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Objetivos da unidade
1. Apresentar aos alunos o Princípio da Casa dos Pombos na versão
simples e generalizada;
2. Apresentar uma variedade não trivial de aplicações desse princípio
em contextos diversiﬁcados.

requisitos de software Navegador moderno (Internet Explorer 7.0+ ou Firefox 3.0+), Adobe Flash
Player 9.0+ e máquina Java 1.5+.
restrições de acessibilidade Este software não possui recurso nativo de alto contraste nem
possibilita navegação plena por teclado.
licença Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons
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Casas, pombos
e matemática

Guia do professor
Sinopse
Neste software apresentamos o Princípio da Casa dos Pombos e sugerimos três atividades com aplicações variadas: uma aplicação geométrica,
uma aplicação combinatória e outra em contexto de Teoria de Números
elementar.
Conteúdo
Análise Combinatória, Princípio da Casa dos Pombos.
Objetivos
1. Apresentar aos alunos o Princípio da Casa dos Pombos na versão
simples e generalizada;
2. Apresentar uma variedade não trivial de aplicações desse princípio em
contextos diversiﬁcados.
Duração
Uma aula dupla.
Recomendação de uso
Sugerimos que o software seja utilizado em duplas.
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O Princípio da Casa dos Pombos é uma proposição singela, extremamente
intuitiva, e, à primeira vista, por sua obviedade aparente, parece inócua e
inútil. No entanto, existe uma enorme série de situações e problemas que
podem ser abordados e resolvidos utilizando-se este princípio de forma
criativa e nem sempre imediata.
Apesar de não aparecer explicitamente no currículo de Matemática do
Ensino Médio, este conteúdo é acessível aos alunos deste nível e pode
resultar em atividades produtivas em termos de resolução de problemas.
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Estrutura do software

Este software é composto de quatro atividades.
A primeira delas introduz o Princípio da Casa dos Pombos em duas
versões (versão simples e generalizada) e traz algumas aplicações simples
e imediatas, que visam apenas exercitar um pouco o princípio.
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As três atividades seguintes são independentes e podem ser feitas na
ordem desejada. Cada uma delas é autocontida e apresenta uma aplicação
diferente, em contextos diferentes e não imediatos. Primeiro é apresentado
um problema, seguindo-se a explicação de como o Princípio da Casa dos
Pombos é utilizado para resolvê-lo.

tela 1 Mapa do software.

' Princípio da casa dos pombos
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Esta primeira atividade começa com uma apresentação simples da situação que empresta o nome ao princípio que exploramos: colocar pombos
em casas diversas, sendo o número de pombos maior que o número de
casas.
Na segunda parte são apresentadas as duas versões do princípio:
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Princípio da Casa dos Pombos: se há casas, pombos e
pelo menos uma casa deverá ter mais de um pombo.



, então

Generalização do princípio da casa dos pombos: se há casas e    
pombos, então pelo menos uma casa deverá ter pelo menos   
pombos.
As duas versões são extremamente intuitivas e podem, se o professor
achar necessário, ser reforçadas através de situações concretas, com caixas
de fósforo ou copos plásticos como “casas” e grãos de feĳão, palitos ou
pedrisco como “pombos”.
Na última parte da atividade temos alguns exercícios simples envolvendo
estes princípios. Sugerimos ao professor escolher um dos itens A, B ou D
da Questão 3, que envolvem o princípio simples, além do item C, que
envolve o princípio generalizado, para formalizar como os princípios são
utilizados. Neste estágio a formalização pode parecer preciosismo, mas
ela será importante para que os alunos possam abordar os problemas
formulados nas atividades 2,3 e 4.

tela 2
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( Um problema geométrico
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Nesta atividade damos a oportunidade de explorar uma questão com gosto
geométrico: Se quisermos colocar cinco pontos em um quadrado de lado 4
de modo que esses pontos ﬁquem o mais possível afastados entre si, qual
será a menor distância entre dois destes cinco pontos?
Este problema pode ser resolvido usando-se o Princípio da Casa dos
Pombos, sendo necessária, no entanto, uma certa engenhosidade para
cairmos em uma situação reconhecível: Ao dividirmos o quadrado em
quatro quadrados de lado 2, pelo Princípio da Casa dos Pombos, um destes
quadrados deverá conter ao menos dois pontos. Como dois
 pontos de um
quadrado de lado 2 distam um do outro no máximo   (o que ocorre
quando são vértices opostos em 
uma diagonal), temos que “a maior
distância mínima possível” será   . Para mostrar que esta se realiza,
precisamos apresentar uma solução, que é obtida escolhendo-se os quatro
vértices do quadrado e seu baricentro.

tela 3
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Observamos que este problema pode ser generalizado de maneira
simples, propondo-se as seguintes questões:
“Se quisermos colocar    pontos em um quadrado de lado  de
modo que esses pontos ﬁquem o mais possível afastados entre si, qual
será a menor distância entre dois destes pontos?” Para resolver, pense em
dividir o quadrado inicial em  quadrados menores.
“Se quisermos colocar    pontos em um cubo de lado  de modo
que esses pontos ﬁquem o mais possível afastados entre si, qual será a
menor distância entre dois destes pontos?” Para resolver, pense em dividir
o cubo inicial em  cubos menores.

