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A presentação
Esta é uma obra original. Original no tema e original na abordagem. Quanto ao
tema, é legítima uma interrogação sobre a sua própria existência. Que tema é este?,
perguntará o leitor mais desprevenido. Não é toda a Matemática superior igual?
Ou então: de que Matemática particular precisam os estudantes de Engenharia?
Há uma Matemática específica para engenheiros? O que tem de especial o ensino
da Matemática para estudantes de Engenharia? Ora o tema existe, sim, e é muito
importante. Não existe Engenharia sem Matemática, e a boa preparação matemática
ajuda muito o futuro engenheiro de concepção, de projecto, de desenvolvimento,
de inovação, de investigação.
O autor leva a cabo uma reflexão pessoal aprofundada sobre questões importantes: Qual o papel da Matemática na formação de um engenheiro? Como organizar
o ensino da Matemática em cursos de Engenharia de modo a concretizar esse
papel? Como articular a formação em Matemática com a formação específica em
Engenharia? Sobre cada um destes temas é desenvolvida uma análise cuidadosa e
pormenorizada, em que se faz a ponte entre a natureza da Matemática e as necessidades práticas do estudante de engenharia e do engenheiro. Percebe-se que há
aqui um interesse já antigo do autor, tanto pela Engenharia e a Matemática com as
suas aplicações como pelas difíceis questões levantadas pela organização de uma
licenciatura em Engenharia.
O texto é bem organizado e argumentado, bem redigido e bastante completo.
O autor exibe uma compreensão lúcida e informada da natureza da Matemática como
ciência do pensamento rigoroso, e da forma por que ela se aplica, bem como das
diversas modalidades da acção de um engenheiro. Há passagens em que o exame
crítico se apresenta quase num registo filosófico, com uma apologia do conhecimento
integral que é de realçar. O livro é nesse sentido também obra de cultura.
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Parte da reflexão transcende a problemática concreta que é objecto do livro.
Em particular, muitas das observações sobre pedagogia valem noutros contextos,


inclusive para um curso superior de Matemática, disciplina cujo estudo ganha
obviamente com o conhecimento das suas aplicações.
O texto compreende uma interessante lista de exemplos, com grande valor didáctico para os estudantes, porque ilustram de forma detalhada a importância da
Matemática na análise dos fenómenos físicos.
É importante frisar que o texto do Doutor Jorge André é um ensaio analítico
sobre o seu tema, não um manual de técnicas ou receitas sobre ensino, que poderia
ter algum interesse, mas seria obra completamente diferente.
A “conclusão C3” (p. 9) – “são distintos o modo de estudar a Matemática, o
gosto que por ela têm e o uso que dela fazem um engenheiro e um matemático”
– conduz à discussão mais delicada e, possivelmente, controversa: a questão da
generalidade da Matemática, e dos prejuízos trazidos pelos inevitáveis compromissos no seu ensino a estudantes de Engenharia.
Uma das principais “forças” da Matemática está em que as suas ideias e ferramentas são gerais, e muito do poder da Matemática, mesmo da elementar, vem-lhe
precisamente da aplicabilidade de ideias gerais em vários contextos diferentes.
Isso faz com que pareça preocupante qualquer abordagem à Matemática excessivamente ligada a tipos muito particulares de problemas ou aplicações.
Por outro lado, o rigor do pensamento matemático tende a ir ao fundo de tudo,
mas no ensino da Engenharia não há tempo para isso, nem a motivação dos estudantes será em geral suficiente para grandes aprofundamentos.
Tais limitações, inevitáveis, ocupam longamente o autor no seu texto. O Doutor
Jorge André não foge a estas questões – que estão de facto no centro da problemática em estudo – e distingue níveis progressivamente diferenciados de estudo
da Matemática ao longo de um curso de Engenharia.
São muito interessantes as suas análises sobre a “simbiose formativa” da
Matemática com a Física e a Engenharia, e sobre a capacidade de dar “saltos lógicos”
como pré-requisito essencial na modelação de fenómenos naturais e na posterior
aplicação prática dos resultados do respectivo tratamento matemático.
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O livro que a Imprensa da Universidade agora publica tem uma variedade de
públicos possíveis, como aliás o próprio título sugere: estudantes, professores de
Matemática, professores de Engenharia e, claro, decisores académicos interessados
no desenho de cursos na área da Engenharia.
Trata-se de uma obra de reflexão crítica original e profunda sobre um tema
de capital importância para o futuro da Engenharia portuguesa, num país que se
pretende tecnologicamente actualizado e apetrechado com os recursos humanos
indispensáveis à sua modernização.

