor absoluto ou módulo no conjunto dos reais, embora 
seja contínua em todos os pontos de seu domínio, não é diferenciável no ponto x = 
0. 

 

 
Figura 4.2: Gráfico da Função Módulo ou Valor Absoluto 

 
Uma década depois, em 1882, Cantor propõe um conjunto patológico, que 

depois foi reconhecido como um dos primeiros fractais descrito matematicamente 
por um algoritmo.  

 

 
 



 
 

5 Conjunto de Cantor 

 

Materiais usados: 

 

Folha de caderno pautada ou de papel A4, régua, lápis coloridos (ou canetas) 
 
Objetivos: 

 

Explorar processos de iteração, incorporando os conceitos matemáticos de 
medida de segmento, frações, seqüências, funções, funções iteradas, gráficos, 
progressões aritméticas e geométricas, séries, limites, recursão, auto-similaridade, 
contração. Ponto fixo. Lógica e representação do sistema de numeração binário. 

 
Montagem: 

 

 a) Pegue uma folha de caderno ou de papel A4 e na primeira linha desenhe 
um segmento de reta, chamando-o de C0 = S0. Considere como uma unidade de 
medida L = 18 cm, por exemplo, o tamanho do segmento inicial, ou seja, o nível 
zero ou a semente do fractal; 

 

S0 

 
C0 = S0. = [ 0, L] 

 
b) Na segunda linha, desenhe dois segmentos S1 e S2 logo abaixo de S0, com 

as extremidades na direção das extremidades de S0 remova o terço do meio de S0 

sem os extremos. Obtenha um conjunto disjunto igual a reunião dos dois 
segmentos restantes, cada um com medida 1/3 da medida do segmento anterior: 
C1 = S1 U S2. 

_____________________________________                                                                   _____________________________________ 

S1                  S2 

C1 = S1 U S2. = [0, L/3] U [(2/3)L, L] 
 
c) Do mesmo modo retire a parte central de cada um dos segmentos obtidos 

no passo anterior. (Retire um terço do meio de cada um dos dois segmentos S1 e 
S2 do conjunto C1).  Obtenha um conjunto C2 = (S3 U S4) U (S5 U S6) formado 



 
 

pela reunião dos 4 segmentos disjuntos, cada um com medida 1/3 da medida dos 
segmentos anteriores).  

C2 = (S3 U S4) U (S5 U S6) 
d) Continue o processo obtendo conjuntos C3, C4,... seguindo o mesmo 

procedimento dos passos anteriores, isto é, sempre retirando a parte central de 
cada um dos segmentos obtidos no passo anterior.  

Sabendo-se que, por menor que seja um segmento de reta, sempre é possível 
dividi-lo em 3 partes e retirar a parte do meio. 

 Imagine o que vai acontecendo na 3a, 4a.,... , 10a. e 30a.  iteração? 
Se pudéssemos continuar o procedimento até chegar a 50a. iteração, o que 

veríamos?  



 
 

0 1 

0 

0 

0 27/27 

3/3 1/3 2/3 

6/9 

18/27 

3/9 

9/27 

1/9 

1/27 

2/9 7/9 8/9 9/9 

2/27 3/27 8/27 6/27 7/27 21/27 24/27 

Considere o nível 0, um segmento inicial iniciando na origem de medida 1 e 
marque os valores dos extremos dos segmentos que vão sendo obtidos em cada 
passo, para obter a seguinte seqüência: 

 
 
. . .          . . .                 . . .          . . .                                                           . . .        . . .                   . . .      . . . 

 
 

Figura 5.1: Gráfico do Fractal Conjunto de Cantor 

 
Observe que a complexidade da construção do Conjunto de Cantor obtido 

desta forma vai aumentando, e que o conjunto obtido pela reunião dos intervalos 
disjuntos que vão restando contém todos os extremos dos intervalos retirados, 
inclusive os extremos 0 (zero) e 1 (um).  

Este processo produzirá segmentos cada vez menores, sendo pequenos na 5a. 
iteração, praticamente pontos na décima iteração e, provavelmente, apenas um 
tipo de “poeira” na centésima iteração, o que leva o Conjunto de Cantor, às vezes, 
ser citado como Poeira de Cantor.  

 



 
 

É possível construir fractais com outros tipos de retiradas de partes de um 
segmento?  

 
É possível construir fractais partindo se um segmento e transformando-o cada 

vez mais numa poligonal maior?  
 
                                                                                                                                                         ...?   
 
 
 
 

 
 
É possível construir fractais com figuras planas em cada nível retirando 1/3 de 

cada uma das partes delas?  
É possível construir fractais acrescentando em cada nível partes numa figura 

plana?   



 
 

Explore a seguinte tabela a seguir indicando valores relativos ao conjunto de 
Cantor: 

 
Níveis 

 

Número de 
Segmentos 

Comprimento de 

cada Segmento 

Comprimento Total  

dos Segmentos 

 
0 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1/3 

 
2/3 

 
2 

 
22 

 
(1/3)2 

 
(2/3)2 

 
3 

 
23 

 
(1/3)3 

 
(2/3)3 

 
4 

 
24 

 
(1/3)4 

 
(2/3)4 

 
... 

 
... 

 
... 

 
... 

 
n 

 
2n 

 
(1/3)n 

 
(2/3)n 

 

Vários conceitos matemáticos envolvidos como a progressão aritmética dos 
níveis, progressão geométrica dos números de segmentos, dos comprimentos de 
cada segmento que se vai obtendo, a soma das medidas dos segmentos do 
conjunto de cantor, ou seja, o comprimento total dos segmentos que restam ou o 
comprimento dos segmentos que foram retirados, etc. podem ser explorados. 

 
1. Como definir uma seqüência? O primeiro termo de uma seqüência e o 

Termo Geral? 
2. O que você entende por um somatório? 
3. No questionamento da soma dos tamanhos de todos os segmentos da 

seqüência obtida do Conjunto de Cantor podemos introduzir o somatório dos 
tamanhos de todos os segmentos até o nível n: 

1 + 2/3 + (2/3)2 + ...     = Σ ...? 
4. Observe que, neste caso que teremos a soma dos termos de uma 

progressão geométrica de razão menor do que um.  Será que ela converge ou não 
para um número real? 

5. Como definir uma progressão geométrica? Como explorar detalhadamente 
as sequências e progressões que aparecem no conjunto de Cantor? 



 
 

O gráfico da seqüência dos tamanhos dos segmentos do Conjunto de Cantor 
pode ser representado por uma função discreta decrescente como na figura 
seguinte: 

 

 
 

Figura 5.2: Nível x Comprimento de cada Segmento 
 

 Observe que no limite o tamanho do Conjunto de Cantor tende a zero. De 
fato, 1 – 1/3 – 2/9 – 4/27 - ...- 2n-1/3n - ... tende a zero. 

 
Mandelbrot estudou alguns fenômenos como o surgimento de erros na 

transmissão de mensagens, nos fenômenos de turbulência, flutuações nas bolsas 
de valores, aglomerados galácticos, variações do nível d’água do rio Nilo, etc. e 
no início da década de 60 do século XX percebeu que todos os seus trabalhos de 
algum modo estavam relacionados. 

Ele observou que problemas de aleatoriedade e a irregularidade dos ruídos 
que interferiam nas linhas telefônicas utilizadas em rede entre computadores não 
podiam ser eliminados. Mandelbrot pensou nas redes com problemas, análogo ao 
conjunto proposto por Cantor. E então estabeleceu o conceito de Fractal. Uma 
nova linguagem geométrica que ensina ver o mundo de um modo diferente, que 
estuda objetos irregulares, rugosos porosos ou fragmentados de modo que eles 
apresentam o mesmo grau de particularidades em todas as escalas. 

  
6. Qual a idéia que você tem de enumeração?  
7. O que você entende por um conjunto enumerável?  



 
 

8. O que você entende por dimensão?  
9. Será que o conjunto de Cantor é enumerável? 
10. Qual é a dimensão de um ponto? 
11. Qual é a dimensão de um segmento de reta? 
12. Qual é a dimensão de um triângulo?  
13. Qual é a dimensão de uma figura plana? 
14. Qual é a dimensão de uma caixa de CDs?  
15. Qual é a dimensão de uma figura espacial? 
16. E qual será a dimensão do conjunto de Cantor? 
 
Explore uma folha de papel e pense como você a dobraria e cortaria para que 

obtivesse uma representação de um conjunto de Cantor?  
 
 Aprofunde os seus estudos e conhecimentos explorando os conceitos de: 

conjunto, conjunto aberto, conjunto fechado, conjunto compacto, conjunto 
conexo, distância, métrica, espaço métrico, contração, órbita de um ponto, 
funções, composição de funções e sistema de funções iteradas.  

 Verifique que o Conjunto de Cantor é um conjunto compacto, tem interior 
vazio, não contém pontos isolados, é desconexo e realmente é não enumerável. 

Mais informações sobre George Cantor ver por exemplo em http://www-
history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Cantor.html  

 



 
 

5.1 O conjunto de Cantor e o sistema de funções iteradas 

 

 
 Consideremos duas transformações do tipo ci : [0, 1] -> R, i =1,2; 

ci (x) =  aix + bi , i =1,2 

em que  

c1(x) = 1/3 x + 0 , 
c2(x) = 1/3 x + 2/3. 

 
 A transformação c1 (x) = 1/3 x é uma contração linear, com um fator de 

redução de 1/3 e a transformação c2(x) = 1/3 x + 2/3 é uma contração afim, com 
fator de redução 1/3 e uma translação para a direita de 2/3. 

 Dado um subconjunto S de R, S C R, consideramos  
 
C(S) = c1 (S)  U c2(S). 
 
 De fato, sendo o subconjunto inicial de R como um intervalo real, S = S0, 

temos: 
 
C(S0) =  c1 (S0)  U c2(S0) = S1 U S2 ; 
 
C2(S0) = C(C(S0)) = C(c1 (S0))  U C(c2(S0)) =  
 [c1(c1 (S0)) U c2(c1 (S0)) ] U [c1(c2 (S0)) U c2(c2 (S0)) ] = (S3 U S4) U (S5 U S6) 

; 
…  
 
 Continuando o processo de iteração da transformação C com ela mesma, 

obtemos o Conjunto de Cantor C, definido como o limite da sequência Cn(S), 
quando n  tende a infinito. 

De fato,   C =  lim
 → n ∞

( )C S n

. 

 



 
 

6 Dimensão inteira ou fracionária 

 
 Estamos habituados a ver, pensar e descrever os objetos do mundo que 

vivemos com formas idealizadas matematicamente bastante simples, sem levar em 
consideração as irregularidades, pois os detalhes, às vezes nanométricos, como as 
tortuosidades e rugosidades aparecem na maioria deles. Como podemos 
representar o grau de irregularidade e a forma com que o objeto ocupa o espaço?    

 Intuitivamente, a dimensão de um espaço métrico (ou conjunto) é igual ao 
número de parâmetros reais (ou coordenadas) necessários para endereçar de modo 
único um elemento deste espaço, a partir de um observador, tendo um elemento 
do conjunto tomado como referência, considerado como origem. Nesse sentido, 
sabemos que um ponto é adimensional, ou seja, possui dimensão 0 (zero).  

 
6.1 Dimensão 1: A reta  

 

 Um segmento de reta (ou uma reta) tem dimensão igual a 1, pois 
necessitamos de apenas uma coordenada para endereçar qualquer ponto sobre ele 
a partir de um ponto considerado como origem. 

