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Resumo:  
Em geral, nos anos finais da Educação Básica, as matrizes são abordadas como um 
objeto matemático. Essa abordagem muitas vezes é naturalizada no sentido de Roque. 
Inspirados pelas reflexões de Felix Klein no início do século XX, propomos neste artigo, 
resultado da aplicação de oficinas, uma recontextualização do conceito de matrizes e 
suas operações a partir do estudo do conjunto de técnicas que permitiu ao Google 
assumir a dianteira dos mecanismos de busca: o algoritmo PageRank. Por meio do 
processo de modelagem matemática do problema do ranqueamento da grande rede, e 
de uma sequência de atividades, apresentamos o conceito de matrizes e de resolução 
de sistemas lineares como ferramentas para solução de um problema real. Com isso 
objetivamos apontar uma direção para a desnaturalização dos conteúdos matemáticos 
estudados na escola, assim como contribuir para discussões sobre esses conteúdos na 
formação docente. 
 
Palavras-chave: Matrizes; Modelagem Matemática; PageRank; 
Recontextualização; Klein. 
 

1. Tecnologia e a Matemática 

 

A tecnologia está presente no nosso cotidiano na medida em que, mais 

comumente, as pessoas têm acesso a smartphones, computadores, vídeo 

games e à internet. Há também situações [cada vez mais] corriqueiras em que a 

tecnologia está presente implicitamente: transações bancárias através do 

celular, a declaração de imposto de renda feita no computador e o seu envio pela 

internet, o armazenamento de arquivos nas nuvens, a utilização do sistema de 

localização geográfica (GPS), a possibilidade de ouvir músicas online, as buscas 

na internet usando o Google, a televisão com sinal digital, e muitas outras. A 

essa extensa lista podemos ainda adicionar aplicações mais específicas como o 



lançamento de nanossatélites, os exames médicos de imagem, por exemplo, 

ressonância magnética, ultrassonografia 3D e PET Scan1. 

Precisamos refletir sobre o fato de que todos os avanços tecnológicos que 

a nossa sociedade vivenciou ao longo da história, como por exemplo a 

Revolução Industrial, bem como aqueles em que está vivenciando e 

experimentará nas próximas décadas nas mais diversas áreas têm pelo menos 

uma coisa em comum: foram alavancados pelo conhecimento matemático. 

Estamos presenciando e vivendo uma transição para a nova era da Internet Das 

Coisas (IOT – Internet Of Things), dos dispositivos vestíveis (wearables), da 

nanotecnologia e a Matemática igualmente tem um papel preponderante para o 

desenvolvimento e a consolidação de cada uma dessas tecnologias. É por isso 

que acreditamos que um dos nossos grandes desafios como professores é 

mostrar para os estudantes esse importante papel que a Matemática 

desempenha, despertando neles maior interesse pela disciplina. 

Neste artigo, apresentamos a fundamentação teórica, bem como as 

atividades realizadas em oficinas, em que abordamos a relação entre matrizes e 

o mecanismo de ranqueamento de páginas da grande rede realizado pelo 

Google, conhecido como PageRank. As discussões pretendidas têm um 

potencial de se adaptarem tanto para estudantes do Ensino Médio, quanto para 

professores em formação, visando, assim, à apresentação da matemática de 

modo mais acessível aos estudantes e, quiçá, ao público em geral. 

2. Fundamentação Teórica 

 

Em geral, o ensino de matrizes se dá de maneira descontextualizada2. 

Como Bernardes (2016) indica em sua tese, as matrizes surgiram como uma 

técnica, contudo, em geral, são apresentadas como um objeto, muitas vezes com 

fim em si mesmo. Como Giraldo & Roque (2014) argumentam, é necessário que 

a visão naturalizada dos conceitos matemáticos seja superada, sobretudo, nos 

cursos de formação de professores. Ao abordar os conceitos matemáticos de 

modo naturalizado “sua existência, sua importância e seu papel na matemática 

                                                
1 PET Scan sigla em inglês para Tomografia por Emissão de Pósitrons. 
2 Empregamos aqui o termo “descontextualizado” no sentido empregado por Tatiana Roque. Ver, por 

exemplo GIRALDO & ROQUE, 2014. 