				

Coimbra, Fevereiro de 2008
João Filipe Queiró
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P refácio

Motivação e Objectivo
Ensinar e aprender matemática num curso de engenharia foi, é e, provavelmente, continuará sempre a ser um desafio, uma perpétua fonte de insatisfação e
equívocos.
Os estudantes não entendem por que têm de estudar tanta matemática num curso
de engenharia (1º e 2º Ciclos), queixam-se que o seu ensino é muito teórico e
pouco motivante – não querem ser matemáticos, querem ser engenheiros –, e, ainda
por cima, que os professores lhes dificultam muito a aprovação nestas cadeiras.
Em correspondência com estas queixas, comprova-se que as classificações dos
estudantes nas cadeiras de matemática são muito mais fracas que nas cadeiras de
engenharia, e que os atrasos na sua aprovação são também mais prolongados e
frequentes. Um número não desprezável de estudantes termina mesmo o seu curso
com uma ou mais cadeiras de matemática, do 1º ou 2º anos.
Por seu lado, muitos professores de matemática não têm gosto em ensiná-la a
estudantes de engenharia pois sabem que é difícil motivá-los sem fazer cedências
que consideram inadmissíveis no nível de ensino da matemática: deixaria de ser
“matemática a sério”. Nem sequer sabem, concretamente, para que lhes vai servir aquela matemática no resto do seu curso e, mais tarde, na vida profissional.
Nenhum professor de engenharia veio alguma vez explicar-lhes. Eles ignoram
até se os professores de engenharia estão realmente interessados em que os seus
futuros estudantes saibam a matemática que lhes tentam ensinar e que uso fazem
dela nas suas cadeiras de engenharia.
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ECTS e a outra 6 ECTS (suficiente); e ii) que não se deixe de tratar (no conjunto
das disciplinas do Bloco 1) nenhum ponto do programa do Apêndice 1.
42

Mais ainda, sem prejuízo do seu papel insubstituível e prioritário, a super-teoria de Análise Vectorial que constitui a síntese formativa do Bloco 1, nem sequer
esgota os interesses de um engenheiro nesta área de formação matemática . É
isto que se ilustra nos exemplos que se dão abaixo, sem que com eles se pretenda
fazer a apologia indiscriminada da inclusão das respectivas matérias no curriculum,
seja em cadeiras já existentes, por substituição ou acrescento de matéria nos seus
programas, seja pela introdução de novas cadeiras.
§ Exemplo 12: Introdução à Teoria (analítica) das Equações às Derivadas
Parciais. Cadeiras beneficiárias: Mecânica Estrutural, Transmissão de
Calor, Mecânica dos Fluidos, etc. ■
§ Exemplo 13: Análise de Fourier. Cadeiras beneficiárias: Vibrações,
Controlo Automático de Sistemas, Mecânica Estrutural, Métodos de Medida, etc. ■
§ Exemplo 14: Análise Tensorial. Cadeiras beneficiárias: Mecânica Aplicada, Elasticidade e Plasticidade, Resistência de Materiais, Mecânica dos
Fluidos, etc. ■
§ Exemplo 15: Análise Complexa. Cadeiras beneficiárias: Mecânica dos
Fluidos, Aerodinâmica, Circuitos Eléctricos de Corrente Alternada, etc.
§ Exemplo 16: Teoria dos Torsores. Cadeiras beneficiárias: Mecânica
Aplicada, Resistência de Materiais, etc. ■
§ Exemplo 17: Análise Funcional ou Variacional. Cadeiras beneficiárias:
Mecânica Aplicada, Mecânica Estrutural, etc. ■