) Um problema com urnas
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Nesta atividade exploramos uma situação combinatória típica: Se tivermos
em uma urna dez bolas vermelhas, vinte bolas azuis, trinta bolas verdes e
quarenta pretas e formos retirar bolas uma a uma, quantas bolas devemos
retirar para termos certeza de que ao menos três destas bolas serão da
mesma cor?
É fácil ver que podemos ter oito bolas sem que três sejam da mesma cor:
basta termos duas de cada cor. Usando a generalização do Princípio das
Casas dos Pombos, constatamos que com        bolas ao menos
três devem ser da mesma cor.
Este problema admite diversas variações. Vamos assumir a seguinte
notação:
 é a quantidade de cores diferentes;
 o número de bolas de cor  ;
  o número de bolas que queremos ter na mesma cor.
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Observe que na situação em que trabalhamos temos


  
  
  
  
Observamos que temos    , o que permite retirar oito bolas e ter
duas de cada cor. Experimente trabalhar o problema tendo um (ou mais)
dos  menores que  . Por exemplo, se tivermos na urna apenas uma bola
vermelha, podemos garantir que, retirando oito bolas, ao menos três serão
da mesma cor.
Também é possível variar o número de cores (  ) ou o número de bolas
que queremos ter na mesma cor (  ). Sugerimos que se comece variando
apenas um destes parâmetros por vez, para na sequência variar simultaneamente dois ou três dos parâmetros. Eventualmente, podemos ter uma
formulação genérica, como por exemplo:
Dados  ,   e , , ,  com    , então, para garantir que
ao menos   bolas sejam da mesma cor, precisamos retirar da urna
     bolas.

* Um problema numérico
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Nesta atividade exploramos um problema que envolve divisibilidade por
5. A pergunta que pretendemos explorar é a seguinte: Qual é a maior
quantidade de números que pode ser selecionada dentre os números de 1
a 30 de tal modo que nenhum par tenha diferença igual a 5?
A resolução deste problema começa ao percebermos o seguinte fato
elementar: a diferença    é divisível por 5 se e somente se o resto da
divisão de  por 5 e o resto da divisão de  por 5 forem o mesmo. Assim,
criamos cinco casas diferentes:
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A casa dos números de 1 a 30 para os quais o resto na divisão por 5 é 0:
5,10,15,20,25,30
A casa dos números de 1 a 30 para os quais o resto na divisão por 5 é 1:
1,6,11,16,21,26
A casa dos números de 1 a 30 para os quais o resto na divisão por 5 é 2:
2,7,11,17,21,27
A casa dos números de 1 a 30 para os quais o resto na divisão por 5 é 3:
3,8,13,18,23,28
A casa dos números de 1 a 30 para os quais o resto na divisão por 5 é 4:
4, 9,14,19,24,29
Dividindo assim as casas, temos que a diferença entre dois números de
casas diferentes não é divisível por 5. Precisamos então examinar as casas
para veriﬁcar quantos números podemos retirar de cada uma de modo que
a diferença entre os números seja diferente de 5.
Pois bem, a diferença entre dois destes números será igual a 5 se
e somente se estes forem números consecutivos na casa. Assim, se começarmos pelo primeiro, devemos pular o segundo e podemos retirar o terceiro, pular o quarto, retirar o quinto e pular o sexto. Ou seja, de cada casa
podemos retirar apenas três números (os três em ordem par ou os três em
ordem ímpar).
Assim, a generalização do Princípio das Casas dos Pombos nos garante
que, se quisermos retirar      números das 5 casas, ao menos de
uma delas retiraremos quatro números, de modo que teremos dois números
com diferença igual a 5.
Este problema pode ser facilmente generalizado para a seguinte situação: Dentre os números , , , ,     ,  podemos retirar no
máximo     números garantindo que a diferença entre dois destes é
diferente de , onde   é o menor inteiro maior que .
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O Princípio das Casas dos Pombos é um princípio singelo, quase óbvio,
mas que pode ser utilizado em situações elementares. Ele difere de muitos conteúdos abordados no ensino médio na medida em que, sendo
um argumento de impossibilidade, não oferece uma fórmula ou equação
na qual é possível substituir variáveis para se chegar a um resultado desejado. Assim, trabalhar com o Princípio das Casas dos Pombos é uma boa
oportunidade para desenvolver uma redação matemática mais formal e
argumentativa.
Por este motivo, sugerimos ao professor que, além de explicar a utilização deste princípio nos problemas propostos, peça aos alunos para
redigirem uma resposta com argumentos e explore no quadro-negro as
diversas possibilidades de redação e argumentação.
Nas duas referências abaixo há uma grande quantidade de problemas
envolvendo o Princípio das Casas dos Pombos, uma ótima oportunidade
para aprofundar o conhecimento e desenvolver as habilidades dos alunos.
Preste apenas atenção na escolha dos problemas, pois alguns deles são
bastante difíceis e complexos.
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