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RESUMO:

No presente trabalho pretendemos Interligar a educação básica e o ensino superior por meio da aplicação
da topologia nesses ensinos, tentando proporcionar aos alunos da educação básica conceitos sobre
topologia que tem seu maior estudo dedicado ao ensino superior, tentando alcançar a visualização dessa
área em suas vidas.
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ABSTRACT:

The present work attempts Connecting basic education and higher education through the application of
topology in these teachings, trying to provide students with the basic concepts of education topology which
has its largest study dedicated to higher education, trying to achieve the visualization of this area in their
lives.
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INTRODUÇÃO:

A palavra Topologia (topos=lugar; logia=estudo) tem sua origem na geometria, porém com uma diferença
fundamental, originariamente ela não levaria em conta a distância, nem os ângulos ou a configuração dos
pontos; dessa forma, a Topologia pode ser entendia como uma geometria qualitativa. Atualmente, nos
mostra o historiador da matemática Howard Eves (1911 a 2004), que essa geometria é o ramo da
matemática que estuda os espaços topológicos, onde “pode-se defini-la como o estudo matemático da
continuidade” (EVES, Howard, 2008, 666); Eves ainda afirma:

A topologia começou como o ramo da geometria, mas durante o segundo quartel
do século XX passou por generalizações tais e se envolveu com tantos outros
ramos da matemática que hoje talvez, numa visão mais adequada, possa ser
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considerada, ao lado da geometria, da álgebra e da analise, como uma das partes
fundamentais da matemática. (EVES, Howard, 2008, 666).

Os conhecimentos iniciais sobre topologia são atribuídos ao matemático suíço Leonhard Euler (1707 a
1783). Euler levantou um problema, tendo em vista cidade Alemã de Königsberg (hoje, Kaliningrad) ao
analisar ,em 1736, as sete pontes que atravessavam dois rios que se uniam formando o Rio Pregel.

O problema consistia em atravessar as sete pontes da cidade de Königsberg[3] em um único trajeto, ou
seja, passar por todas as pontes sem voltar a cruzar qualquer uma delas. Euler mostrou ser impossível
atravessar todas as sete pontes sem passar duas vezes, pelo menos, por uma delas.

Euler percebeu com esse problema a existência de algumas propriedades das figuras geométricas, ao
analisar tal problema que não dependiam da forma nem do tamanho das figuras. Percebeu que poderia
torcer esticar, puxar algumas figuras, sem que essas propriedades se alterassem. O campo de estudo da
Topologia é exatamente este: uma geometria cuja relação de equivalência entre os objetos é dada através
de transformações contínuas que podem ser continuamente desfeitas, ou seja, através de
homeomorfismos[4]. Em virtude disto, na topologia não se firmam conceitos de comprimentos, áreas,
ângulos e tantos outros, pois os objetos podem ser representados por materiais totalmente deformáveis.
Com isso, a topologia cria um universo muito particular, com características próprias. Podemos esticar as
figuras ou encolhê-las sob certas condições, e continuar obtendo figuras equivalentes. Por isso podemos
considerar a Topologia como uma “geometria elástica”.

Então Euler resolve essa questão utilizando conceitos topológicos, um deles foi provando que a formula V
– A + F= 2 (chamada relação de Euler) que é uma das propriedades das superfícies fechadas simples,
onde V, A e F, consecutivamente denotam o número de vértices, arestas e faces, e essa relação já tinha
sido anunciada anteriormente por René Descartes (1596 a 1650).

Na topologia podemos ter varias áreas de estudos, outro matemático que contribui significativamente para
o desenvolvimento desta nova área foi Augustus Möbius[5] (1790 a 1868). Alguns de seus trabalhos foram
impulsionados pela descoberta conjunta de que existem superfícies de um só lado. Em virtude de tal
descoberta, surge a fita de Möbius[6]. Onde se obtém um modelo da fita de Möbius torcendo-se uma tira
de papel em 180º e colando-se as extremidades.