 Outras áreas de formação matemática são contempladas nos Blocos 2 e 3 de cadeiras de matemática do curso, nas Secções 2.2,3.
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2.1.5. Formas de Exposição e de Avaliação
Como já se referiu reiteradamente acima, o conjunto de cadeiras de formação
matemática deste bloco tem, objectivamente, potencial para visar os três grandes
papéis ou objectivos formativos expostos nas Secções 1.1-3. Contudo, para que
esta potencialidade se concretize efectivamente, é necessário que as formas de
exposição das matérias e de avaliação dos conhecimentos respeitem certos requisitos, alguns dos quais se passam em revista nesta secção. Neste contexto, em
relação à avaliação, não é tanto a sua dimensão de aferição que interessa, como a
sua dimensão formativa, na medida em que o estilo dos enunciados das provas e
os seus critérios de correcção influenciam o tipo de estudo dos estudantes.
O Papel do Rigor Formal
Para que a matemática seja para um engenheiro “escola de pensamento”, é
necessário que aquela lhe seja apresentada com suficiente preocupação pelo rigor
formal. No âmbito das cadeiras do Bloco 1, as teorias matemáticas que se prestam
a uma apresentação mais rigorosa são, provavelmente, a Análise das Funções Reais
de Variável Real, em AM I e II, e o grupo de teorias dos Espaços Lineares, das
Matrizes, dos Determinantes e das Transformações Lineares, em ALGA.
Sob este aspecto, especificamente a respeito das demonstrações matemáticas,
as principais questões que se colocam são as seguintes: qual o seu papel formativo, qual a pedagogia da sua exposição, e que atenção e espaço lhes devem ser
reservados na avaliação?
Respondendo à primeira questão, podem-se atribuir às demonstrações os três
papéis formativos que se passam a expor, por ordem decrescente de importância
para a formação de um engenheiro. Primeiro: proporcionar uma compreensão
simples e profunda da tese em causa, nomeadamente: da sua verdade, da sua não
trivialidade, do seu interesse e da razão de ser das suas restrições de aplicação.
Segundo: ajudar a perceber a lógica e a consistência internas do corpo teórico em
que a tese se integra, evidenciando a sua ligação com os axiomas ou outros teore-
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mas já provados. Terceiro: treinar no raciocínio dedutivo formal, em particular, na
utilização de recursos e técnicas demonstrativas de aplicação mais geral.
44