 

contemporânea são assumidos como dados arbitrariamente, sem que sejam 

levadas em conta as demandas e tensões que impulsionaram sua gênese” 

(GIRALDO & ROQUE, 2014, p. 14). É nesse sentido que apontamos para uma 

recontextualização das matrizes, buscando destacar sutilezas relacionadas ao 

conceito de matrizes as quais a tecnologia pode deixar aparente, articulando-as 

ao ensino. 

Entendemos que a perspectiva de visão naturalizada dos conceitos 

denunciada por Giraldo & Roque (e.g., 2014) tem relação com o processo de 

translação histórica apontado por Felix Klein já no início do século XX. Para 

entender tal processo é fundamental atentar para o que Klein denunciou como 

dupla descontinuidade. 

Klein lamentou a permanência de um sistema de ‘duplo 
esquecimento’: os iniciantes dos estudos em matemática têm 
que esquecer desde o primeiro semestre a matemática ‘baixa’, 
aquela tratada na escola. Tendo passeado nas regiões 
superiores da ciência durante as aulas, e passando nos exames 
para se tornar professor em tais escolas, ele tem de deixar toda 
esta matemática alta, para descender àquelas partes 
coaguladas. (KLEIN & SCHIMMACK, 1907, p.1 apud 
SCHUBRING, 2014, pp. 49-50) 

Para Klein, a conexão entre o progresso científico e a matemática escolar 

se daria por um processo de translação histórica em que se buscaria a 

elementarização. 

Klein não se alinha com o entendimento de uma transposição 
vertical do conhecimento matemático produzido na academia 
para a escola, à qual caberia apenas o papel passivo de receber 
e difundir um conhecimento pronto, sem qualquer interferência 
em sua produção. Segundo Schubring (2014), Klein lida com a 
relação entre esses domínios do conhecimento admitindo a 
elementarização como um processo de translação histórica, por 
meio do qual, à medida que a matemática superior é mais 
bem compreendida, suas partes elementares vão se 
identificando e se organizando, permitindo o 
aprofundamento da compreensão e a difusão mais ampla de 
conceitos e criando assim condições para a produção de novos 
conhecimentos. (RANGEL, GIRALDO & MACULAN, 2014, p. 6, 
itálico como no original, negritos nossos) 

“Klein identifica como matemática elementar as partes 
essenciais que encerram a capacidade de sustentar e de 
estruturar a Matemática. Assim, não há diferença de valor entre 
o que é elementar e o que é superior– são partes que se fundem 
e se arranjam compondo, sob a mesma importância, a 
Matemática como ciência. [...] Assim, na concepção de Klein, 
matemática elementar não é sinônimo de uma matemática 



facilitada, tampouco se refere a uma matemática simples ou 
fácil. ” (RANGEL, 2015, pp. 90 e 91) 

 

Nossa proposta é apresentar um uso para o conceito de matrizes que 

acreditamos ser, de certa forma, uma simplificação da exposição, uma vez que 

podemos, através da modelagem de uma situação da Ciência da Computação, 

traduzir um problema real que envolve [literalmente] bilhões de variáveis e 

técnicas matemáticas avançadas em uma linguagem simples e acessível para 

um estudante do nível médio. Assim, consideramos a Modelagem Matemática 

como “uma alternativa pedagógica na qual fazemos uma abordagem, por meio 

da Matemática, de uma situação-problema não essencialmente matemática” 