Ao tentarmos pintar um lado da fita de Möbius podemos concluir que essa fita possui apenas um lado, e
não dois lados como a figura aparenta ter. Para caracterizar estruturas topológicas, define-se como
Topologia de uma superfície o conjunto de aspectos geométricos dessa superfície que não se alteram
quando aplicamos as seguintes deformações, também denominadas de formações legais:

1. Esticar ou inflar a superfície ou partes dela.

2. Encolher a superfície ou partes dela.

3. Entortar a superfície ou partes dela.

4. Cortar a superfície segundo uma linha suave nela demarcada e, posteriormente, colar novamente, uma
na outra, as bordas geradas por esse recorte, resgatando a superfície original com a linha demarcada,
processo esse denominado recorte e colagem. Para cumprir tais critérios, deve-se assumir que as
superfícies não têm espessura.

Dessa forma, ao esticarmos ou ao encolhermos as superfícies, certas propriedades irão manter-se
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inalteradas. Para isso, é necessária a utilização de material maleável e elástico, que proporcione e facilite
tais deformações. Assim, ao esticarmos ou encolhermos o objeto, as suas “características topológicas” não
irão ser alteradas. O que se mantém é a essência da forma.

Existem ainda aspectos da natureza da superfície que sofrem alteração pelas deformações citadas
anteriormente, como por exemplo, à distância, ângulos, áreas e curvaturas, constituindo o que chamamos
de geometria da superfície. Tais deformações que alteram a topologia de uma superfície, chamada de
deformações ilegais resultam em superfícies não homeomorfas à superfície original. Então as deformações
consideradas “ilegais” definem-se:

1. Cortar a superfície, segundo uma curva nela demarcada, e não tornar a colar, uma na outra, as bordas
gerada pelo recorte;

2. Realizar colagens de modo arbitrário fazendo com que dois ou mais pontos, originalmente separados,
torne-se um só ponto da superfície;

3. Encolher a superfície, ou algumas de suas regiões, de modo que pontos originalmente separados se
aglutinem num só ponto.

Outro conceito de fundamental importância para a topologia é a classificação de curvas. Podemos
classificar curvas de tais formas

Curvas planas aquelas que podem ser desenhadas num plano. Curva plana fechada que marcamos um
ponto qualquer e sobre ela, é possível, a partir desse ponto, desenhar toda a curva com um lápis, sem
tirar o lápis do plano e voltar ao ponto inicialmente indicado, ou ainda, quando não for possível passar do
interior para seu exterior sem cruzar a limite. Sendo assim, denominamos curva fechada simples quando a
curva fechada não intercepta a si mesma ou quando divide o plano em apenas um interior e um exterior.

Porém, quando a curva é fechada e intercepta a si mesma, ela receberá a denominação de curva fechada
não simples, ou quando divide o plano em mais de um interior e um exterior. Além disso, as curvas planas
que não são fechadas serão chamadas de abertas, isto é, começam e terminam em pontos diferentes, e
quando a curva não intercepta a si mesma é denominada aberta simples. Sendo assim, todas as figuras
abertas simples são equivalentes, pois podemos deforma-las umas nas outras. Entretanto, se tomamos
uma figura aberta e outra fechada, jamais poderemos deforma-las uma na outra, pois precisaríamos
cortar a curva fechada para torna-la aberta, o que não é permitido na topologia. Portanto, nenhuma curva
aberta é equivalente a uma curva fechada.

Podemos citar outras estruturas que também fazem parte da topologia como os grafos[7], o número de
Euler[8],considerado como um invariante topológico, os puzzles de metal[9], entre outros.