Passando a responder à segunda questão, é agora evidente que a pedagogia de
apresentação de uma demonstração, oralmente ou por escrito, é tanto melhor quanto
mais plena e ordenadamente conseguir desempenhar o tríplice papel formativo que
se enuncia acima, evitando, nomeadamente, que “as árvores ocultem a floresta”.
Neste sentido, é importante realçar a “ideia-mestra” da demonstração, que é sempre
uma “ideia luminosa”, bem como o seu “esqueleto lógico”, afastando a “folhagem”
mais ou menos densa de aspectos técnicos secundários. Por contraste, são dignas
de reflexão, pelo seu carácter verdadeiramente paradoxal, as demonstrações que
não esclarecem os estudantes ou, pior ainda, mais os confundem. Por outro lado,
há que reconhecer que pode ser preferível não apresentar certas demonstrações,
por serem excessivamente complexas, extensas, particulares ou artificiosas, pelo
menos sempre que não se esteja disposto a empregar os “antídotos pedagógicos”
necessários para lhes conferir valor formativo. Noutros casos, há vantagem em
que demonstrações cabais e rigorosas sejam precedidas ou mesmo substituídas por
demonstrações parciais ou heurísticas. Nestes casos, porém, é importante que se
chame a atenção e, na medida do possível, se expliquem as limitações da demonstração heurística, para não correr o risco de transmitir uma falsa noção de rigor. A
título de resumo prático das considerações anteriores, comparam-se no Apêndice
3 três exposições da demonstração clássica do Teorema da Derivada da Função
Composta em Análise de Funções Reais de Variável Real, que aparecem em três
livros de texto que já têm sido utilizados em cursos de engenharia no nosso país,
como bibliografia principal ou de apoio a AM I e II.
Como resposta à terceira questão, sobre se vale ou não a pena, e como avaliar a
capacidade dos estudantes de engenharia para construir demonstrações matemáticas
rigorosas, parece que o ideal seria fazer essa avaliação mas com sensatez, peso e
medida, o que, por outro lado, se reconhece ser difícil de definir e custoso de levar
à prática. Em todo o caso, não sabendo ou não estando dispostos a investir o tempo
necessário para o fazer proveitosamente, é preferível deixar cair este aspecto da
avaliação. Concretamente, não se vislumbra que seja proveitosa para a formação
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matemática de um engenheiro a capacidade para reproduzir uma demonstração dada
expressamente nas aulas ou na bibliografia da cadeira. Por outro lado, o abandono
das demonstrações na avaliação é também uma opção “a priori” legítima embora
não chegue, certamente, a ser de excelência.
Uma Simbiose Formativa da Matemática Com a Física e a Engenharia
O objectivo de ensinar um estudante de engenharia a utilizar a matemática como
linguagem cria a oportunidade para uma interessante e profunda simbiose entre a
sua formação matemática, por um lado, e a sua formação física e de engenharia,
por outro.
Em síntese, tal simbiose consiste em tirar partido de conhecimentos prévios
do estudante versando matérias das ciências experimentais (Física, Química e
alguns rudimentos de Ciências da Engenharia), como contextos concretos para a
utilização incipiente da matemática como “linguagem”, de forma coordenada com
a aprendizagem da própria “linguagem matemática”, nas cadeiras do Bloco 1. Os
conhecimentos prévios a que acima se alude podem vir do Ensino Secundário
ou de cadeiras do 1º e 2º anos do próprio curso de engenharia (Física, Química,
Programação de Computadores, Desenho Técnico, Resistência de Materiais,
Electrónica, Elasticidade e Plasticidade…). Sob este aspecto, a própria Geometria
pode ser vista como um capítulo da Física, visto que os seus conceitos e teoremas
admitem uma “materialização” intuitiva. Nos parágrafos seguintes explica-se,
sob uma tríplice perspectiva, a forma como esta simbiose se pode processar e os
benefícios que dela se podem retirar.
Na primeira perspectiva considera-se o potencial que esta simbiose tem para
proporcionar ao estudante de engenharia uma assimilação mais profunda dos próprios
conhecimentos matemáticos, na medida em que, ao vinculá-los a realidades físicas
concretas, baixa o seu nível de abstracção e permite o concurso da imaginação, a
qual, por sua vez, é uma importante fonte de intuição e criatividade. Os exemplos
seguintes ilustram possíveis “leituras físicas” de conceitos e teses matemáticas, e
os efeitos que daí resultam.
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§ Exemplo 18: Seja dada uma função diferenciável, f:ℝ→ℝ, y=f(x). A
sua derivada de 1ª ordem, calculada no ponto x, admite a seguinte “interpretação física generalizada”:

46

f ' (x ) ≡

dy  taxa local ou instantânea de variação 
=

dx  da grandeza y com a grandeza x


(15)

a qual, por sua vez, engloba uma grande variedade de interpretações físicas
mais específicas, como se ilustra no Quadro 3. ■
Quadro 3 — (Exemplo 18). Concretizações possíveis da relação (15). Legenda:
t≡tempo, s≡(abcissa curvilínea de um ponto móvel sobre a sua linha
de trajectória), l≡(distância percorrida numa dada direcção sobre uma
carta topográfica), h≡(altura do terreno num ponto de uma carta topográfica).
Caso

Grandeza x

Grandeza y

Taxa (dy/dx)

1

t [s]

s [m]

velocidade, v [m/s]

2

t [s]

v [m/s]

aceleração, a [m/s 2]

3

t [mês]

índice de preços [pontos]