   
 De fato, dividindo um segmento de reta em N = 2 partes congruentes, cada 

uma delas terá um fator de redução r = ½.  Intuitivamente, sabemos que o número 
total dessas partes para formar todo o segmento de reta será N = (1/r)1. Assim, 2 = 
[1/( ½ )1 ] 

 

Segmento: 2 = 21 

 

 
Figura 6.1: Dimensão de um segmento de reta = 1 

 

Quando dois segmentos de reta são congruentes? 
 



 
 

6.2 Dimensão 2: O plano 
 

Analogamente, para uma figura plana ou para o plano, sabemos que são 
necessárias duas coordenadas para descrever um de seus elementos, logo o plano 
possui dimensão 2. 

De fato, tomemos uma figura plana como o quadrado. Dividindo cada lado de 
um quadrado ao meio, ou seja, fracionando-os de uma razão r = ½, obteremos 4 
quadrados menores e precisaríamos de N = (1/r)2 partes, ou seja, de 4 = 22 
quadrados menores congruentes, obtidos da divisão do quadrado inicial para 
reconstruir o quadrado original, portanto a dimensão de um quadrado é 2. 

 
Quadrado: 4 = 22 

 
Figura 6.2: Dim_quadrado = 2 

 
A dimensão do quadrado é igual ao expoente a que se deve elevar o inverso 

da razão em que cada lado foi dividido para obter o quadrado todo. 
 
1. Quando dois triângulos são congruentes? 
2. Quando dois quadrados são congruentes? 
3. Quando duas figuras planas são congruentes?  
4. Quais são as características de congruência para uma figura plana?   
5. O que você entende por semelhança de uma figura plana? 
6. Quando dois triângulos são semelhantes? 
7. Quando dois quadrados são semelhantes?  
8. Quando duas figuras planas são semelhantes?  
9. Quais são as características de semelhança para uma figura plana?   
 



 
 

6.3 Dimensão 3: O espaço que vivemos 

 
Sabemos que o cubo é uma figura espacial, e, portanto são necessárias três 

coordenadas para descrever um dos seus elementos, logo ele possui dimensão 3. 
 
Do mesmo modo, quando um lado de um cubo no espaço é fracionado de uma 

razão r = ½ precisamos de N = (1/r)3, ou seja, de 8 = ( 1/(½) )3 = 23 partes 
congruentes para reconstruir a figura original, portanto a dimensão de um cubo é 
igual a 3. 

 

Cubo: 8 = 23 

 
Figura 6.3:  Dim_cubo = 3 

 
 

 

A dimensão de um cubo é igual ao expoente à qual se deve elevar o inverso 
da razão na qual seus lados foram divididos para obter o cubo original.  

Se dividíssemos os lados de um cubo em 3 partes congruentes, r = 1/3, 
necessitaríamos de N = (1/r)3, ou seja, de 27 = ( 1/(1/3) )3 = 33 partes congruentes 
para reconstruir a figura original, portanto a dimensão de um cubo realmente é 
igual a 3. 

Será que a dimensão de uma esponja é igual a 3? 



 
 

6.4 Dimensão fractal 

  
Quando um fractal é obtido por uma lei de formação simples, por homotetia 

interna ou auto-similaridade, em que obtemos réplicas da figura quando a 
dividimos ou ampliamos, é fácil de obter a sua dimensão. 

A dimensão de um fractal não é a dimensão euclidiana que geralmente 
chamamos de dimensão topológica, mas pode ser pensada intuitivamente do 
mesmo modo que as figuras ocupando os espaços uni, bi e tridimensional como as 
ilustradas anteriormente. 

Considerando r o fator de redução fracionário (razão) da figura inicial que 
gera um fractal e N a soma do número total das reduções que constituem a nova 
figura, a dimensão do fractal pode ser considerada como o valor D tal que 

N = (1/r)D. 
 Esta é uma equação exponencial, em que a variável dimensão fractal D a 

ser determinada se encontra no expoente. Aplicando o logaritmo (em qualquer 
base) em ambos os lados da equação e utilizando as propriedades do logaritmo 
obtemos que a dimensão fractal ou de Hausdorf é dada por: 

 

D = 
( )ln N







ln

1
r  

 
 Na maioria das vezes, falamos de fractal de um modo intuitivo, 

especificando algumas ou todas as características da sua construção como por 
exemplo: 

1. A Estrutura fina do fractal, em que ampliações sucessivas mostram 
cada vez mais detalhes. 

2. A Auto-similaridade ou homotetia interna do fractal, quando se obtem 
réplicas idênticas, menores (maiores) através de sua divisão 
(ampliação) por um fator de redução (ampliação).   

3. A Dimensão fractal estritamente maior do que a dimensão topológica, 
fato que levou Mandelbrot a definir intuitivamente um fractal como 
sendo um conjunto C cuja dimensão fractal (dimensão espacial) é 
maior do que a sua dimensão topológica.  

4. A observação de uma Lei de formação simples, por um processo 
iterativo, isto é, que é repetido em cada nível de iteração. 



 
 

6.5 Cardinalidade e a Dimensão do Conjunto de Cantor 
 
Se continuarmos marcando uma seqüência de números inteiros em cada 

extremidade dos segmentos de reta que se vai criando na divisão dos intervalos do 
conjunto de Cantor, como a seguir: 

__________________________                 nível   0       20 segmento 
_________1          2_________                   nível  2        21 segmentos 
 
___3    ___4             ___5  6___                  nível  4        22 segmentos 
 

verificamos que num nível n, n > 0, adicionamos 2n novos pontos extremos dos 
subintervalos, e assim, o conjunto de Cantor parece enumerável. Entretanto, ele 
não é enumerável.  

De fato, cada ponto do conjunto de Cantor corresponde a um ponto do 
intervalo [0,1]. E assim, a cardinalidade do conjunto de Cantor deve ser pelo 
menos igual à do conjunto [0, 1], mas como ele é um subconjunto de [0, 1] e sua 
cardinalidade é exatamente igual à do conjunto inicial, ou seja a do intervalo [0, 
1]. 

No conjunto de Cantor, um segmento inicial constituído do intervalo [0, 1] de 
dimensão 1 vai sendo cada vez mais fracionado, e retirado um terço de seu 
interior em cada nível, mas ele ficará parecendo uma poeira e nunca ficará 
reduzido a um ponto, portanto, podemos imaginar que o fractal obtido terá uma 
dimensão entre os valores 0 (dimensão de um ponto) e 1 (dimensão de um 
segmento de reta). 

Em cada nível do conjunto de Cantor, um segmento é fracionado em 3 partes 
semelhantes, logo o fator de redução r = 1/3, ou seja, em cada nível, precisamos 
de 3 partes do segmento para recuperar o segmento anterior. Para formar a nova 
figura, no nível um, por exemplo, escolhemos apenas 2 partes, portanto, temos 
que N = 2. 

De N = (1/r)D, obtemos que 2 = 3D, em que D é a dimensão do conjunto de 
Cantor. 

Aplicando o logaritmo em cada um dos membros da equação exponencial, 
2 = 3D. Aplicando as propriedades do logaritmo e resolvendo, obtemos o valor 

da dimensão do conjunto de Cantor: 

Dim_Cantor =  = 
( )ln 2
( )ln 3

0.6309297534  

Realmente obtemos um valor entre zero e um, como esperávamos. 



 
 

6.6 Calculando a Dimensão Fractal 

 
Refaça alguns níveis do conjunto de Cantor e verifique que a sua dimensão 

fracionária está entre 0 e 1. Verifique que a dimensão do Conjunto de Cantor é 
aproximadamente igual a 0,63 utilizando o nível 1, em que cada um dos dois 
segmentos de tamanho 1/3 são divididos em 3 partes congruentes numa razão r = 
1/9 e obtemos 4 novos segmentos. 

Sugestão: Faça sempre uma estimativa dos valores a medida que se vai 
dividindo os segmentos e retirando a parte central e em seguida, se necessário, 
utilize uma calculadora ou computador. 

 
1. Na construção da curva de Koch, partimos de um segmento de reta inicial 

no nível zero, e em cada nível, dividimos o segmento em 3 partes, mas na parte 
central acrescentamos 1/3 do tamanho do segmento na forma de um V (vê) 
invertido. Desenhe alguns níveis da curva de Koch e calcule a sua dimensão 
fracionária.   

 
 
 

 

Figura 6.4: Níveis 0, 1, 2, 3, 4 e 5 da Curva de Koch. D = Log(4)/Log(3) = 1,261... 

 
2. Desenhe alguns níveis da curva de Peano com na figura seguinte e calcule 

a sua dimensão fracionária.  
 
 
 
______________ 
 
 
 
 

Figura 6.5: Níveis 0, 1, 2, 3 e 4 da Curva de Koch. D = Log(9)/Log(3) = 2 



 
 

7 Explorando Fractais 

 
Agora vamos explorar alguns problemas do mundo fractal. 
 
1. Desenhe um fractal e determine a sua dimensão Fracionária.  
2. Iniciando com um Triângulo de lado um, quantas iterações são 

necessárias para obtermos uma Ilha de Koch com 4096 segmentos?  
3. Em 1890 Peano mostrou que é possível mapear continuamente o 

intervalo unitário [0, 1] num subconjunto compacto do plano. Como podemos 
fazer este mapeamento? 

4. Pesquise outro método de calcular a dimensão espacial de um objeto 
irregular como o Método da Cobertura ou Contagem de Caixas. Observe que 
métodos desse tipo tratam de determinar o espaço realmente ocupado pela figura 
irregular, que geralmente é fracionário, ao contrário da dimensão inteira das 
figuras geométricas tradicionalmente conhecidas.  

5. Pesquise o triângulo de Sierpinski. Explore-o. O Triângulo de 
Sierpinski foi descoberto em 1917 pelo matemático polaco Waclaw Sierpinski, e 
nele, todos os triângulos menores de um passo a partir do triângulo anterior têm as 
medidas de seus lados reduzidas pela metade. Cada uma das partes é semelhante a 
anterior com razão de proporcionalidade r = ½. Inicialmente vamos construir o 
gerador do Triangulo de Sierpinski. Sobre Sierpinski ver http://turnbull.mcs.st-
and.ac.uk/~history/Biographies/Sierpinski.html. Cantor e o Gerador do Triângulo 
de Sierpinski: Exploração de segmentos de reta, triângulos, ponto médio, 
seqüências, perímetros e áreas de triângulos, gráficos, limites, etc. 

 
 
 
 
 . . .     
 
 
 

Figura 7.1: Triângulo de Sierpinski e Cartão fractal de Sierpinski 

 
 



 
 

6. Construa os primeiros passos de um Triângulo de Sierpinski.  Utilize, por 
exemplo, um papel quadriculado ou um Geoplano com elásticos para gerar os 
níveis iniciais do Triângulo de Sierpinski.  

7. Mostre que a área de cada um dos quatro triângulos menores obtidos no 
nível um A1 = 1/4 é igual exatamente igual a 1/4 da área do triângulo inicial no 
nível zero.  

8. Mostre que os perímetros dos quatro triângulos menores obtidos no nível 
um é  ____ vezes ao perímetro do triângulo inicial no nível zero. 

9. Construa os primeiros passos de um Triângulo de Sierpinski iniciando 
com um triângulo não equilátero.  

10. Mostre que neste caso a área de cada um dos quatro triângulos não 
eqüiláteros menores obtidos num nível também é igual à 1/4 da área do triângulo 
obtido no nível anterior.  

11. Construa um Triângulo de Sierpinski e em cada passo deforme os lados 
do mesmo segundo um mesmo critério para obter uma figura interessante.  

