Aventuras Numéricas no Cálculo do e
As calculadoras e os computadores vêm oficialmente afirmando-se como
instrumentos didácticos indispensáveis à concretização de objectivos
fundamentais de aprendizagem da Matemática, mas como devemos reagir
quando os resultados numéricos contrariam a teoria matemática?
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A "exploração numérica" do limite da sucessão

1+v

nj

pode levar a resultados

indesejados; por exemplo, a máquina de calcular (ou computador) pode
facilmente fazer crer que a sucessão não é monótona. Saiba porquê...
Quando os professores de Matemática são confrontados com as cíclicas mudanças ou ajustamentos dos
programas curriculares têm inevitavelmente de ultrapassar muitas dificuldades: técnicas, pedagógicas e
científicas.
Ora, as questões de natureza científica, embora intrinsecamente subjacentes a qualquer reforma dos
programas escolares, revestem-se ainda de uma importância inquestionável enquanto componentes essenciais
do conhecimento do professor, mas nem sempre têm merecido uma reflexão específica e contextualizada nos
diversos aspectos das directivas programáticas oficiais.
Num estudo de natureza mais alargada, partimos de um tema chave do programa de Matemática do Ensino
Secundário em Portugal: o conceito de limite. Neste artigo reflectimos sobre a definição do número e como

(

iY

,

limite da sucessão de termo geral 1+— e exploramos as dificuldades científicas que se colocam a um
l
nj
professor de Matemática quando confrontado com a preparação deste tópico com recurso às calculadoras
gráficas. Preocupamo-nos com a compreensão dos factos, com o "porquê?" dos casos; exploramos as razões dos
acontecimentos; questionamos as acções; aprofundamos as análises dos fenómenos e comparamos o
conhecimento adquirido desta forma com aquele que temos ao nosso dispor em manuais escolares ou em
manuais de utilização das calculadoras gráficas tradicionalmente utilizadas nas escolas.
Percebemos finalmente que a manipulação cega das calculadoras bem como a ênfase prioritária em
dificuldades de natureza pedagógica podem, porventura inconscientemente, fazer com que os professores
deixem para um segundo plano da sua formação as questões de natureza científica que afinal, hoje como
sempre, são o requisito central do ensino da Matemática.
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[Aventuras Numéricas no Cálculo do e]
1. Introdução
O programa actual do Ensino Secundário prevê a utilização obrigatória de calculadoras gráficas não só
como instrumentos de cálculo mas também como um meio incentivador do espírito de pesquisa dos alunos.
Porém, como é sabido, apenas uma quantidade finita de números é exactamente representável na máquina
(ou computador); os erros de arredondamento cometidos na representação de números e a forma como estes
erros se propagam, dependendo dos cálculos efectuados, não raramente fazem com que os resultados
produzidos estejam bem longe dos valores esperados.
Um caso que tem merecido particular atenção é a sucessão de termo geral
(1)

u. = \l+-\

No 11.° ano, o número e é definido como o limite desta sucessão. Embora o estudo da convergência desta
sucessão ultrapasse o âmbito do actual programa, os conceitos de sucessão monótona e de sucessão limitada,
que fazem parte do programa, podem ser usados, como é sugerido em [6], p. 48, para se intuir o teorema das
sucessões monótonas.
E sabido que existe N (que depende das especificidades do sistema de representação da máquina utilizada)
1
tal que para todo o n > N , a representação da base 1 +— será 1 e, por esta razão, os correspondentes valores de u
n
dados por (1) serão iguais a 1.

n

it

Em [6], p. 52, apresentam-se os valores de u obtidos na calculadora TT-83 com n = 10 para diferentes valores
n

de k; com n

10

13

14

e n = 10 obtêm-se os valores 2,760577856 e 1, respectivamente. Como se explicam estes

1
resultados "estranhos"? De acordo com [6], p. 52, "Quando n é muito grande, o valor de 1+ — deixa de ser
n
14

rigorosamente representado pelos 14 dígitos que a TI-83 usa para representar os números. Se nfor maior que 10 a
1
máquina passa mesmo a obter um valor numérico de 1 + — como sendo 1".
n
Claramente, esta afirmação está a pressupor que os valores de n são todos da forma 10 . Como o sistema de
representação da TI-83, bem como o da maioria das calculadoras, é decimal (de base 10), até um certo limite os
valores de 1+1/10 são de facto representados sem erro. Mas há que ter consciência de que podem ser obtidos
resultados "estranhos" para valores de n muito menores, que não são da forma 10 ; por exemplo, na mesma TI-83 obtém-se
= 1+10

1

- i+-

10

1

2,718281828

(2)

2,717924089

(3)

2,718281828.

(4)

Os valores de w i° e w n concordam com o valor do número e nos 10 algarismos que aparecem no visor da
10

10

máquina mas para n=2 apenas os três primeiros algarismos estão correctos. Ora, tendo em conta que
Qio 35
n
1

35

1
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<2

< 1 0

N a verdade, o valor calculado para n=10 tem 11 algarismos correctos que não é possível visualizar imediatamente uma vez
u

que os resultados são apresentados no visor da TI-83 com 10 algarismos, embora, como já se disse, esta calculadora use 14
dígitos para representar internamente os números; se à representação do valor calculado para (1+1/10 )

subtrairmos 2 (o

primeiro algarismo correcto), obtemos 0,7182818284, conseguindo mais um algarismo correcto na representação do "e".
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