4

l [m]

h [m]

inf lação mensal [pontos/mês]
declive topográfico direccional [m/m ou %]

Contudo, na apresentação de possíveis interpretações físicas do conceito de
derivada a um estudante de engenharia (Exemplo 18) é necessário cuidar, não
só que este apreenda correcta e distintamente os conceitos matemáticos e físicos
individualmente considerados, mas também que perceba como se estabelece a
correspondência entre estes conceitos no contexto físico em causa. Assim, por
exemplo, no Caso 1 do Quadro 3, pode ser importante explicar que as unidades
físicas, [s], em que está expressa a variável x, correspondente à grandeza física
tempo, t, não implicam que a unidade mínima ou resolução de medida do relógio
utilizado seja 1 s. Na verdade, se assim fosse, a função que descreve a posição
da partícula sobre a linha da sua trajectória, s=s(t), deixaria de ser uma função de
variável real para passar a ser uma sucessão, à qual o operador de derivação, d/dt,
nem sequer se poderia aplicar. Por outro lado, como qualquer processo real de
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medida tem uma resolução finita, também poderia ser conveniente explicar que se
deve conceber um relógio “ideal”, que mede o tempo t em contínuo, como o caso-limite de uma sucessão de relógios “reais” com unidade mínima de medida, ∆t,
progressivamente menor. Uma explicação alternativa, mais profunda e geral que a
anterior mas também mais complexa, seria considerar um relógio “real” qualquer,
com unidade de medida, ∆t, finita, e substituir a sucessão s=s∆t(i.∆t), com i∈ℕ 0,
resultante das medições experimentais, pela função-prolongamento s=s(t), com t∈
ℝ
�+0 , formada, por exemplo, por uma sequência de splines de quarto grau definida
sobre a partição de intervalos de tempo [(i–1).∆t, i.∆t], i∈ℕ, a qual, por um lado,
admite as definições matematicamente rigorosas de velocidade, v(t), e aceleração,
a(t), instantâneas, para todo o t∈ℝ₊, do modo que se indica nos Casos 1 e 2 do
Quadro 3, e, por outro lado, é empiricamente indiscernível da realidade.
§ Exemplo 19: A solução do seguinte sistema de equações lineares em
(x,y)∈ℝ 2,

a11 ⋅ x + a12 ⋅ y = a13

a 21 ⋅ x + a 22 ⋅ y = a 23

(16 a,b)

admite uma interpretação geométrica simples, estabelecendo, num plano
Π qualquer do espaço, um sistema de coordenadas Cartesianas rectangulares, OXY. Neste caso, a solução do sistema corresponde às coordenadas
do ponto I, de intersecção das duas rectas do plano Π com equações (16a,b),
ρ1 e ρ2 . Por sua vez, esta interpretação vem tornar intuitivas várias propriedades algébricas (por exemplo, existência e unicidade de solução) e
numéricas (por exemplo, tipo de condicionamento) do sistema (16). Considere-se, a título ilustrativo, esta última propriedade. Como se mostra geometricamente na Figura 3, quando as rectas ρ1 e ρ2 são aproximadamente
paralelas, a posição do ponto I torna-se muito sensível a variações da posição relativa das rectas. Concretamente, na figura representa-se um pequeno deslocamento de translação aplicado à recta ρ2 , ρ2 → ρ′2 .
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Y
48

y′0
y0
O

I′

ρ1

ρ′2

ρ2

I
x0

x′0

X

Figura 3 — (Exemplo 19) Descoberta, por via geométrica, da propriedade numérica
de “mau condicionamento” de um sistema de equações lineares.