(ALMEIDA & FERRUZI, 2009). Pretendemos, através das atividades propostas, 

apresentar a Matemática como protagonista no desenvolvimento tecnológico 

recente, destacando, assim, como a matemática é utilizada em detrimento de 

simplesmente apontar onde ela é usada. Nessa perspectiva, cumpre salientar 

que é possível trazer à tona a dimensão sócio-crítica da Modelagem Matemática, 

segundo a qual 

As atividades de Modelagem são consideradas como 
oportunidades para explorar os papéis que a matemática 
desenvolve na sociedade contemporânea. Nem matemática 
nem Modelagem são “fins”, mas sim “meios” para questionar a 
realidade vivida. Isso não significa que os alunos possam 
desenvolver complexas análises sobre a matemática no mundo 
social, mas que Modelagem possui o potencial de gerar algum 
nível de crítica. (BARBOSA, 2001) 

 

Ou seja, entendemos que a dimensão sócio-critica se coloca na medida 

em que é possível promover uma discussão que contraponha a ferramenta de 

busca do Google com outras ferramentas utilizadas anteriormente, nas quais era 

possível burlar o ranqueamento, outro fator que pode ser posto em discussão é 

o fato de a busca do próprio Google exibir primeiramente alguns anúncios. 

A partir de agora passamos a relatar de que maneira propomos uma 

abordagem para o conteúdo de matrizes através do estudo do PageRank. 

3. PageRank 

 

Desenvolvido inicialmente na Universidade de Stanford a partir de 1995 

por Larry Page e Sergey Brin, ambos fundadores do Google, o PageRank (PR) 

é a métrica utilizada pela ferramenta de busca do Google para decidir a posição 



 

em que um site deve aparecer na lista exibida a partir de uma consulta. O PR de 

um site varia de 0 a 10 e quanto mais próximo de 10 maior é a possibilidade dele 

aparecer bem posicionado na tela de resultados quando realizamos uma 

pesquisa no Google. Nos cálculos, o PR de um site pode ser tratado em forma 

de porcentagem, variando, assim, de 0 a 1. 

Podemos pensar nesse sistema de ranqueamento como um concurso, 

digamos mensal, entre as páginas de uma web em que os votos são os links 

entre as páginas. Assim, cada vez que uma página envia um link para outra é 

como se ela estivesse dando um voto para aquela página. É importante destacar 

que nesse concurso os votos não têm todos o mesmo peso, por exemplo um link 

recebido de uma página muito votada, ou seja, que recebeu muitos links, vale 

mais do que um link que venha de uma página pouco votada. Além disso, se 

uma página envia muitos links a sua importância (o “peso” do seu voto) será 

repartida igualmente, assim se uma página envia 20 links cada um carregará 1
20

 

da sua importância. 

 

3.1. Construindo o modelo  

 

Para construir o modelo partimos de uma web pequena de modo que a 

ideia seja estendida para o caso real. A Figura 1 contém uma web formada por 

5 páginas e os respectivos links entre elas, indicados pelas setas.3 

 

Figura 1: Web formada por 5 páginas e os links entre elas. 

Estamos interessados em definir a importância de cada página dessa web 

considerando os links entre elas. Para isso, é importante saber o número de links 

enviados por cada página. 

 

 

                                                
3 Inicialmente consideramos apenas webs em que uma página envia no máximo 1 link para uma outra. O 

modelo pode ser estendido, sem muita dificuldade, para o caso em que há mais de 1 link entre duas 

páginas 



Tabela 1: Número de links enviados (ni) por cada página (Pi). 

Página Número de links 

enviados 

𝑃1 𝑛1 = 2 

𝑃2 𝑛2 = 2 

𝑃3 𝑛3 = 1 

𝑃4 𝑛4 = 1 

𝑃5 𝑛5 = 3 

 

Assim, é possível definir a importância de cada página 𝐼(𝑃𝑖). Como a 

página 1 recebe apenas um link da página 5, a sua importância é igual a 1
3
 da 

importância de página 5 uma vez que 𝑛5 = 3 (𝐼(𝑃1) =
𝐼(𝑃5)

3
). A importância da 

página 2 é a metade da importância da página 1 adicionada à toda importância 

da página 4, pois 𝑛4 = 1. (𝐼(𝑃2) =
𝐼(𝑃1)

2
 +   𝐼(𝑃4)). Prosseguindo dessa maneira, 

chegamos a um sistema de equações. 