12. Pesquise sobre a prova do ENEM 2008 e verifique o problema proposto 
sobre a seqüência do Triângulo de Sierpinski.  

13. Será que o Triângulo de Sierpinski pode ser pensado como uma 
generalização do Conjunto de Cantor? Desenhe alguns níveis de um triângulo de 
Sierpinski, partindo de um triângulo inicial, dividindo cada lado do triângulo ao 
meio formando 4 triângulos menores retirando sempre o triângulo central. Calcule 
a sua dimensão fracionária. Será que ela também esta compreendida entre 1 e 2.  

14. O perímetro de um Triângulo de lado L no nível zero é igual a P0 = 3L, 
no nível um, o perímetro será igual a P1 = 3L + L/2 + L/2 + L/2 = 3 L + 1,5 L = 
4,5 L. P1 = 1,5 P0. No nível 2, teremos P2 = 3L + 1,5 L + 3*(L/4 + L/4+L/4) = 
4,5 L + 9* L/4 = 27L/4 = 6,75 L. P2 = 1,5 P1 Mostre que o perímetro do 
Triângulo de Sierpinski em cada nível n é igual ao perímetro do nível anterior n-1 
multiplicado por 1,5. Pn = 1,5 Pn-1.  

15. Explore uma Função Geradora do Triângulo de Sierpinski: Consideremos 
as transformações si : T C R2 -> R2; i = 1, 2, 3, para um triângulo inicial T com 
vértices na origem e nos pontos (1,0) e (0, 1), dada por 

 s1(x,y) = (x/2, y/2) + (0, 0) 
s2 (x,y) = (x/2, y/2) + (1/2,0) 
s3 (x,y) = (x/2, y/2) + (0, 1/2) 
e 
S(T) = s1 (T) U s2 (T) U s3 (T) 
16.  Mostre que a seqüência Sn(T) converge para o Triângulo de Sierpinski S, 

quando n tende a infinito.  



 
 

17. Tapete de Sierpinski Quadrado: Podemos usar um quadrado ou outra 
figura geométrica no lugar do triângulo para construir um tapete de Sierpinski 
utilizando o mesmo procedimento de dividir a figura e eliminar uma das partes 
interiores. 

18.  Recorte de uma folha de papel os quadrados interiores para obter o 
Tapete de Sierpinski. 

19. Mostre que a dimensão do Tapete de Sierpinski quadrado é D = 
ln(8)/ln(3)  ≈  2,079/1.099  ≈  1,89.  

20. Elabore um cartão fractal Triângulo de Sierpinski com uma folha de 
papel 

21. Junte 3 ou 4 cartões de Sierpinski para formar uma árvore de Sierpinski.  
22. Explore Áreas, Gráficos e Limites com o Triângulo de Sierpinski. Vamos 

obter as áreas dos triângulos que permanecem a cada passo na construção do 
Triângulo de Sierpinski. No nível inicial, n = 0, temos a área do Triângulo inicial 
igual a uma unidade. Marcamos o ponto [0,1] no gráfico. No nível n = 1, a área 
restante ao retirarmos o triângulo central da figura é igual a ¾ da área inicial, 
obtemos o ponto [1, ¾]  e nos passos seguintes obtemos os seguintes pontos:  [2, 
9/16] = [2, (¾ )2 ], [3, 27/64] = [3, (¾ )3 ], [4, 81/256] = [4, (¾ )4 ], [5, 243/1024] 
= [5, (¾ )5], [6, 729/4096] = [6, (¾ )6], [7, 2187/16384] = [6, (¾ )7], [8, 
6561/65536] = [6, (¾ )8], [9, 19683/2621144] = = [6, (¾ )9], [10, 
59049/1048576]= [6, (¾ )10],... Gere o gráfico discreto desta seqüência das áreas 
de cada triângulo que se vai construindo em cada nível para visualizar como a 
área restante vai diminuindo a cada nível n.  

23. Observamos que, apesar de não conseguirmos manualmente chegar até 
um nível muito grande, verificamos que o limite desta seqüência de áreas dos 
triângulos restantes tende a zero.  

24. Podemos visualizar também como a seqüência das áreas dos triângulos 
retirados vão aumentando e tende a área do triângulo inicial.  

25. À medida que a área dos triângulos retirados vai aumentando a área dos 
triângulos restantes vai diminuindo, passo a passo, a cada nível. Será que as áreas 
dos triângulos retiradas coincidem com a área dos triângulos restantes em algum 
nível?  

26.  Será que os perímetros dos triângulos retirados coincidem com os 
perímetros dos triângulos restante em algum nível?  

27. Faça os gráficos e obtenha estimativas. Caso afirmativo, em que nível? 
Caso contrário, entre quais níveis as áreas (perímetros) dos triângulos retirados e 
dos restantes estão mais próximas?  

28. Quantos triângulos vão se formando à medida que vamos aumentando o 
nível do Triângulo de Sierpinski? 



 
 

29.  Faça uma tabela para cada nível n contendo os números de triângulos 
internos, que vão restando e dos que vão sendo retirados, dos triângulos totais, etc. 
que se pode observar na construção de um triângulo de Sierpinski.  

30. Será que a dimensão está compreendida entre 1 e 2, pois todos os 
triângulos menores de um passo a partir do triângulo anterior têm as medidas de 
seus lados reduzidas pela metade. E no nível 3? Quantos triângulos obteremos? 
Qual é a razão em relação ao nível inicial?  

31.  Enuncie e demonstre as propriedades dos logaritmos utilizadas no 
cálculo da dimensão fractal.  

32.  Defina claramente todos os conceitos matemáticos (segmento de reta, 
ponto médio, triângulo,...) utilizados na construção do triângulo de Sierpinski.  

33. Defina e dê exemplos de: Sequência; Termos de uma sequência; 
Sequência crescente; Sequência decrescente. Progressão Aritmética; Progressão 
Geométrica. O Triângulo de Sierpinski também pode ser facilmente obtido com 
um jogo simples e materiais acessíveis. Utilizando um dado, uma régua, lápis 
colorido e papel branco.  

a) Desenhe um triângulo e nomeie seus vértices com as 
letras A, B e C.   

b)  Marque um ponto inicial (vermelho) em qualquer 
posição (x0, y0) no interior do triângulo.   

c) Jogue o dado. -Se a face superior do dado sair 1 ou 2, 
marque o ponto médio do segmento que liga o ponto 
anterior ao vértice A com a cor azul. · Se a face 
superior do dado sair 3 ou 4, marque o ponto médio do 
segmento que liga o ponto anterior ao vértice B com a 
cor verde. ·Se a face superior do dado sair 5 ou 6, 
marque o ponto médio do segmento que liga o ponto 
anterior ao vértice C com a cor vermelha.  

d) Medir a distância entre o ponto anterior e o vértice 
sorteado e marcar o ponto médio deste segmento de 
reta como o novo ponto da figura. 

e) Volte para o Passo 3 e repita o processo 
sucessivamente.  

34. Explore a órbita de um ponto no interior do triângulo de Sierpinski.  
35. Qual é a órbita do ponto central do Triangulo? 
36. E de um ponto fora do centro?  
37. Qual é a fronteira da órbita de cada ponto no jogo do Caos? 
38. Que figura aparecerá dentro do triângulo?  



 
 

39. Será uma figura caótica?  
40. Será que a figura tende para alguma forma organizada?  
41. Que você entende por órbita de um ponto?  
42. Será que existe um ponto fixo do Triângulo no Jogo do Caos?  
43.  Será que tem algum ponto periódico no Jogo do Caos?  
44. Mostre que realmente o Jogo do Caos gera um Triângulo de Sierpinski. 

O sorteio do vértice do Triângulo poderia ser de outra forma. Como você poderia 
fazer se não tivesse um dado a disposição? 

  
Proponha o jogo do caos com um dado, uma régua, EVA e alfinetes 

marcadores num dia de Feira de Ciências ou festa na escola, como o obtido a 
seguir. 

45. Uma generalização do fractal Triângulo de Sierspinski no espaço 3-D 
(tridimensional) é o Tetraedro de Sierpinski.  Neste caso, consideramos um 
tetraedro e fazemos os procedimentos análogos ao da construção do Triângulo de 
Sierpinski. 

 
Tetraedro de Sierpinski 
N = 4, r = ½, Dimensão do Tetraedro de Sierpinski  = 2?  
 
 
46. Construa um fractal tridimensional com papel e cola, se necessário, em 

Papel Cartão ressaltando as Dobras.  
47. Faça um Triângulo de Sierpinski com garrafas de água PET empilhadas.  
48. Faça um Triângulo de Sierpinski com latinhas (por exemplo, de molho de 

Tomate) empilhadas.  
49. Construa uma obra de arte fractal (Triângulo de Sierpinski ou outro 

fractal) construído com algum material diferente e interessante. 
50. Uma outra generalização do Triângulo de Sierpinski e do Tapete de 

Sierpinski no espaço é a Esponja de Menger. Verifique a dimensão da Esponja de 
Menger é igual a D_Menger = Log(20) / Log(3) ≈ 2,73 

51. Explore a curva de Koch. Comece com um segmento de comprimento 
unitário e siga as operações conforme a figura seguinte: 
 
 
 
 



 
 

 

Figura 7.2: Curva de Koch 

 
52. Imagine uma circunferência do tamanho da circunferência da Terra, e se 

pudéssemos ajustá-la por uma linha poligonal hexagonal de lados congruentes, 
como se utilizássemos um super compasso cuja abertura seria igual ao raio médio 
da terra r6 = 6370 km, a medida de cada lado seria igual ao raio, L6= 6370. Neste 
caso obteríamos o comprimento da circunferência da Terra aproximado pela soma 
dos seis lados da hexagonal: 

C6= 38220 km. 

 
 

Figura 7.3: Circunferência da Terra aproximada pelo Floco de Neve de Koch. 
 
Do mesmo modo, ajustando a circunferência por uma linha dodecagonal, 

poligonal de 12 lados, o compasso teria uma abertura L12 = 3297 km e obteríamos 
o comprimento da circunferência da Terra aproximado por C12 = 39568 km. 

Dobrando novamente o número de lados, ajustando com uma poligonal de 24 
lados, obteríamos L24 = 1652 km de lado e a circunferência da Terra com 
aproximadamente C24 = 39909 km, e assim por diante: 

Exploramos de certo modo, a complexidade ao calcular o comprimento de 
uma circunferência como a da Terra, cuja medida depende do comprimento da 
unidade poligonal considerada. Quanto menor a unidade de medida considerada 
obtemos a mediada cada vez mais precisa. 

 
 



 
 

53. Considere a circunferência da Terra. É possível calcular seu tamanho 
utilizando aproximações por polígonos regulares e partindo de um modelo tipo 
floco de neve, qual deveria ser o tamanho inicial do triângulo para aproximarmos 
pela circunferência da terra? 
 
 
 

 8. Curva de Koch com um Sistema de Funções Iteradas  

 

A curva de Koch pode ser obtida iterativamente utilizando quatro 
transformações no plano do tipo ki : R

2 -> R2, i =1, 2, 3, 4; 

Ki(x,y) = (1/3 ( cos θi x – sen θi y ) + ei , 1/3 ( sen(θi) x – cos(θi) y ) + φi ) 

em que: 

K1 (x,y) = (1/3 ( cos(0) x – sen(0) y ) + 0 , 1/3 ( sen(0) x – cos(0) y) + 0 ) 

K2(x,y) = (1/3 cos(π/3) x – sen(�/3) y + 1 , 1/3 (sen(π/3) x – cos(π/3) y ) + 0 ) 

K3(x,y) = (1/3 (cos(-π/3) x – sen(-π/3) y) + 3/2, 1/3 ( sen(-π/3) x – cos(-π/3) 
y)  + √(3/2) ) 

K4(x,y) = (1/3 ( cos(0) x – sen(0) y) + 2 , 1/3 ( sen(0) x – cos(0) y ) + 0 )  

 Observemos que todas as transformações são contrações com fator de 
contração 1/3. 