Procuremos, agora, “retroverter” esta descoberta para as “linguagens analítica e numérica”. Analiticamente, uma “pequena variação na posição relativa das rectas” traduz-se por uma “pequena alteração nos valores de alguns
dos coeficientes, aij, do sistema (16)”. Num contexto numérico, tal alteração
pode ser devida, por exemplo, a erros de arredondamento no cálculo destes
coeficientes. Por outro lado, a condição geométrica de “paralelismo aproximado das rectas ρ1 e ρ2” traduz-se, analiticamente, pela “igualdade aproximada dos seus coeficientes de declive”, isto é, pela condição

a11 a 21
≈
a12 a 22

(17)

ou, empregando “linguagem” da Teoria das Matrizes e dos Determinantes,

A ≈0

(18)

onde A(2×2)≡[a ij] designa a matriz dos coeficientes do sistema (16). Por
esta via, acaba de se descobrir uma importante propriedade numérica do
sistema (16), imediatamente generalizável a um sistema linear com dimensão arbitrária, que se pode enunciar assim: “Quando a matriz A≡[a ij], dos
coeficientes do sistema, verifica a condição (18), a solução do sistema
torna-se extremamente sensível a quaisquer erros numéricos, de entrada
ou outros, dizendo-se, então, que o sistema é mal condicionado”. ■
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§ Exemplo 20: Neste exemplo explica-se como se pode construir um sistema de numeração em ℕ 0 (inteiros positivos com o zero incluído), empregando um simples carimbo numérico ou, mais genericamente, simbólico.
Para começar, recorde-se que um “sistema de numeração” em ℕ 0 é um
conjunto de regras ou algoritmo de representação escrita dos números de
ℕ 0, que cumpre os seguintes requisitos: (i) consegue representar qualquer
número de ℕ 0; (ii) não é redundante nem ambíguo, isto é, gera uma representação única e exclusiva para cada número; e (iii) é simples e económico,
isto é, permite construir a representação de qualquer número empregando
apenas um pequeno conjunto ordenado de símbolos-base, S={s1, …, s n}, e
aplicando um algoritmo finito. Neste caso, o sistema de numeração diz-se
“de base n”.
Posto isto, neste contexto, designa-se por “carimbo simbólico” um simples
carimbo composto por várias rodas coaxiais iguais, justapostas axialmente
e numeradas por ordem crescente da direita para a esquerda. O número de
rodas do carimbo deter mina o máximo número inteiro que se pode
representar, pelo que, para não violar o requisito (i), deve poder ser tão
elevado quanto necessário. Cada roda tem marcados os n símbolos de S,
ordenadamente, a toda a volta, de s1 até s n. Seleccionando um símbolo em
cada roda, si1 na roda 1, si 2 na roda 2, e assim por diante, embebendo o
carimbo numa almofada de tinta e carimbando um papel, fica impressa
neste uma sequência de símbolos que constitui a representação escrita de
um número de ℕ 0, seja a. A identificação deste número pode ser feita por
aplicação de um algoritmo baseado nas duas regras abaixo.
R1 A representação do número a≡“zero” é gerada seleccionando em todas
as rodas do carimbo o símbolo s1. Para abreviar, esta representação
escreve-se apenas

" zero" ≡ s1
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cadeiras de matemática dos Blocos 1 e 2, torna mais aconselhável tolerar o mal
menor da situação actual do que introduzir grandes mudanças. Além disso, nalguns
casos, o facto do estudante tomar contacto com estes tópicos de matemática no
contexto da sua aplicação a problemas de engenharia concretos até se revela pedagogicamente mais vantajoso que uma abordagem prévia destas matérias, com
carácter mais sistemático e profundo mas também mais abstracto, embora isto
dependa muito do professor de engenharia em causa e, por outro lado, encerre
também o perigo que se ilustra acima, no Exemplo 30 (Secção 3.2.1).