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 𝐼(𝑃1) =

𝐼(𝑃5)

3

𝐼(𝑃2) =
𝐼(𝑃1)

2
 +   𝐼(𝑃4)

𝐼(𝑃3) =
𝐼(𝑃1)

2
 +  

𝐼(𝑃2)

2
 + 

𝐼(𝑃5)

3

𝐼(𝑃4) =  𝐼(𝑃3) + 
𝐼(𝑃5)

3

𝐼(𝑃5) =
𝐼(𝑃2)

2

 

Para conhecer as importâncias de cada página é preciso, portanto, 

resolver o sistema. Essa tarefa pode ser muito trabalhosa, sobretudo, quando a 

web tem muitas páginas e links. Na prática, a web com que o Google trabalha é 

muito grande, da ordem de bilhões de páginas. 

Como atividade inicial, propomos, então, o estudo de uma web com três 

páginas, em que esperamos que se perceba que é preciso mais uma informação 

para a resolução do sistema. Para isso, convidamos os participantes a imaginar 

que um surfista esteja navegando em uma web apenas através dos seus links e 

os indagamos “como podemos determinar a probabilidade de que, depois de 

muito tempo de navegação, ele esteja em uma determinada página?” Para tanto, 

podemos pensar o ranque em termos percentuais, o que equivale a impor a 

condição de que a soma das importâncias de todas as páginas seja igual a 1 



 

(100%). Com isso, chega-se I(P3) =
4

9
 , I(P2) =

3

9
 e I(P1) =

2

9
 , ou seja, a 

probabilidade de o surfista estar na página 1 é de aproximadamente 22%, de 

estar na página 2, de 33% e na página 3, de 44%. 

 

 

 

3.2. Explorando o Modelo 

 

Do ponto de vista computacional, os sistemas lineares são resolvidos a 

partir da sua representação matricial, por facilitar a sua implementação em um 

computador para encontrar soluções de modo rápido e eficaz. Na oficina, 

exploramos tal abordagem retomando o sistema da web de 5 páginas, a fim de 

observar o que representam os coeficientes do sistema linear ou as entradas da 

matriz que o representa. 

 
 

[
 
 
 
 
𝐼(𝑃1)

𝐼(𝑃2)

𝐼(𝑃3)

𝐼(𝑃4)

𝐼(𝑃5)]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
0 0 0 0 1

3
1

2
0 0 1 0

1

2

1

2
0 0 1

3

0 0 1 0 1

3

0 1

2
0 0 0]

 
 
 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
𝐼(𝑃1)

𝐼(𝑃2)

𝐼(𝑃3)

𝐼(𝑃4)

𝐼(𝑃5)]
 
 
 
 

 

 

Tabela 2: Observações sobre a matriz 

O denominador das frações de cada 

coluna é igual ao número de links que a 

página correspondente envia. 

O numerador da posição 𝑎𝑖𝑗 será igual a 

1 caso a página 𝑗 envie link para a 

página 𝑖 e igual a 0, caso contrário. 

A soma das frações de cada coluna é 

sempre igual a 1. 

ATIVIDADE 1 

 
i) Complete a tabela abaixo com o número de links enviados por cada página da web acima. 

𝑃1  

𝑃2  

𝑃3  

ii) Monte o sistema correspondente a esta web. 

iii) Resolva o sistema e descubra, se possível, a página mais importante. 



 

O elemento da segunda linha e quarta 

coluna ser igual a 1 nos diz que a 

página 2 recebe toda a importância da 

página 4. 