 A primeira transformação K1 faz uma contração de 1/3 e não sofre rotação 
ou translação, já a transformação K2 sofre uma rotação de π/3 radianos e uma 
translação na direção horizontal (para direita) de 1 unidade. A transformação K3 

faz uma contração de 1/3 e sofre uma rotação de - π/3 radianos e uma translação 
na direção horizontal (para direita) de 3/2 e uma translação na direção vertical 
(para cima) de √(3/2). A transformação K4 faz uma contração de 1/3 e sofre uma 
translação na direção horizontal (para direita) de 2 unidades.      

  Procure relacionar a idéia de fractais com problemas de cada uma das 
ciências e das artes. A geometria torna-se mais interessante e motivadora através 
da exploração e da busca da explicação da natureza.  



 
 

8.1 Explorando a dimensão fracionária da curva de Koch 

 
No caso da Curva de Koch, temos um segmento inicial com dimensão igual a 

um. Verificamos intuitivamente que à medida que os níveis de construção da 
Curva de Koch vão aumentando, o tamanho da curva aumenta, enquanto que o 
ponto inicial e final dela sempre permanecem os mesmos. 

Como pode uma curva ter um ponto inicial e um ponto final e apresentar 
comprimento infinito?  Como ela é complexa!  

Como na construção da Curva de Koch formamos 4 segmentos a partir de um 
segmento anterior e precisamos de apenas 3 partes para recuperar o segmento 
inicial, Temos N = 4, r = 1/3 e assim 

4 = 3D 
em que D é a dimensão da Curva de Koch, logo; 

Dim_Koch =  = 
( )ln 4
( )ln 3

1.261859507  

A dimensão da curva de Koch está entre 1 e 2. Observamos que a fronteira da 
curva é constituída de segmentos cada vez menores, vai oscilar tanto no limite 
quando o nível vai aumentado que nem parecem mais segmentos, mas nem 
conseguirá preencher completamente uma região do plano. 

Sobre Niels Fabian Helge von Koch ver http://turnbull.mcs.st- 
and.ac.uk/~history/Biographies/Koch.html 

Se começarmos com uma figura triangular no lugar de um segmento, 
obteremos uma figura que vai se tornando parecida com o contorno de um floco 
de neve ou da costa de uma ilha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.1: Circunferência  Níveis 1, 2, 3 e 4 da Ilha de Koch 

 

 



 
 

Observe que, à medida que vamos gerando a curva num nível cada vez maior, 
o processo nos leva a obter tantas pontas que a curva, apesar de contínua, não terá 
tangente nem será diferenciável em nenhum ponto. Além disso, à distância entre 
dois pontos quaisquer da curva tenderá ao infinito, mas a curva não se estenderá 
até o infinito!  

Como você explica o que é uma curva é diferenciável? 
 
Complete a tabela a seguir para explorar o floco de Neve partindo de um 

triângulo equilátero. 
  

Figura 
Nível 

No. de 
Triângulos 

Comprimento de cada 
Segmento 

Perímetro da Curva de 
Koch 

 
0 
 

 
1 

 
1 

 
3 

 
1 
 

 
3 

 
1 * (1/3) 

 
3 * (4/3) 

 
2 
 

 
12 = 3 * 4 

  
1 * (1/3)2 

 
3 * (4/3)2 

3 48 = 3  * 42   
    
    
 
n 
 

 
3 * 4n 

 

  
1 * (1/3)n 
 

 
3*(4/3)n 

 
1. Observe que o perímetro da figura aumenta a cada passo, e no limite 

quando n tende a infinito, o perímetro 3 * (4/3)n tende a infinito.  
2. No caso do floco de neve obtida a partir do triângulo inicial, qual é a 

área da secção em cada nível.  
3. Qual é a área final da seção de um floco de neve?  
4.  Qual seria o volume do floco de neve se girássemos em torno de um 

eixo central? 



 
 

5.  Faça um floco de neve tridimensional com dobraduras. 

 
Figura 8.2: Floco de neve de Koch 

  
Quando trabalhamos com objetos fractais verificamos que as medidas 

clássicas de comprimento, área ou volume perdem o sentido.  
 
Os grandes desafios das figuras patológicas como o conjunto de Cantor, a 

Curva de Koch e outras despertaram muitos questionamentos na época em que 
foram propostas e ainda nos intrigam e mexem com a nossa mente, nosso modo 
de pensar e de ver o mundo.  

 
Se o floco de neve foi gerado por um triângulo equilátero de lado unitário, 

cuja área é A0= √3/4, 
No nível 1, teremos 3 novos triângulos de lados reduzidos a 1/3 cada um, com 

área reduzida de 1/9, 
A1 = √3/4 *1/32 , logo, a área no nível 1, aumenta para  
A1 = √3/4 + 3 * √3/4 *1/32  = √3/4 * (1 + 1/3) 
No nível 2 teremos 3 * 4 segmentos e  
 A2 = √3/4 * (1 + 1/3 + (3*4)*(1/9)2) = √3/4 * (1 + 1/3 + 1/3 * 4/9) 
No nível 3 teremos 3 * 42 segmentos e  
 A3 = √3/4 * (1 + 1/3 + 1/3 *4/9 + 1/3 * (4/9)2 )  , ... 

No nível n, teremos 3*4n-1 novos triângulos de lados 1/3n cada um com uma 
área  

An = √3/4 *1/3n , logo, a área total do Floco de Neve aumenta para  
AT =  √3/4 * (1 + 1/3 + 1/3 *4/9 + 1/3 * (4/9)2  + ... + 1/3 * (4/9)n-1  ). 
Assim, quando n tende a infinito a soma da Progressão Geométrica com o 

primeiro termo 1/3 e razão 4/9 fica igual a   
1/3 / (1 - 4/9) = 3/5 = 0,6 .  E portanto, AT = 2 √3/5 = 2*4/5 * √3/4  =  1,6 A0. 
Concluímos que se a área do Triângulo equilátero inicial for igual a 1, o Floco 

de Neve terá uma área igual a ___________. 



 
 

  9. Preenchendo o Plano com as Curvas de Peano - Hilbert 

 

 
 Repita os passos indicados na figura a seguir para obter a Curva Original de 

Peano. Utilize, se possível, um papel quadriculado ou Geoplano para a construção 
da Curva de Peano. 

 
Figura 9.1: Curva de Peano de dimensão D = Log(9)/Log(3) = 2. 
 
Observe que no limite, a Curva de Peano é uma curva de preenchimento da 

região plana quadrada. 
Sobre Peano ver http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Peano.html 

e sobre Hilbert em http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Hilbert.html 
Mostre que a dimensão da curva de Peano é igual a 2. 
Utilize um papel quadriculado para desenhar a Curva de Hilbert, uma curva 

obtida através de uma partição recursiva de segmentos de reta. Ela garante uma 
enumeração univocamente ordenada dos pixels de uma imagem em todas as 
direções de uma tela de computador.  

 
Figura 9.2: Curva de Hilbert 

 
Mostre que a dimensão da Curva de Hilbert é igual a ln(5)/ln(3) = 1,4649, 

porque em cada iteração se geram 5 vezes mais segmentos e cada segmento é 3 
vezes menor do que o segmento que o anterior que o originou. 

Observe também que no limite, a Curva de Hilbert é uma curva de 
preenchimento da região plana quadrada. 



 
 

10. Um mapa conceitual sobre Fractais 

 
Apresentamos um mapa conceitual inicial do que podemos abordar com os 

fractais no processo de ensino aprendizagem. 
 

 
Figura 10.1: Mapa Conceitual sobre Fractais 

Elabore um mapa conceitual detalhado sobre um determinado fractal.



 
 

11. Construindo Fractais com o LOGO 

  

Apresentamos algumas idéias para exploração das potencialidades do 
software livre LOGO ou superlogo SLOGO, idealizado por Papert na decada de 
60 seguindo a idéia do construtivismo para a compreensão da geometria e a 
construção de Fractais. 

Com um simples computador baixar e instalar o LOGO (ver por exemplo 
www.nied.unicamp.br) e utilizando lápis ou caneta para rascunhar numa folha de 
papel e estamos prontos para os primeiros passos.   

Recapitule os comandos iniciais da tartaruguinha do LOGO e utilize o Help 
on line dele sempre que precisar.  

Utilize o sistema de ajuda on-line sempre para aprender ou recapitular os 
comandos iniciais da tartaruga: 

Após desenhar algumas das figuras listadas anteriormente como um 
quadrado partindo da origem, observe a repetição de comandos. Podemos 
simplificar a construção utilizando simplesmente o comando de repetição repita: 
 

Minha rotina simples, para aprender a desenhar meu objeto com comando 
de repetição: 

 
ap objeto :n                  (aprenda a desenhar um objeto com n níveis) 
se :n > 100 [pare]         (parar quando n for maior do que 100) 
pf :n                              (para frente n pixels) 
pd 90                             (para a direita 90º.) 
objeto :n+1                   (iterar sempre que n <= 100) 
pd 90                              (para a direita 90º.) 
fim                                  (termine) 
 

Que figura acabamos de desenhar com tal procedimento?  E para disparar 
o processo basta digitarmos: 
 
objeto n 
 

 E o objeto aparecerá na tela do ambiente LOGO!  

 



 
 

11.1 Construção de uma árvore fractal 

 

 Uma das maravilhas da natureza são as árvores. Em muitas delas o 
processo de crescimento exponencial é bastante regular, em outras são 
aproximadamente regulares.   
 Vejamos a construção de uma árvore em que cada galho vai se bifurcando 
em 2 menores e diminuindo metade do anterior até chegar ás folhas. 
    
aprenda arvore :x  (aprende a desenhar uma árvore cujo tronco inicial mede x) 
se :x < 1 [pare]    (parar quando x for menor do que 1) 
pf :x   (para frente n pixels) 
pe 20  (para a esquerda 20 graus) 
arvore :x/2  (repita o galho com tamanho 2 vezes menor do que o anterior) 
pd 40  (para a direita 40 pixels)   
arvore :x/2  (repita o galho com tamanho 1/2 menor do anterior) 
pe 20  (para a esquerda 20 graus)   
pt :x  (para trás x) 
fim 

 
Utilize inicialmente mude cor do lápis para verde no menu do LOGO e 

chame árvore 100 para obter a seguinte árvore fractal: 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.1: Árvore Fractal 
 
Faça outros programas análogos ao programa anterior com alguns testes, 

por exemplo, substituindo o primeiro comando de deslocamento da tartaruga para 
a direita de um ângulo de 90º por um ângulo de 30º, 45º ou 60º.   