3.3. Deficiências do Ensino nas Cadeiras de Engenharia que Reduzem a
Correlação
Quando no projecto formativo de uma cadeira de engenharia com uma componente quantitativa relevante, não se visa, não se facilita ou não se avalia uma
verdadeira e profunda assimilação dos conhecimentos, a importância da formação
matemática de base do estudante para o seu sucesso escolar na cadeira de engenharia
em causa reduz-se proporcionalmente. Pelo contrário, um conhecimento baseado
na compreensão dos conceitos e leis físicas e de engenharia pertinentes, aliado à
capacidade para aplicar este núcleo de conhecimentos fundamentais com domínio
próprio e originalidade , à análise de fenómenos e à resolução de problemas de
engenharia na área em causa, implica necessariamente a capacidade para fazer
uso da matemática como linguagem e como ferramenta nos contextos mencionados, tal como o requer o Perfil do Engenheiro Europeu de Grau I apresentado na
Secção 1.5.
As deficiências do projecto formativo a que se alude acima transparecem
geralmente na forma como o professor dá as aulas teóricas e teórico-práticas, ou
como concebe e corrige as provas de avaliação, mas também na forma como o
estudante estuda, caracterizando-se, em todos os casos, por um divórcio entre a
teoria e a prática.
 Mesmo que se trate de uma originalidade puramente subjectiva, isto é, exclusivamente do
ponto de vista pessoal do estudante.
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Na vertente teórica do projecto formativo este divórcio pode manifestar-se:

82

i)

Nas aulas teóricas:
•

Pela falta de correspondência entre as matérias teórica e prática
da cadeira: isto é, a teoria dada nem é justificada, nem serve
efectivamente de base para a resolução dos problemas que se
abordam nas aulas teórico-práticas. [Questão diagnóstica: É possível, pelo menos em princípio, resolver na aula teórica um problema das aulas teórico-práticas?]

ii)

No estudo:
•

Em que os conhecimentos teóricos são assimiladas apenas superficialmente, havendo um desproporcionado recurso à memorização.

•

Em que não se chega a formar ou não se consolida a capacidade
para aplicar estes conhecimentos com independência e originalidade.

iii) Na avaliação:
•

No facto de ser separada em duas partes, uma teórica e outra
prática, embora não se negue a possibilidade de fazer uma avaliação bipartida bem feita. [Questão para reflexão: Não seria possível,
e até vantajoso, avaliar o domínio dos conhecimentos teóricos
indirectamente, por via da capacidade para os aplicar de forma
original na resolução de problemas, independentemente do seu
grau de dificuldade?]

•

No facto de que, na parte teórica da avaliação não se permite
consulta e pedem-se definições, informação e demonstrações
dadas expressamente nas aulas ou nos livros de texto da cadeira.
[Questões para ref lexão: Como se sabe se o estudante percebe
realmente o que escreveu? Se tais questões são susceptíveis de
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avaliar níveis de assimilação que transcendam a simples consulta
de uma fonte bibliográfica acessível e familiar, por que não se
permite a sua consulta?]
Na vertente prática do projecto formativo o divórcio teoria/prática tende a
manifestar-se:
i′)

Nas aulas teórico-práticas:
•

Na resolução de problemas facilmente enquadráveis num número
não muito elevado de problemas-tipo, cada qual representado por
um número excessivo de “replicações”.

•

Na abundância de problemas “académicos”, que não correspondem
a situações com real interesse.

•

No ditado de uma resolução-tipo dos problemas, que os estudantes
registam meticulosamente, onde não há preocupação por destacar
o principal (interpretação do enunciado, desmontagem do problema, construção da estratégia de abordagem, emprego de leis
fundamentais…) do secundário (contas, técnicas auxiliares mais
ou menos artificiosas e particulares…). [Questões ou considerações
para reflexão: Por que não se substituem estas aulas por folhas de
problemas resolvidos? Apresentar uma resolução de um problema
é muito mais simples, mas é também formativamente mais pobre,
que “ensinar a resolver problemas pensando” ou, melhor ainda,
que “ensinar a estudar resolvendo problemas”.]

•

Em que não se explora a simbiose teoria-prática na resolução dos
problemas, por exemplo, não os utilizando para consolidar a assimilação, ou para mostrar a generalidade de aplicação da teoria.
[Questão para reflexão: Não deveria um problema assemelhar-se
a uma carta que se recebe, em que o mais importante é a mensagem
do remetente e não o envelope?]
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ii′) No estudo:
•

No emprego de resoluções “mecanizadas”, superficialmente compreendidas, e, por conseguinte, postas em prática com capacidade
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crítica e de adaptação proporcionalmente reduzida.
•

No abuso de raciocínios baseados em analogias próximas ou superficiais, em detrimento de raciocínios baseados na aplicação de
princípios teóricos fundamentais, por exemplo, resolvendo um
grande número de problemas muito semelhantes entre si.