Nos modelos em que são permitidos 

mais de um link entre duas páginas, o 

numerador será exatamente o número 

de links entre as páginas. 

 

Figure 2 : Matriz de transição 

 

 

 

ATIVIDADE 2 

Para cada uma das matrizes a seguir monte a web associada. 

[
 
 
 
 
0 1

3
0 1

2

0 0 1 0
1

2

1

3
0 1

2
1

2

1

3
0 0]

 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
0 1

4
0 0 1

3

1 0 1

2
0 0

0 1

4
0 0 1

3

0 1

4

1

2
0 1

3

0 1

4
0 1 0]

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

3.3. Resolvendo Sistemas 

 

É muito comum a resolução de sistemas lineares através do Método de 

Eliminação Gaussiana ou Método de Gauss-Jordan ou Método de Escalonamento, 

em que se eliminam algumas das incógnitas adicionando-se, para isso, um múltiplo 

de uma equação a outra equação. Tal fato nos motiva a pensar em uma maneira para 

escrever um sistema linear sem ter que repetir suas incógnitas: as matrizes 

apresentam-se, assim, como uma solução, dado que viabilizam um procedimento 

rápido e eficaz para determinação das soluções de um sistema. Cumpre salientar, por 

fim, que a utilidade de uma matriz vai muito além de uma notação conveniente, com 

suas operações e regras específicas bem definidas, elas permitem que diversos 

problemas computacionais sejam resolvidos de forma mais eficiente. 

ATIVIDADE 3 

Considere uma web formada por 5 páginas. 

i) Crie livremente os links entre as páginas. 

Restrições: 

• Uma página não pode mandar mais de um 

link para uma mesma página. 

• Toda página deve enviar pelo menos 1 

link. 

 

 

ii) Preencha a tabela com as frações correspondentes aos links entre as páginas. 

 
     

 
0     

 
 0    

 
  0   

 
   0  

 
    0 

 



 

Embora pareça muito complicado escalonar matrizes muito grandes, um 

computador é capaz de procedê-las rapidamente. Contudo, para matrizes gigantes, 

como é o caso da matriz Google que é da ordem de 25 bilhões, há métodos mais 

eficientes em relação ao custo computacional (quantidade de operações básicas 

realizadas) conhecidos como Métodos de Iteração. Os softwares utilizados para 

resolver tais problemas são conhecidos como softwares de computação algébrica. Na 

internet é possível encontrar páginas com calculadoras de matrizes online (por 

exemplo, https://matrixcalc.org/pt/slu.html), onde podemos resolver sistemas não 

muito grandes. 

A partir do exemplo da pequena rede com 5 páginas (Figura 1), é possível 

perceber que o sistema tem uma forma muito particular: é um sistema homogêneo 

que veio de uma expressão do tipo 𝐴. 𝑣 = 𝑣. Na teoria de Álgebra Linear, problemas 

desse tipo são chamados de “Problemas de Autovalor e Autovetor”. Mais 

especificamente, um tal vetor que satisfaz a relação acima é um autovetor da matriz 

𝐴, associado ao autovalor4 1. 

𝑣 = 𝐴. 𝑣  
 
⇔   𝐴. 𝑣 = 𝑣  

 
⇔   𝐴 ∙ 𝑣 = 1 ∙ 𝑣 

𝐴. 𝑣 = 𝑣  
 
⇔   𝐴 ∙ 𝑣 − 𝑣 = 0   

 
⇔ (𝐴 − 1 ∙ 𝐼)⏟      

𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑜𝑑𝑎
 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎  −1

∙ 𝑣 = 0 

A representação matricial da rede gerada pela Figura 1 é 

[
 
 
 
 
 
−1 0 0 0 1

3
1
2 −1 0 1 0
1
2

1
2 −1 0 1

3

0 0 1 −1 1
3

0 1
2 0 0 −1]

 
 
 
 
 

∙

[
 
 
 
 
𝐼(𝑃1)

𝐼(𝑃2)

𝐼(𝑃3)

𝐼(𝑃4)

𝐼(𝑃5)]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
0
0
0
0
0]
 
 
 
 

, 

cuja solução geral é da forma (
𝐼(𝑃5)

3
, 2 𝐼(𝑃5),

3 𝐼(𝑃5)

2
,
11 𝐼(𝑃5)

6
, 𝐼(𝑃5)). 