Prática Pedagógica da Topologia

Na tentativa de mostrar a possibilidade de inclusão deste conteúdo envolvendo em turmas de educação
básica e procurando fazer-se uma aproximação destes níveis de ensino ao ensino superior, procurou-se,
inicialmente, a aplicação de atividades que envolvessem assuntos topológicos. Para tanto, foram
desenvolvidas atividades em turmas de 9º ano do ensino fundamental da Escola Municipal José Rodrigues
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Filho, além de turmas de 3º série do ensino médio da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, ambas
localizadas na cidade de Lagoa da Canoa/AL, com o objetivo de:

a) Fazer com que os alunos aproximassem o conteúdo matemático trabalhado nesse texto com a realidade
do seu dia a dia, fazendo assim uma relação do que está sendo ensinado em sala com sua situações
cotidianas.

b) Fazer com que tivéssemos a aproximação dos três níveis básicos de ensino: fundamental, médio e
superior.

As aulas iniciaram-se com a apresentação de alguns conceitos sobre Topologia utilizando exemplos do dia
a dia dos alunos, pois é a base para qualquer aprendizado que envolva tal assunto. Apresentado aos
alunos os seguintes conceitos: definição de Topologia, histórico da Topologia junto com alguns
matemáticos, que contribuíram para o desenvolvimento dessa nova área de estudo, deformações legais e
não legais em estruturas topológicas, transformações topológicas, exemplos de estruturas topológicas,
noções de interior e exterior, grafos, o número de Euler e os puzzles de metal.

Depois das apresentações dos mesmos conceitos citados anteriormente, iniciou-se a aplicação das
atividades. Tais atividades envolviam questões utilizando grafos, Curvas fechadas simples e
transformações contínuas, ou seja, análise da estrutura da superfície como sendo uma estrutura
topológica, passível de transformações que poderiam ser continuamente desfeitas. Desta forma, as
atividades foram realizadas individualmente em ambas as turmas. As atividades aplicadas no ensino
fundamental foram igualmente aplicadas no ensino médio.

Anexo

Algumas das atividades desenvolvidas, foram desenvolvidas para mostramos aos alunos como podemos
aplicar conceitos topológicos no nosso dia a dia.

Atividade 1 - Problema das sete pontos de Konigsberg, você consegue traçar tal caminho no mapa abaixo

Atividade 2 - Certa vez, um fazendeiro que, desejando selecionar uma esposa para cuidar dos seus seis
filhos, usou um problema de Topologia. Ele entregou uma tabela para duas das suas pretendentes. A
primeira ficou coma a disposição 1 e a segunda com a disposição 2. O problema continha duas situações
para um mesmo problema: ligar A a A’, B a B’, C a C’ por linhas que não se cruzem nem interceptem
qualquer outra linha da figura.

Atividade 3 - É possível conectar os 3 serviços em cada uma das casas sem haver cruzamento de
tubulação

Atividade 4 - Sem levantar o lápis do papel nem passares 2 ou mais vezes pela mesma linha, desenhe as
seguintes figuras:

Atividade 5 – Transforme as seguinte figura em:

Atividade 6 - Reúnam em conjuntos distintos as letras e números abaixo que são topologicamente
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equivalentes.

Atividade 7 - São equivalentes

Atividade 8 – É possível terminar uma partida de dominó, com este jogo que está faltando peças

Esse jogo foi distribuído para cada equipe e solicitado que eles jogassem, respeitando as regras
tradicionais do dominó e respondessem as questões abaixo:

1- Anote o acontecido, isto é, se foi possível terminar o jogo, colocando todas as peças.

2- Anotem os números que aparecem nas extremidades da sequência formada.

3- Desenhem a sequência formada pelas peças e ao lado as peças que sobraram, caso isso tenha
acontecido.

Após responderem as perguntas, cada equipe relatou a peça que tinham iniciado, se tinham conseguido
encerrar o jogo, quais as peças que tinham ficado nas extremidades e as peças que sobraram e suas
conclusões.

Até o momento de escrever no quadro as conclusões, não foi realizada nenhuma intervenção, mas a partir
das respostas houve alguns apontamentos para proporcionar um melhor entendimento. Para contribuir
com o entendimento da atividade, eles foram conduzidos a responderem a próxima pergunta.