 
 

Ver também uma árvore pitagórica tridimensional desenhada pela Profa. 
Dra. Y. K. S. Furuya com o software Maple que aparece em nosso site do 
Hipertexto Pitágoras: http://www.dm.ufscar.br/hp/hp0/hp0.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 10.2: Árvore Fractal Pitagórica 
 



 
 

 11.2 Construção da Curva de Peano 
 

Para construir a curva de peano como ela geralmente aparece nas 
referências, inicialmente fazemos o deslocamento da tartaruga no LOGO da 
seguinte forma: 

 pe 90  
pf 300  
pd 180 

e, em seguida, executamos o procedimento: 
peano n tamanho 
em que n representa o número de iterações = 1, 2, 3,... e tamanho representa o 
tamanho do segmento inicial e peano é devido ao procedimento: 
 
ap peano :n :tamanho 
se :n = 0 [pf :tamanho pare] 
peano :n - 1 :tamanho/2 
pe 90 
peano :n - 1 :tamanho/2 
pd 180 
peano :n - 1 :tamanho/2 
pe 90 
peano :n - 1 :tamanho/2 
fim 
 

Para o caso de n = 1, 2, 3, 4, 5 obtemos uma curva que vai preenchendo toda a 
região triangular do plano. 

               

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.3: Curva de Peano 



 
 

 
Agora que você adquiriu uma idéia intuitiva e quer se embrenhar pelo 

mundo dos fractais, estude tópicos sobre conjuntos, distâncias, métricas, espaços 
métricos, pontos fixos, contração, etc. que vai se maravilhar com as estruturas que 
irá conhecer e descobrir no fantástico mundo da matemática. 

 
As figuras fractais podem ser geradas também utilizando outros softwares. 

Ver por exemplo o fractint,  http://spanky.triumf.ca/www/fractint/fractint.html e o 
Xaos citado no inicio do trabalho. 



 
 

12 Conclusão 

 
É um desafio do professor orientador tornar os conceitos matemáticos mais 

interessantes e motivadores para seus alunos. Esperamos que neste curso rápido 
ter deixado alguns elementos da teoria fractal para exploração de conceitos 
matemáticos que certamente motivarão o aprendizado dos alunos e o incentivo 
para descobrirem o fantástico mundo das ciências e matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.1  Jogo do caos 
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Resumo.

Diante das dificuldades cognitivas dos alunos ante ao tema funções, e as
dos professores em encontrar alternativas para o ensino, procuramos tra-
zer alguma claridade, discutindo o desenvolvimento histórico do conceito de
função e, num segundo momento, trabalhando com o software Archim pre-
tendemos destacar várias propriedades de funções já conhecidas e de outras
funções não tão conhecidas, inclusive funções que possam vir a ser sugeri-
das pelos próprios participantes durante o minicurso.

Palavras-chave: Função, Ensino-aprendizagem, Matemática, História.

1 Introdução
A importância intrı́nseca desse conteúdo no desenvolvimento dos estudos de

matemática, na influência em outras áreas e mesmo na vida diária já é sem dúvida
uma motivação para se pensar sobre a belı́ssima idéia de função.

Muitos aspectos podem ser abordados a respeito deste tema, um deles é a difi-
culdade cognitiva dos alunos em sua compreensão. Diante dos métodos repetitivos
e pouco construtivos que visam somente a transmissão do conteúdo, questões perti-
nentes são elaboradas por aqueles que têm a dura tarefa de ensinar este conteúdo em

1aluno do Departamento de Matemática, monitor da disciplina Elementos de Matemática e par-
ticipante de projeto de pesquisa.

2Aluna do Departamento de Matemática, e participante de projeto de pesquisa.



qualquer nı́vel de ensino: “ Como atingir os alunos?”, “ Quais são as alternativas
para se ensinar funções?”, etc.

Não pretendemos elaborar uma proposta de ensino de funções mas queremos
trazer algumas discussões e sugestões das quais, acreditamos, se possa extrair uma
tal proposta. Se desejamos estabelecer um processo de construção do conhecimento
baseado na discussão, na argumentação, na contra-argumentação e na criação de
conjecturas para somente depois estabelecermos a definição formal, então torna-
se importante avaliar como estas discussões se deram historicamente no processo
da construção do conceito em questão. Assim, trazemos à tona uma discussão
acerca da construção histórica do conceito de função com vistas a contribuir com a
evolução do ensino desse tema.

Também pretendemos discutir sobre as representações gráficas das funções, e
também algumas propriedades de várias funções: função afim, quadrática, trigo-
nométrica, exponencial, logarı́tmica dentre outras, inclusive funções que possam
vir a ser sugeridas pelos participantes do minicurso. Para ajudar nas discussões so-
bre propriedades das funções, utilizaremos o software Archim que pode ser obtido
gratuitamente da internet.

2 Primeira parte: a evolução histórica do conceito de
função
Apresentamos aqui algumas ideias que nortearão as discussões durante a pri-

meira parte do nosso minicurso.
Durante séculos de estudos vários matemáticos contribuı́ram para que o con-

ceito de função se evoluı́sse atingindo a abrangência que conhecemos hoje. Consi-
deraremos, conforme o historiador Yuoschkevitch [1], que os principais estágios do
desenvolvimento dessa ferramenta ocorreram na Antiguidade, na Idade Média e na
Modernidade.

2.1 Idade antiga (4000 a.C. à 476 d.C.)
De acordo com Eves [2], por volta do ano 2.000 a.C. a matemática babilônica

já havia evoluı́do para uma álgebra desenvolvida. Valores de quadrados e cubos
dos números naturais de 1 a 30 já eram encontrados em tábuas além de valores de
n2 + n3. Na Grécia os pitagóricos já davam indı́cios da busca por relações de inter-
dependência entre as quantidades. Estes estudos estavam sempre relacionados com
algum problema real que se estudava na época, seja na astronomia ou em cálculos
de problemas diários como área, volume, etc.

Com relação a simbologia, os primeiro sinais como a igualdade só aparece com
os trabalhos de Diofanto de Alexandria por volta da segunda metade do século III



d.C. O fato é que a idéia geral do conceito de função ainda não existia. De fato, nem
mesmo o termo função era utilizado, e acredita-se que nem mesmo uma idéia mais
geral e abstrata de relações de dependências.

Antes de passarmos aos fatos históricos da Idade média, relatamos algumas
observações, para relacionar este desenvolvimento inicial da idéia de função da an-
tiguidade com uma perspectiva atual de ensino desse tema. Neste sentido notamos
que o relato histórico anterior evidencia:

• que o embrião da definição de função nasce apropriadamente do manuseio
de entes matemáticos relacionados a objetos, objetivos e fatos pautados na
realidade daqueles que desenvolvem o estudo.

• que a construção de tabelas foi a primeira ferramenta encontrada para se re-
presentar os valores calculados, ratificando a necessidade de se visualizar o
objeto em estudo. Segundo Damm [3],

“A matemática trabalha com objetos abstratos. Ou seja, os objetos matemáticos
não são diretamente acessı́veis à percepção, necessitando para sua apresentação
o uso de uma representação.”

• que nenhum tipo, sequer de sugestões, de abstrações se faz presente neste
momento do desenvolvimento do conhecimento.

2.2 Idade Média (século V ao XV)

Na idade média as primeiras noções de função que indicavam uma forma mais
geral e abstrata só aparecem no século XIV, nas escolas de Filosofia. As duas
escolas Natural de Oxford e Paris revelam declaradamente a Matemática como o
principal instrumento para o estudo de fenômenos naturais. Conceitos de grande
importância para a evolução das ciências exatas, como, por exemplo, velocidade
instantânea e aceleração, surgem nesta época. Notou-se que muitos fenômenos
naturais apresentavam certa regularidade que poderia ser descrita através de leis
quantitativas.

Essa teoria, desenvolvida no sec. XIV, parece ser fundamentada em um uso
de ideias gerais sobre quantidades variáveis dependentes. De acordo com Boyer
[4], “os termos latitude e longitude, que Nicole Oresme 3 usou, são equivalentes,
à nossa ordenada e abscissa, e sua representação gráfica assemelha-se com nossa

3Nicole Oresme (1323-1382)nascido na Normandia, considerado por muitos como o maior ma-
temático de sua época.



geometria analı́tica.” Com essas ideias os estudos das funções do tempo tiveram
grande desenvolvimento.

Segundo Ponte [5], apesar da evolução em termos de generalização e abstração
e de resultados particulares obtidos, o estudo das funções em Matemática, como
um conceito e objeto individualizado, ainda não havia sido alcançado. De fato,
cada caso concreto de dependência entre duas quantidades era definido por uma
descrição verbal ou por um gráfico, mais que por uma fórmula.

Neste ponto, retornamos às nossas observações relativas ao ensino.

• Percebemos, pelos relatos históricos, que neste perı́odo- idade média- ainda
está presente a dificuldade de formalização das ideias que aqui já se apresen-
tam como abstratas.

• Observamos também o papel fundamental das representações, pois aqui apa-
recem os primeiros relatos da representação da ideia de função em termos
gráficos, que possibilita uma melhor comunicação e favorece as atividades
cognitivas do pensamento. Veja que a representação gráfica se antecipa à
formalização do conceito propriamente dito.

• A representação por uma descrição verbal retrata claramente a dificuldade da
abstração e a ausência de ferramentas que possibilitem a representação para
estas possı́veis abstrações.

2.3 Idade Moderna (século XVI ao XVIII)
Em 1591 nasce com François Viète (1540-1603), o embrião da representação

simbólica de função. Ele utilizou as representações simbólicas dos sinais para as
operações (adição, subtração, etc.) e relações matemáticas (potência e igualdade)
e, sobretudo, sinais para quantidades desconhecidas e parâmetros, que denotou res-
pectivamente por vogais A, E, I,... e consoantes B, G, D,...

Foi René Descartes (1596-1650) quem, pela primeira vez e de forma clara,
introduziu uma equação em x e y como um meio de estabelecer uma dependência
entre quantidades variáveis de uma maneira a tornar possı́vel calcular a partir do va-
lor de uma delas o valor correspondente da outra. Ele representou geometricamente
a equação por uma curva. Iniciava aı́ uma revolução no estudo de Matemática.

Para Monna (1972), “Descartes, com sua aplicação de métodos algébricos à ge-
ometria, abriu o caminho para a introdução da noção de função que, gradualmente,
se desenvolveu até sua forma moderna”.

As contribuições singulares de inúmeros intelectuais como Isaac Newton, Gott-
fried Leibniz, Johann Bernoulli e Leonhard Euler culminaram na formalização do
conceito de função.



Em 1698 aparece o primeiro registro da utilização da palavra função atribuı́da
a Bernoulli. A ele também é atribuı́da a primeira definicão explı́cita de uma função
como uma expressão analı́tica. Os parenteses, assim como a letra f para designar
função, sao atribuı́dos a Euler discı́pulo de Bernoulli, que os utilizou em 1740.

No séc. XIX, contudo, a noção de função passa por sucessivas alterações e
esclarecimentos que alteraram drasticamente sua natureza e significado.

Euler em sua Institutiones calculi differentialis apresenta de uma maneira uni-
versal e abstrata, sua definição de função:

“Se algumas quantidades dependem de outras quantidades de forma que se essas
são alteradas aquelas passam por mudanças, então, as quantidades que sofreram
mudanças são chamadas de funções das outras. Essa denominação é de natureza
ampla e abrange todos os métodos através dos quais uma quantidade pode ser deter-
minada por outras. Se, portanto, x denotar uma quantidade variável, então todas as
quantidades que dependem, em qualquer forma, de x ou são determinadas por x, são
chamadas de funções do mesmo.”

A definição apresentada por Euler produziu influências positivas nos estudos
que se seguiram mas também sofreu questionamentos por diversos pensadores. Pas-
sando por D’Alembert, Lagrange, Laplace, Cauchy, Fourier e Dirichlet, seguiram-se
várias discussões, desenvolvimentos de conceitos matemáticos como continuidade,
descontinuidade e séries, variáveis, conjunto e número real que muito contribuı́ram
para o desenvolvimento da formalização do conceito de função.