Finalmente, acrescentando a condição de que a soma de todas as importâncias 

é igual a 1, chegamos ao seguinte rank  

𝐼(𝑃1) = 0,05 = 5% 

𝐼(𝑃2) = 0,30 = 30% 

𝐼(𝑃3) = 0,22 = 22% 

𝐼(𝑃4) = 0,28 = 28% 

𝐼(𝑃5) = 0,15 = 15% 

 

                                                
4 Em geral um vetor 𝑣 que satisfaz à relação 𝐴. 𝑣 = 𝜇. 𝑣, para 𝜇 ∈ ℝ é chamado de autovetor da matriz 𝐴 

associado ao autovalor 𝜇. 

https://matrixcalc.org/pt/slu.html


 

 

3.4. Aperfeiçoando o Modelo 

 

Quando começamos a experimentar5 o modelo construído, percebemos que 

ele tem limitações. Vejamos por exemplo o caso da web indicada na Figura 3. 

 
Figure 3: Web com dangling node 

Se observarmos atentamente, a página 1 recebe links, mas não envia links para 

nenhuma das outras páginas da web. Páginas assim são conhecidas como dangling 

nodes. Na matriz de transição, a coluna correspondente e estas páginas é formada 

por zeros. Quando tentamos calcular o vetor de importância em um sistema 

correspondente a uma rede como essa, obtemos o vetor nulo (0,0,0,0,0). Os dangling 

nodes funcionam como um ralo, drenando as importâncias das outras páginas. Na 

prática, uma tal página pode ser um arquivo PDF sem links, ou uma página nova da 

qual ainda não se tenha feito o levantamento de links. Usando a ideia do surfista, 

nesta web, uma página como essa é como se fosse uma armadilha de onde não se 

pode sair, a não ser que se feche a página e se abra outra aleatoriamente. Você pode 

estar pensando: é só usar o botão voltar e não clicar mais nesse link; contudo nesse 

modelo, sempre que for possível voltar acrescentaremos um link indicando tal 

movimento, ou seja, mesmo que na prática estejamos voltando, no modelo estaremos 

avançando pelos links. 

 

                                                
5 Em é possível encontrar em https://www.geogebra.org/m/yPTMgW8V um aplicativo que desenvolvemos no 

GeoGebra onde se pode explorar alguns exemplos e experimentar os casos particulares nos quais os problemas 

podem surgir. 

https://www.geogebra.org/m/yPTMgW8V


 

 
Figura 4: Uma web com dangling node e sua matriz de transição 

Como fazemos então para resolver esse problema? Uma possibilidade é, 

sempre que tivermos uma web com dangling node, substituiremos cada zero da 

coluna correspondente à pagina que representa o “ralo” pelo número 
1

𝑁
 , em que 𝑁 é 

o número total de páginas. Isso pode ser interpretado como o surfista fechando a tal 

página e abrindo outra aleatoriamente com todas as páginas tendo a mesma 

probabilidade de serem abertas, isto é, podemos considerar eventos equiprováveis. 

Não há nenhuma razão específica para que os eventos sejam equiprováveis, 

poderíamos escolher qualquer distribuição de probabilidade entre as páginas e 

substituir os zeros da coluna. A única restrição que precisamos observar na hora de 

escolher tais números é que a soma de todos tem que ser igual a 1. Com essa nova 

matriz, o rank da web da Figura 3, que considera todas as páginas como equiprováveis 

na navegação desta rede, está indicado pelo vetor 𝐼(𝑃). 