4-Conte quantas vezes aparece cada número. Usando o mesmo raciocínio do problema das pontes é
possível terminar este jogo Quais as peças que ficarão nas extremidades Jogue novamente e observe as
peças que ficam nas extremidades. Justifique.

Conclusão:

O objetivo da aplicação das atividades foi a de fixar conceitos topológicos e fazer com que os alunos se
relacionassem com o conteúdo. É bem verdade que o conteúdo sobre Topologia é destinado somente a
estudos concentrados no ensino superior, mas para este trabalho, teve-se o intuito de fazer a aproximação
dos níveis de ensino básico – ensino fundamental e ensino médio – e o ensino superior mediante as
atividades que envolvessem topologia.

A prática pedagógica e histórica da Topologia teve importância significativa no desenvolvimento da
pesquisa. O que se pode analisar nas atividades é que, quando há uma interação do aluno com o
conteúdo, o aprendizado torna-se algo passivo, e isto não precisa acontecer somente mediante uma
aplicação prática. Isto pode ser verificado na apresentação do conceito de Topologia. Para a apresentação
de tal conceito, apresentou-se a definição e posteriormente, os alunos participaram de uma atividade que
envolvia o conceito de topologia.

O objetivo da Educação Matemática vai ao encontro desta realidade: novas técnicas de ensino ou então,
táticas que auxiliem no modo de ensinar. É visto que um conteúdo como a Topologia encontra-se
totalmente afastado da educação básica, e isto não ocorre por acaso: a base da Topologia firma-se em
conceitos, leis, teorias e teoremas que servem para a demonstração de muitos conceitos matemáticos.
Reservá-lo ao ensino superior é algo totalmente compreensível, uma vez que para resolver problemas
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topológicos, é necessário o conhecimento de muitos destes teoremas, princípios básicos da topologia, e
como consequência, fazer a demonstração do problema apresentado mediante a aplicação destes
teoremas. Mesmo assim, é possível fazer a apresentação de tal conteúdo a estas séries, levando-se em
consideração o modo de ensino. Haja vista que não há a necessidade da apresentação de tais teoremas,
nem um aprofundamento maior no conteúdo, mas sim, fazer com que o aluno saiba da existência do
mesmo, e que lide com conceitos básicos, que poderão, futuramente, auxiliar na aprendizagem e no
estudo aprofundado da Topologia.

Não basta apenas apresentar um conceito e aplicar exercícios onde a base seja o conceito previamente
ensinado. É necessário fazer com que o aluno interaja com o que está sendo ensinado, seja através de
uma atividade que desperte o interesse do aluno pelo conteúdo, seja através de uma atividade prática. As
atividades apresentada podem conter aspectos históricos, como o apresentado na definição de Topologia.
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[3] Um famoso problema histórico da matemática, o problema consiste em se era possível fazer um
passeio pela cidade de königsberg de maneira a cruzar todas as pontes da cidade, uma, e uma só, vez, e
voltar ao ponto de partida, sua resolução em 1736 originou a Teoria dos grafos.
[4] Um homeomorfismo é a noção principal de igualdade em topologia
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[5] Augustus Möbius era alemão. Foi um matemático e astrônomo teórico.
[6] Fita de Möbius é um espaço topológico obtido pela colagem das duas extremidades de uma fita, após
efectuar meia volta numa delas. Deve o seu nome a August Ferdinand Möbius, que a estudou em 1858.
[7] A teoria dos grafos é um ramo da matemática que estuda as relações entre os objetos de um
determinado conjunto. Para tal são empregadas estruturas chamadas de grafos, G(V,A), onde V é um
conjunto não vazio de objetos denominados vértices e A é um conjunto de pares não ordenados de V,
chamado arestas
[8] Na matemática, o número de Euler, denominado em homenagem ao matemático suíço Leonhard
Euler, é a base dos logaritmos naturais. As variantes do nome do número incluem: número de Napier,
constante de Néper, número neperiano, constante matemática, número exponencial etc
[9] Quebra-cabeças de metal.
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