No sec. XX matemáticos como René Baire (1874-1932), Emile Borel (1871-
1956) e Henri Leon Lebesgue (1875-1941) continuaram a discussão acerca do tema.
E a evolução segue seu curso, segundo Monna [?] em 1939, no primeiro livro da
série de Nicolas Bourbaki, As Estruturas Fundamentais da Análise, Teoria dos Con-
juntos, todas as questões acerca do que seria uma função são encerradas. Bourbaki
fornece a seguinte definicão:

Sejam E e F dois conjuntos distintos ou não. Uma relação entre uma variável x de
E e uma variável y deF é dita uma relação funcional em y, ou uma relação funcional
de E em F , se, para qualquer que seja x 2 E, existe um, e somente um, elemento y de
F que esteja na relação considerada com x. Da-se o nome de função a operação que
associa a todo elemento x 2 E um elemento y 2 F que se encontra na relação com
x; diz-se que y é o valor da função para o elemento x, e que a função é determinada
pela relação funcional considerada. Duas relações funcionais são equivalentes se
determinam a mesma função. (BOURBAKI, 1939, apud MONNA, 1972.



Este é basicamente o conceito formal de função que temos atualmente.
Retornando às nossas observações, notamos que:

• Novamente a representação de ideias matemáticas via sı́mbolos (sinais, le-
tras, etc.) deu um novo impulso ao desenvolvimento das próprias ideias,
reforçando a necessidade da visualização para o desenvolvimento cognitivo.

• As “trocas”de observações, experiências, ideias, erros e acertos corroboraram
categoricamente para o desenvolvimento do conceito de função.

• O conceito abstrato de função não é nada elementar. Para se chegar a tal
generalização e alcance abstrato foi necessário travar uma grandiosa batalha,
digna dos mais célebres matemáticos. Até se chegar a um conceito que pu-
desse ter maior abrangência, rigor e que contasse com a aquiescência dos
demais estudiosos, outros enunciados foram colocados à prova. Esses foram
sofrendo modificações a medida que eram questionados.

3 Segunda parte: propriedades de funções via
representação gráfica.

3.1 O gráfico e a função: entes distintos.
Como já destacamos anteriormente a Matemática utiliza de representações que

facilitam a comunicação e possibilitam melhor atividade cognitiva do pensamento.
O gráfico é uma dessas formas de representação. É importante dissociar o gráfico
que é o representante (aquele que representa, substitui), do ente abstrato função que
é o representado. Existe uma certa “confunsão”mental entre estes objetos distintos
levando o aluno a acreditar que tanto um quanto outro tem o mesmo significado.

É preciso que o gráfico leve o aluno a entender o conceito de função, e não
apenas a aprender a desenhá-lo. E o professor deve ter o cuidado de discernir
que sabendo desenhar o gráfico nem sempre leva a concluir que o aluno absor-
veu o conceito. O mesmo se aplica a representação de funções por expressões
algébricas. O conceito de função portanto, envolve muita representação (sı́mbolos,
expressões,tabelas, gráficos, etc.) e não é nada simples para o aluno estabelecer
as devidas conexões entre estas representações. Existem estudos na Educação Ma-
temática dedicados a estes aspectos, veja [6]. Abriremos uma breve discussão sobre
este aspecto aos participantes.

3.2 Propriedades de funções
Para entender profundamente o conceito de função o aluno necessita estar ca-

pacitado a transitar pelas diversas representações, indo de uma a outra sem dificul-



dades, caso contrário o conhecimento fica fragmentado e a dificuldade de conversão
à ideias mais sofisticadas é evidenciado.

Pretendemos neste momento do minicurso utilizar o software Archim para con-
duzir as discussões sobre propriedades gráficas de funções, a transição para a lin-
guagem gráfica, a força da representação gráfica no conceito de função. Não relata-
remos aqui as discussões previstas, estas muito dependerão do público participante.

4 Conclusões
Esperamos que este minicurso possa trazer aos participantes um momento de

reflexão sobre o tema ensino de funções e que eles possam levar os questionamentos
debatidos às demais esferas de seus estudos.
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 Resumo. Nesta oficina desenvolveremos atividades práticas que possibilitem 
a visualização dos poliedros de Platão, de modo a oferecer aos participantes 
recursos que enriqueçam a prática do docente em matemática, no que tange o 
ensino de geometria. Para a realização destas será utilizado materiais de 
baixo custo (canudinhos e linha).  
 
Palavras-chaves: Geometria, Material Concreto, Poliedros de Platão. 

1 Introdução 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) procuram 

contribuir para a construção e implementação do novo ensino médio proposto pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de 1996. Neles estão 
explicitados os três conjuntos de competências que devem ser desenvolvidas 
durante a vida escolar do aluno do ensino médio, a saber: comunicar e representar; 
investigar e compreender; contextualizar social e historicamente os 
conhecimentos, que visam contribuir na promoção da realização pessoal, na 
qualificação para um trabalho digno e no exercício da cidadania.  

Nesse sentido, cada grande área do conhecimento – Ciências da Natureza e a 
Matemática; Ciências Humanas; Linguagens e Códigos - é convocada para 
apontar caminhos que possibilitem o desenvolvimento das competências 
mencionadas, respeitando as especificidades intrínsecas de cada uma. 

A Matemática se encontra no cenário escolar como um dos principais canais 
para auxiliar o aluno a enfrentar situações-problema, visto que ela pode propiciar: 
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a compreensão e interpretação destes momentos; bem como a capacidade de 
argumentar, analisar e tirar as próprias conclusões diante das situações. Porém, 
estes e outros resultados positivos, podem ser alcançados se depararmos com 
práticas docentes, na educação básica, que apresentem de modo motivador e 
significativo os conteúdos matemáticos apresentados nos currículos escolares.  

Dentre os conteúdos matemáticos que integram os currículos escolares se 
encontram os que envolvem conceitos geométricos. Nesse universo, é dada a 
primeira oportunidade ao aluno de se deparar com o raciocínio dedutivo e a longo 
prazo, espera-se que ao serem trabalhados os alunos tenham desenvolvido a 
habilidade de visualizar o mundo real, substancialmente, e de saber se posicionar 
e enfrentar situações-problemas. 

Nesse sentido, as atividades aqui propostas objetivam fornecer uma 
possibilidade aos professores da educação básica e estudantes de graduação de 
inserir o material concreto na sua prática docente, de modo a tornar dinâmica e 
prazerosa as aulas que versam sobre geometria. A oficina apresentará atividades 
que permitem explorar os poliedros de Platão através da utilização de materiais de 
baixo custo (canudinhos e linha).  

2 Poliedros de Platão 
Há muitos anos, os poliedros regulares despertam fascínio nos homens de 

todas as idades e culturas. Para se ter uma idéia, os egípcios já conheciam alguns 
deles e os utilizavam em suas construções. Não diferente, os gregos também os 
conheciam, além de dar significados mitológicos aos mesmos. Esses poliedros 
também apareceram na época do Renascimento, nas obras de arte e nas 
construções. 

Mas o que vem a ser um poliedro? Um poliedro nada mais é do que um sólido 
geométrico que consiste da reunião de um número finito de polígonos planos, 
chamados faces, onde: 

1. Dois polígonos não estão no mesmo plano; 
2. Cada lado de um desses polígonos é também lado de um, e apenas um 

outro polígono; 
3. O plano de cada polígono deixa os demais num mesmo semi-espaço 

(condição de convexidade); 
4. A interseção de duas faces quaisquer é, ou um lado comum (aresta), ou 

um ponto comum (vértice) ou o conjunto vazio. 
Note que todo poliedro limita uma região no espaço, denominada interior do 

poliedro, que, devido ao terceiro item da definição acima, nos garante que essa 
região é convexa. Logo estaremos trabalhando com poliedros convexos, onde as 

 



faces são os polígonos convexos, as arestas são os lados dos polígonos e os 
vértices são os vértices dos polígonos. 

Esses três elementos (faces, arestas e vértices) têm uma relação interessante 
nos poliedros convexos, 2 �� FAV , sendo V o número de vértices do 
poliedro, A  o número de arestas e F  o número de faces. Essa relação é devido 
Euler e justamente por isso, os poliedros para os quais essa relação é válida, 
recebem o nome de poliedros eulerianos. Vale destacar que todos os poliedros 
convexos são eulerianos, embora nem todo poliedro euleriano seja convexo. 

No conjunto dos poliedros, existem os poliedros regulares, que são aqueles 
em que suas faces são polígonos regulares e congruentes, além de ter seus ângulos 
poliédricos congruentes. Um ângulo poliédrico é o ângulo formado pelas arestas 
dos polígonos e o vértice do poliedro. A soma desses ângulos poliédricos será 
menor que 360°.  

Várias proposições que envolviam os cinco tipos de poliedros regulares foram 
estudadas por Euclides em seu livro 18 dos Elementos, sendo eles, o tetraedro, o 
cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, embora tenha sido Platão e seus 
discípulos, que tenham estudado e demonstrado a existência de apenas esses cinco 
poliedros regulares. 

Platão (427 a.C. – 347 a.C.), cujo verdadeiro nome era Arístocles, foi um dos 
mais brilhantes, lúcidos e nobres espíritos da nossa espécie. Além de um grande 
filósofo, Platão soube reconhecer o valor da matemática não apenas por ser 
indispensável à compreensão do mundo físico, mas também, por habilitar seus 
praticantes a conduzir o raciocínio lógico. Em sua passagem pela história, ele teve 
uma participação crucial no desenvolvimento da matemática. 

Platão nasceu em Atenas num período de guerra entre Atenas e Esparta, já 
que Atenas era uma cidade emergente no campo do saber, o que incomodava as 
demais localidades, e morreu cerca de dez anos antes de Felipe, rei da Macedônia, 
conquistar a Grécia. Filho da uma família Ateniense tradicional, Platão se 
interessou cedo pela política e foi nessa conjuntura que Platão conheceu Sócrates, 
importante filosofo da época, por quem Platão foi profundamente influenciado em 
sua filosofia. 

Nesse período de turbulência que Atenas passava, vários líderes foram 
assassinados, dentre eles, Sócrates. Depois da morte de Sócrates, aprofunda-se em 
Platão a descrença nos rumos políticos da democracia ateniense (essa crítica à 
democracia ateniense foi uma de suas preocupações centrais durante a sua vida), e 
assim, ele decidiu deixar Atenas e viajou cerca de doze anos pelo Mediterrâneo, 
conhecendo o mundo, difundindo as idéias de seu mestre e aprendendo filosofia e 
geometria. Quando retornou a Atenas, Platão decidiu dedicar-se à única atividade 
que poderia melhorar a vida da população: a educação.  



Para isso Platão criou a célebre Academia de Platão, que no portal trazia a 
seguinte   inscrição:   “Que   não   cruze   minhas   portas   alguém   ignorante   em  
geometria”.  A  fundação  dessa  Academia  é  considerada  um  marco  na  história  do 
pensamento ocidental. Durante vinte anos, Platão dedica-se ao ensino e às suas 
obras (a maioria voltada para a teoria do mundo das idéias), tendo conquistado 
vários discípulos, dentre esses, geômetras de todos os lugares que vieram fazer 
seus estudos. Damos destaque para nomes importantes, como Eudóxio (estudou a 
teoria das proporções), Dinostrato (estudou as cônicas) e Teeteto (estudou os 
poliedros), que deram suas contribuições para a matemática. 