 
Figura 5: Rank de web com dangling nodes 

Há também outros modos de uma web apresentar “ralos”, como, por exemplo, 

o indicado na rede ilustrada na Figura 6. 

 



 

 

 
Figura 6: Web com um grande dangling node 

Repare que as páginas 1, 2 e 3 formam um sub-rede que funciona como um 

dangling node, isto é, esse grupo apenas recebe links e não envia para nenhuma outra 

página fora desta sub-rede. Se montarmos a matriz associada veremos que ela tem 

uma região só com zeros, que corresponde às linhas 4 e 5 e às colunas 1, 2 e 3. 

 

 
Figura 7: Web com um grande dangling node e sua matriz de transição 

  

Da mesma maneira que no caso anterior, essa sub-rede “drena” as 

importâncias das outras páginas, deixando-as com importância igual a zero, como 

podemos observar calculando o vetor de importância: (
1

5
,
2

5
,
1

5
, 0,0). Podemos aqui, 

como antes, trocar o bloco de zeros por outros valores de maneira a evitar esse 

problema. A maneira com que isso é feito no algoritmo PageRank é a partir da 

introdução do que chamamos de matriz de teletransporte, a que dedicaremos a 

próxima seção. 

 

3.5. Teletransporte e a Matriz Google 

 

Em modelagem matemática, quanto mais próximo da realidade for o fenômeno 

descrito pelo modelo, melhor ele será. No nosso caso, um surfista que passeia por 

uma web dificilmente navegará apenas por seus links. É muito comum que ele feche 

uma página e digite outra url na barra de endereços. Como podemos então contemplar 



 

essa ação no modelo? Imaginemos o caso extremo em que o surfista não clica nos 

links, e apenas navega fechando e abrindo aleatoriamente páginas da web. Um caso 

como esse equivaleria a uma web em que todas as páginas são interligadas entre si, 

tendo, inclusive, links das páginas para elas mesmas (em linguagem matemática 

formal, dizemos que estamos no caso de um grafo completo). Assim a matriz 

correspondente a este caso será a que chamaremos de matriz de teletransporte. 

𝑇 =

[
 
 
 
 
1

𝑁
⋯

1

𝑁
⋮ ⋱ ⋮
1

𝑁
…

1

𝑁]
 
 
 
 

=
1

𝑁
[
1 ⋯ 1
⋮ ⋱ ⋮
1 … 1

] 

Para o caso real, podemos considerar uma média ponderada entre uma 

navegação pelos links e outra navegação completamente aleatória. Digamos que um 

tal surfista passe 80% do tempo navegando pelos links e, portanto, 20% do tempo 

fechando e abrindo páginas aleatoriamente. A matriz que modelará a navegação 

desse surfista seria 0,8 ∙ 𝑃 + 0,2 ∙ 𝑇, onde 𝑃 é a matriz de transição da web e 𝑇 é a 

matriz de teletransporte. De maneira geral, para todo 0 < 𝛼 < 1, podemos fazer a 

média 

𝛼 ∙ 𝑃 + (1 − 𝛼) ∙ 𝑇 

Larry Page e Sergei Brin optaram por usar o valor de 𝛼 = 0,85. Para eles, em 

média, um surfista passa 85% do tempo navegando pelos links entre as páginas e 

15% do tempo fechando e abrindo páginas. Definimos, então, a Matriz Google como 

sendo a matriz 

𝐺 = 0,85 ∙ 𝑃 + 0,15 ∙ 𝑇 

Voltando ao último exemplo (Figura 6), a matriz Google é dada por 

𝐺 = 0,85 ∙

[
 
 
 
 
 
0 0 1 0 1
1

2
0 0 0 0

1

2
1 0 1

2
0

0 0 0 0 0
0 0 0 1

2
0]
 
 
 
 
 

+ 0,15 ∙  
1

5
∙

[
 
 
 
 
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1]

 
 
 
 

 

𝐺 =

[
 
 
 
 
0,03 0,03 0,88 0,03 0,88
0,46 0,03 0,03 0,03 0,03
0,46 0,88 0,03 0,46 0,03
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
0,03 0,03 0,03 0,46 0,03]

 
 
 
 

 



 

 

É interessante observar que o bloco de zeros se transformou em um bloco com 

todas as entradas iguais a 0,03 =
1

5
 ∙  0,15. 