Vale ressaltar que Teeteto descobriu o octaedro e o icosaedro, completando o 
que fora achado pelos pitagóricos e é por isso que esses cinco poliedros regulares 
vieram a ser chamados de poliedros de Platão, embora ele não tenha descoberto 
nenhum, mas apenas mostrado a existência de apenas esses cinco, a saber: 
tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. 

 

   
Tetraedro Cubo Octaedro 

  
Dodecaedro Icosaedro 

 
Um poliedro regular é chamado poliedro de Platão se, e somente se, satisfaz 

as seguintes condições: 
1. Todas as faces têm o mesmo número de arestas; 
2. Todos os ângulos poliédricos têm o mesmo número de arestas; 
3. Vale a relação de Euler. 
Vale ressaltar que foi Platão e seus discípulos que associaram os cinco 

elementos da natureza aos cinco poliedros de Platão, donde o tetraedro é descrito 



como o elemento de origem do fogo, o cubo da terra, o icosaedro da água, o 
octaedro do ar e o dodecaedro como sendo a quinta combinação usada por Deus 
para desenhar o universo. 

Mas porque existem apenas CINCO poliedros de Platão? Podemos verificar 
isso através dos seguintes argumentos: 

Seja m  o número de arestas que formam cada vértice do poliedro (essas 
arestas são as mesmas arestas das faces do poliedro). Note que em cada vértice de 
um poliedro teremos o encontro de pelo menos três arestas, donde o ângulo 
formado por essas arestas (ângulo poliédrico) deverá ser menor que 360°, para 
que esse poliedro seja regular. Assim, analisando cada caso possível, obtemos 
que, para o caso em que o vértice é formado por três arestas ( 3 m ), temos: 

1. Quando as faces do poliedro forem triângulos eqüiláteros (ou seja, tem 
3 n  lados), donde os ângulos internos medem 60º, então teremos que a 

medida do ângulo poliédrico é q q� 180603 , que é menor que 360º; 
2. Quando as faces do poliedro forem quadrados ( 4 n  lados), donde os 

ângulos internos medem 90º, então teremos que a medida do ângulo 
poliédrico é q q� 270903 , que é menor que 360º; 

3. Quando as faces do poliedro forem pentágonos eqüiláteros ( 5 n  lados), 
donde os ângulos internos medem 108º, então teremos que a medida do 
ângulo poliédrico é q q� 3241083 , que é menor que 360º; 

4. Quando as faces do poliedro forem polígonos com lados n  superiores a 
cinco, então não teremos ângulos poliédricos com medidas menores que 
360º. 

Assim, para esse caso, 3 m , verificamos que as faces desses poliedros de 
Platão, não podem ser formadas por polígonos com mais de 5 n  lados. 
Considerando agora o caso em que o vértice é formado por 4 m  arestas, temos: 

1. Quando as faces do poliedro forem triângulos eqüiláteros ( 3 n  lados), 
donde os ângulos internos medem 60º, então teremos que a medida do 
ângulo poliédrico é q q� 240604 , que é menor que 360º; 

2. Quando as faces do poliedro forem polígonos com lados n  superiores a 
três, então não teremos ângulos poliédricos com medidas menores que 
360º. 

E, portanto, para esse caso, quando 4 m , o polígono que será a face do 
poliedro deverá ser apenas o triângulo. Para o caso em que o vértice é formado 
por 5 m  arestas, observamos que: 

1. Quando as faces do poliedro forem triângulos eqüiláteros ( 3 n ), donde 
os ângulos internos medem 60º, então teremos que a medida do ângulo 
poliédrico é q q� 300605 , que é menor que 360º; 



2. Quando as faces do poliedro forem polígonos com lados n  superiores a 
três, então não teremos ângulos com medidas menores que 360º. 
Logo, como no caso anterior, quando o vértice é formado por 5 m  

arestas, não teremos polígonos com mais de três lados. Nos demais casos ( 6tm ), 
não será possível obter um poliedro regular com nenhum tipo de polígono, pois 
mesmo no caso do triângulo (que tem o menor número de lados), o ângulo 
poliédrico não terá medida menor que 360°. 

Resumindo os resultados encontrados, concluímos que os poliedros de Platão 
são determinados pelos pares (m , n ), onde m  representa o número das arestas 
das faces que formam os ângulos poliédricos e n  representa o número de aresta 
dos polígonos que são as faces desse poliedro. Sendo assim temos cinco, e 
somente cinco poliedros de Platão, onde: 
 

m  n  
3 3 
3 4 
3 5 
4 3 
5 3 

 
Utilizando a fórmula de Euler, podemos determinar o número de faces, arestas 

e vértices dos poliedros, através dos dados da tabela acima, donde obtemos os 
cincos poliedros e seus respectivos nomes, uma vez que o número de faces 
determina o nome do poliedro.  

Como exemplo, vamos calcular o poliedro onde 3 m  e 5 n . Para isso, 
observe que: 

x Cada uma das F  faces do poliedro tem n  arestas, 3tn , e como cada 

aresta está em duas faces, então temos que 
n
AFAFn 22  � � . Como 

em nosso exemplo 5 n , então chegamos 
5

2AF  .  

x Cada um dos V  vértices do poliedro tem m  arestas, 3tm , e como cada 

aresta contém dois vértices, então temos que 
3

222 A
m
AVAVm   � � , 

já que em nosso exemplo, 3 m . 



x Substituindo os valores de F  e V  encontrados nos itens anteriores na 

relação de Euler, obtemos que 2
5

2
3

2
 ��

AAA  e, portanto, chegamos 

que 30 A .  
Sabendo o valor de A , podemos calcular o valor de V  e F , bastando para 

isso, usar as fórmulas encontradas nos dois primeiros itens anteriores. A saber, 
20 V  e 12 F , ou seja, este poliedro em questão é o dodecaedro. 
Os outros poliedros são facilmente obtidos, bastando para isso, fazer cálculos 

análogos a esse, tomando os outros valores de m  e n  da tabela anterior. Abaixo 
apresentamos outra tabela detalhando os elementos de cada um dos poliedros de 
Platão. 
 

m  n  A  V  F  Nome 
3 3 6 4 4 Tetraedro 
3 4 12 8 6 Hexaedro 
4 3 12 6 8 Octaedro 
3 5 30 20 12 Dodecaedro 
5 3 30 12 20 Icosaedro 

 

3 Atividades com Canudinhos 
O objetivo deste trabalho é desenvolver nos alunos a capacidade de 

visualização e representação geométrica de figuras espaciais, construindo com 
material concreto alguns poliedros de Platão. Para isto utilizaremos canudos de 
plástico para construirmos as estruturas que irão representar as arestas dos 
seguintes poliedros: tetraedro, octaedro, icosaedro e cubo. Verificaremos que na 
construção dos três primeiros sólidos citados, estes apresentam uma estrutura 
rígida, porém o mesmo não acontece com as faces do cubo e a partir desse 
momento faremos uma discussão de como tornar o cubo um poliedro rígido. Logo 
em seguida, faremos uma atividade onde iremos construir um octaedro inscrito em 
um tetraedro e visualizaremos as respectivas seções planas. 

 
Atividade 1: Construção do tetraedro 
Com seis pedaços de canudo de mesma cor de comprimento 8 cm e um 

pedaço de linha com um metro de comprimento faremos a construção do 
tetraedro. 

Começamos passando a linha por três pedaços de canudos formando um 
triângulo, que fechamos com um nó. Depois passamos a linha por mais dois 



pedaços de canudos e formamos outro triângulo com um dos lados do primeiro 
triângulo. Passamos a linha por este lado do triângulo e pelo canudo restante e 
fechamos a estrutura com outro nó. 

 
Figura 1 - Esquema da Construção do Tetraedro. 

 
Atividade 2: Construção do octaedro regular 
Separamos 12 pedaços de canudo de mesma cor e comprimento (8 cm) além 

de dois metros de linha. Com a linha construímos quatro triângulos que vamos 
unindo dois a dois. Então comece unindo dois triângulos pelos seus vértices. Veja 
o esquema apresentado: 

 
Figura 2 - Esquema da Construção do Octaedro (Parte I). 

 
Agora vamos unir os quatro triângulos conforme esquema para construirmos 

o octaedro regular. 

 
Figura 3 - Esquema da Construção do Octaedro (Parte II). 



Atividade 3: Construção do icosaedro regular 
Utilizaremos três metros de linha e 30 pedaços de canudos de mesma cor e 

comprimento igual a 7 cm. Construiremos quatro triângulos formando uma 
pirâmide regular de base pentagonal. Repetimos esta construção e logo em 
seguida iremos unir cada uma das pirâmides através de seus vértices por meio de 
canudos. Observe que em cada vértice teremos cinco canudos se encontrando. 

 
Figura 4 - Esquema da Construção do Icosaedro. 

 
Atividade 4: Construção do cubo e suas diagonais 
Serão necessários 12 pedaços de canudo de mesma cor medindo 8 cm, seis 

canudos de cor ou diâmetro menor do que o anterior e mais um canudo de cor 
diferente da dos demais. 

Vamos construir com os canudos da mesma cor um cubo de 8 cm de aresta. 
Começamos passando o fio de linha por quatro canudos e passamos novamente a 
linha no primeiro canudo para formar a primeira face do cubo. Depois vamos 
construir mais um quadrado considerando um dos lados do quadrado e passamos a 
linha por mais três canudos. Passamos a linha novamente num dos lados do 
primeiro quadrado e passamos por mais três canudos formando outro quadrado. 
Passamos a linha na face do primeiro quadrado e na face do quadrado formado e 
agora passamos a linha pelos dois canudos restantes de modo a fechar o cubo. 
Veja como completá-lo. 

 
Figura 5 - Esquema da Construção do Cubo. 

 



Desafio 
Após a construção do cubo podemos observar que os ângulos da sua estrutura 

se modificam e a sua estrutura assim se deforma. O que podemos fazer para tornar 
a estrutura do cubo uma estrutura rígida? Observamos que os poliedros que tem 
faces triangulares não se modificam. O desafio é tornar este cubo uma estrutura 
rígida que não se deforme e para isto construiremos em cada face do poliedro uma 
diagonal. Para saber o comprimento de cada diagonal podemos usar o teorema de 
Pitágoras. Em cada vértice do cubo que determina uma diagonal chegam mais 
duas outras diagonais. Por último, construímos a diagonal do cubo com o canudo 
de cor diferente dos demais. 

 
Atividade 5: Octaedro inscrito num tetraedro 
Iremos construir com canudo e linha a estrutura das arestas de um tetraedro 

regular e a partir dele, construir o esqueleto de um tetraedro que tenha uma face 
paralela a uma de suas faces.  

Com pedaços de canudo de mesmo comprimento do utilizado, aumente o 
tamanho de três arestas da estrutura prendendo-os a um triângulo construído com 
pedaços de canudo com o dobro do tamanho do seu comprimento. Depois usamos 
outros pedaços de canudo e unimos os três pontos médios de cada aresta que 
forma cada uma das faces do tetraedro grande. A estrutura formada é de um 
octaedro que tem quatro faces inscritas num tetraedro grande e as outras quatro 
faces paralelas a cada uma das faces do tetraedro. 

Visualizamos uma seção plana que corta o tetraedro nos pontos médios de 
quatro de suas arestas. A face quadrada formada divide o octaedro em duas 
pirâmides iguais. 

 

Referências 
[1] KALEFF, A. M. M. R. Vendo e entendendo poliedros: do desenho ao cálculo do 
volume através de quebra-cabeças e outros materiais concretos. 2ª ed. Niterói, EDUFF, 
2003. 
[2] DOLCE, O e POMPEO, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar. Volume 10: 
Geometria Espacial, 6ª ed., São Paulo, Atual Editora, 2005. 
[3] GARBI, G. G. A Rainha das Ciências: Um Passeio Histórico pelo Maravilhoso 
Mundo da Matemática. 1ª ed. São Paulo, Editora Livraria da Física, 2006. 
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GEOMETRIA DINÂMICA NA ESCOLA   
 

Esta oficina tem como propósito discutir e avaliar as possibilidades 

pedagógicas dos softwares de geometria dinâmica, quando se pensa no ensino da 

geometria escolar. Duas questões vão orientar nosso trabalho: a) por quê o uso de 

tecnologia informática? ; b) como usar tal tecnologia no processo de ensino e 

aprendizagem da matemática?. Estas questões serão respondidas através de atividades 

que tratam de construções geométricas (em particular a modelagem geométrica) e de 

atividades que tratam de argumentações geométricas. Usaremos o software livre  “Régua 

e Compasso” 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O “Régua e Compasso” está na classe dos softwares que são referidos na 

literatura como “ambientes de expressão e exploração”, pois é ferramenta que possibilita 

situações de aprendizagem que se caracterizam como “pensar ativamente em 

Matemática”. Isto significa:  experimentar, interpretar, visualizar, induzir, conjeturar, 

abstrair, generalizar e até demonstrar. E desta forma tem-se o aluno em processo de 

aprendizagem ativo, muito diferente de sua usual atitude passiva frente a uma 

apresentação discursiva por parte do professor, como veremos nesta oficina. 

 

 

 

                                                        
1 Disponível para download em http://mathsrv.ku-eichstaett.de/MGF/homes/grothman/java/zirkel/ 

 

Este software utiliza a linguagem 

clássica da geometria. O 

processo de construção de 

figuras  é feito mediante escolhas 

nos diferentes menus — pontos, 

retas, círculos, retas paralelas,.... 

A base inicial de menus pode ser 

expandida com a inclusão de 

novas construções – as macros.  
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1. As primeiras construções geométricas  
 

1.1 -  Construir um quadrado a partir de segmento lado 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
1.2 - Construir um quadrado a partir de segmento diagonal 

 
 

 
 

 

  

 
 
 

 

 

1.3 - Iniciando com duas retas retas R e S e um ponto A , conforme a figura abaixo, 
construa um triângulo ABC tal que as retas r e s são mediatrizes de dois dos seus lados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Passos  da construção: segmento AB, círculo C1 de centro 
A passando por B, retas  r1 e r2 perpendiculares à AB 
passando por A e B ; D ponto de intersecção de r1 com C1, 
retas r3 perpendicular a reta r1 passando por D, C ponto de  
de intersecção das retas r3 e r2 ; completar com os três 
segmentos que determinam o quadrilátero.  
 
Pergunta : o quadrilátero construído é, de fato, quadrado?  
 

Passos  da construção: segmento AC, M ponto médio de 
AC, círculo C1 de centro M passando por A, reta  r1  
perpendiculares à AC passando por M ; B e D pontos de 
intersecção de r1 com C1; completar com os quatro 
segmentos que determinam o quadrilátero.  
 
Pergunta : o quadrilátero construído é, de fato, quadrado?  
 
 

 

 

Passos  da construção:reta R1 perpendicular a R passando 
por A, reta S1 perpendicular a S passando por A, ponto B 
na reta R1 tal que AB tem R como reta mediatriz, ponto C 
na reta S1 tala que AC tem S como reta mediatriz. 
 
 
Pergunta: as retas são de fato mediatrizes do triângulo?  O 
que é preciso demonstrar? 
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2. Uma introdução ao raciocínio dedutivo em Geometria  
 

O recurso de “estabilidade do desenho sob ação de movimento” coloca em 

cena o propósito e a necessidade de uma demonstração em Geometria: feita uma 

construção, mediante deslocamentos aplicados aos elementos iniciais, temos uma 

transformação da figura na tela do computador que preserva as relações (explícitas) 

impostas à construção, bem como as relações (implícitas) delas decorrentes. Ou seja, 

tem-se na tela do computador uma coleção de “desenhos em movimento” guardando 

certos invariantes geométricos, declarados ou não no procedimento de construção, sendo 

os últimos passíveis de demonstração. Este é um interessante recurso para o início do 

aprendizado da Geometria dedutiva. A partir de uma construção podemos evidenciar  o 

propósito de organizar o conhecimento na forma de teoria dedutiva – axiomas, definições, 

teoremas e demonstrações. Isto porque, nela temos os fatos declarados nos passos da 

construção (as hipóteses do teorema)  que encerram regularidades não explicitadas (a 

tese do teorema ) e que se tornam, portanto,  passíveis de explicação (a demonstração do 

teorema).  

 

2.1 ) O triângulo ABC é retângulo com ângulo reto em C e P é 

um ponto móvel na hipotenusa AB. Os segmentos PI e PJ são, 

respectivamente, perpendiculares aos catetos  AB e AC. 

Construa esta figura. Movimente o ponto P para determinar a 

posição em que o comprimento de IJ é o menor possível e 

explique "por quê isto acontece".    

 

2.2) Construa um triângulo ABC qualquer e um quadrilátero 

MNPQ com M e N pontos médios dos lados AC e BC, 

respectivamente  e P e Q pontos na quarta parte do segmento 

AB. Movimentando os vértices A, B e C identifique que tipo de 

quadrilátero pode ser MNPQ. Em cada caso, identifique a 

propriedade do correspondente triângulo e enuncie a 

propriedade: “se o triângulo é  ...... então o quadrilátero é .... “. 
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3. Criando macro-construção   
Vamos apreender como automatizar procedimentos de construção de figuras: são as 

macro-construções . Isto significa “ensinar” o programa a fazer, por exemplo: um triângulo 

eqüilátero a partir do segmento lado ou o círculo que circunscreve  

 
3.1. Macro para triângulo eqüilátero: construa um triângulo eqüilátero a partir do segmento 

lado AB, conforme figura dada abaixo.    

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 – Macro para círculo circunscrito: construa a figura dada abaixo, iniciando com o 

triângulo e finalizando com o círculo de centro O passando por A   

 

 

 

 

 
 

 

Para construção da  macro selecione:  
 
1. objetos iniciais: 
- os pontos A, B e C  
 
2. objetos finais: 
- os segmentos AB, BC e CA 
- o ponto O  
- o círculo de centro O passando por A  
 

Para aplicar a macro: 

1. construa os  pontos A,B e C 

2 selecione a macro 

3. indique os três pontos 

 

 
 

 

No procedimento acima, inicialmente selecionamos 

os objetos iniciais (os pontos A e B); depois 

selecionamos os objetos finais ( o ponto C e os 

segmentos AB,BC e CA). Para aplicar a macro 

devemos inicialmente construir os objetos iniciais, 

para então aplicar a rotina automatizada, dada ao 

lado. .    
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• Editando objetos  

Os objetos construídos podem ser editados e alguns dos efeitos disponíveis são: 

mudança de cor, mudança de espessura, indicação de rótulos, indicação 

de medidas. 
 

 
 

Obs: a edição de objetos também pode ser feita simplesmente clicando sobre o 

objeto com o botão direito do mouse.  

 

 

4. Demonstrações dinâmicas  
 
Os ambientes de geometria dinâmica permitem um novo tratamento para os enunciados 

clássicos da geometria: teoremas passam a ser vistos não como propriedades estáticas, 

mas como casos especiais de certa classe de desenhos em movimento. Ilustra-se este 

tratamento através de alguns exemplos.  
 
 4.1 -  O clássico teorema de Pitágoras 
 

Iniciamos com a figura “triângulo qualquer com quadrados construídos sobre os lados” 

(vale a pena usar um macro “quadrado”!)   
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Movimento aplicado ao vértice comum a Q1 e Q2 informa sobre a relação entre áreas dos 

quadrados. Dada a continuidade na variação das áreas, necessariamente conclui-se 

sobre a igualdade Q1 = Q2 + Q3 . A pergunta que se coloca é: qual a condição geométrica 

que garante esta igualdade entre as áreas? Na figura em movimento, com algumas das 

instâncias registradas abaixo, tem-se uma clara explicação para a igualdade: triângulos 

de área constante “deslizando” em retas paralelas, rotação de triângulo e novo deslize em 

retas paralelas.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Dica para construção da figura:construir os pontos P e Q livres,  

respectivamente, sobre os segmentos XC e AY. Completar os 

triângulos com vértice P e Q. Ao movimentarem-se os pontos P e Q 

os triângulos mudam de forma mas mantém as áreas. Isto porque 

continuam com a mesma base (lados dos quadrados) e a mesma 

altura (dada pelo segmento distância entre as retas paralelas que 

são suportes dos lado dos quadrados construídos sobre os catetos.       
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4.2 - Uma generalização do teorema de Pitágoras 
 
Construa um triângulo ABC qualquer e usando os lados AC e BC 

construa paralelogramos. Prossiga com a construção, conforme 

indicação dada na figura e através de animação mostre que: 

 
Área paralelogramo (1) + Área paralelogramo (2) = 

Área do paralelogramo (3) 
 

 
 
5. A modelagem geométrica  
 

O mundo que nos rodeia está repleto de situações em que a geometria se faz 

presente. E mais, são situações em que formas geométricas se apresentam em 

movimento. A modelação destas “formas em movimento”, quer sejam de caráter prático 

ou lúdico, pode propiciar o desenvolvimento de conceitos e relações geométricas e, assim  

sendo, apresenta-se como uma  atividade que pode ser interessante para os alunos que 

estão se iniciando no estudo da geometria.   

Para construir um “mecanismo” primeiro deve-se pensar na construção do seu 

“esqueleto” geométrico, e depois no acabamento final. Ilustramos esta possibilidade de 

uso da geometria dinâmica através de dois exemplos: a construção de um pistão e de 

uma “obra de arte dinâmica”    

 

5.1 – A construção de um pistão 
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A construção segue com os procedimentos que constróem o retângulo "êmbolo" do 

pistão. Aqui deve-se ter o cuidado de usar o segmento AB como referência de medida 

para que ao mudar-se o tamanho das hastes, mude também o tamanho do êmbolo. Desta 

forma preserva-se a proporcionalidade entre os elemento que compõem a figura 
 
 
5.2 - A “obra de arte dinâmica” (inspirada em Arthur Ganson 2) 
 

 
 
Observe o movimento da “obra” e faça a sua modelagem!  

 

 

                                                        
2 Arthur Ganson é escultor americano com interessante produção na forma de objetos 3D  
dinâmicos. Para conhecer um pouco de sua obra visite o site http://www.arthurganson.com/ 

 

 

Dica para construção do movimento do pistão: 
 
1. construir segmento AB e ponto C sobre este 

segmento 
2. construir círculo C1 de centro O e raio BC 
3. construir ponto P sobre o círculo C1  
4. construir segmento OX 
5. construir círculo C2 de centro P e raio AC 
6. construir ponto Q interseção de C2 com   

segmento OX 
7. construir segmentos OP e PQ, as hastes do 

pistão 
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Obs: o  ponto  crucial nesta modelagem geométrica é entender o movimento de uma das 

hastes, pois as demais são obtidas por movimento de rotação. A seqüência de desenhos 

abaixo ajuda a entender a modelagem do movimento da haste. 

 

  

 
 
 
 
_________________________________________________________________ 
 

 
No site EDUMATEC são apresentadas outras idéias de trabalho com Geometria Dinâmica, 
especialmente no link que trata de Atividades em Geometria 
 
Endereço WEB: http:// www . edumatec. mat . ufrgs . br  
  
  