 

Figure 8: Rank de web com grande dangling nodes 

 

4. Considerações finais: a sala de aula de matemática da atualidade com 

tecnologia, matrizes e muita reflexão 

 

Neste artigo apresentamos uma aplicação para matrizes e sistemas lineares 

envolvendo o algoritmo de ranqueamento usado pelo Google. O nosso intuito foi 

mostrar o poder da representação matricial para a resolução de um sistema linear, 

especialmente, utilizando recursos computacionais. Do ponto de vista do ensino, 

buscamos relacionar a matemática estudada na graduação com a aprendida e 

ensinada na escola, numa tentativa de minimizar a naturalização do conceito de 

matrizes. Optamos pela fundamentação teórica ancorada nas ideias de Felix Klein, 

especialmente, por não pressupor uma relação de hierarquia entre a “matemática da 

escola” e a “matemática da universidade” e, portanto, por reconhecer o papel de 

ambas no desenvolvimento da Matemática como ciência. 

Em face do avanço tecnológico em que nossa sociedade está inserida, 

esperamos que esteja claro que é possível apresentar a Matemática de modo mais 

articulado com a vida cotidiana sem que para isso sejam feitas contextualizações 

forçadas e, muitas vezes, sem sentido, que acabam apenas escondendo um modo 

tradicional de lecionar. Esperamos, assim, que o exemplo apresentado inspire a 

prática docente dos professores, afinal, acreditamos que é possível apresentar a 

Matemática de modo menos duro e mais próximo do público em geral. Para isso, 

fazemos coro a Tatiana Roque (e.g., ROQUE, 2012; GIRALDO & ROQUE, 2014) 



 

quando propõe que a Matemática seja apresentada a partir de seus problemas 

[internos ou não]. Também gostaríamos de destacar a importância de se atentar para 

as implicações que abordagens naturalizadas podem trazer para a formação de modo 

geral, especialmente no que diz respeito a um conhecimento sem fundamento, isto é, 

um conhecimento que não permite ao sujeito fazer articulações e conexões que 

ultrapassem os exemplos e a forma com que o conteúdo lhe foi apresentado. 

O artigo é resultado de tentativas de se mostrar como é possível apresentar 

para estudantes da Educação Básica desenvolvimentos matemáticos de ponta e 

recentes e o sucesso da proposta é reconhecido pelos participantes da oficina. 

Esperamos, portanto, que reflexões seja feitas considerando o cenário brasileiro no 

qual a lista de conteúdos a serem estudados pelos jovens na Educação Básica é muito 

extensa, perdendo-se, muitas vezes a oportunidade de discutir mais profundamente 

algum tema, sob a justificativa de que é preciso cumprir um programa. A nossa 

experiência com a oficina nos mostra que o uso da tecnologia permite que se 

ultrapasse as barreiras impostas pelas orientações curriculares: quem poderia 

imaginar estudantes de nível médio trabalhando com matrizes de ordens superiores a 

10 ou mesmo estudando noções relacionadas às Cadeias de Markov? Terminamos 

defendendo a autonomia do professor na seleção de materiais e temas para serem 

abordados em suas salas. Para tanto, acreditamos no [contínuo] desenvolvimento 

profissional do professor ancorado não apenas em “mais Matemática”, mas também 

na possibilidade de revisitação da matemática já conhecida e aprendida com vistas 

para o ensino. 
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