•

Em que o estudante não exercita nem testa verdadeiramente a
capacidade para resolver problemas por si próprio, por exemplo,
recorrendo, logo que surge a menor dificuldade, à consulta de
resoluções feitas por outros.

iii′) Na avaliação:
•

No uso de problemas-tipo, já mencionado acima.

•

No pouco tempo dado para resolver as provas, assim transmitindo
aos estudantes a mensagem de que o importante é “agir rapidamente” e não “pensar por conta própria”, que demora sempre mais
tempo. [Questão-diagnóstica: O tempo da prova é fixado com base
na cronometragem da sua resolução prévia pelo professor, adicionando-lhe uma margem de tempo sensata?]

•

Em que os critérios ou recursos usados nas provas para discriminar diferentes níveis de assimilação dos conhecimentos assentam
em aspectos secundários e até deformantes, como sejam, a capacidade para deslindar enunciados pouco claros ou “com armadilhas”,
ou a concentração de um número desproporcionado de problemas
em sectores restritos e secundários da matéria.
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4. a

análise estatística do fenómeno: um desafio pendente

De certo modo, as reflexões, análises e propostas apresentadas nos capítulos
precedentes partem de um pressuposto indiscutido: algo está mal ou, pelo menos,
poderia estar melhor na forma como se ensina e estuda a matemática nos nossos
cursos universitários de engenharia. No entanto, se descemos ao terreno de uma
escola e de um curso de engenharia concretos, e nos dispomos a tomar medidas
para melhorar a sua situação actual sob este aspecto, parece legítimo e prudente
começar por fazer um diagnóstico o mais objectivo e preciso possível sobre onde
estão, quais são, que dimensão e gravidade têm e quais as causas dos problemas
nesta área, na escola e no curso de engenharia em questão. Ora, um tal diagnóstico
não pode deixar de se basear numa análise estatística do fenómeno, que apresenta
sempre três grandes etapas: a recolha de dados; o seu processamento, conduzindo
ao cálculo de um conjunto de indicadores estatísticos; e a interpretação do cenário
de valores destes indicadores para o caso em apreço, que proporciona as respostas
finais às questões de diagnóstico acima formuladas.
Desconhecemos a existência de um estudo desta natureza no nosso país. Daí
que o consideremos um desafio pendente. Neste contexto, o único propósito do
presente capítulo, assumidamente modesto, é chamar a atenção para a necessidade,
e alinhavar umas poucas reflexões e propostas embrionárias e avulsas sobre um
estudo deste tipo .
Assim, uma primeira questão diagnóstica que se impõe fazer neste estudo é esta:
•

Há, ou não, uma diferença estatisticamente significativa entre o insucesso escolar nas cadeiras de matemática e de engenharia do curso?

 Em André (2000), uma publicação com interesse e difusão restritos, vai-se um pouco mais
longe nestas propostas, chegando-se a construir um leque diversificado e concreto de indicadores
estatísticos aplicados especificamente a um curso de engenharia mecânica.
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Neste contexto, o insucesso escolar pode ser quantificado pelo atraso na aprovação, pelo número de tentativas até aprovar e pelas classificações. Por outro lado,
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a confirmar-se a existência de mais insucesso escolar nas cadeiras de matemática,
a investigação de questões como as seguintes permitiria apurar se tal facto se
deverá ou não imputar, a par de outras causas, a deficiências no ensino da matemática:
–

Apenas os maus estudantes, com médias de curso baixas, se atrasam na aprovação destas cadeiras, ou também os bons estudantes
as atrasam?

–

Fazem estas cadeiras nos últimos anos também os estudantes que
atrasam pouco a conclusão do seu curso (interesse particular revestem, sob este aspecto, os cursos de mestrado integrado)?

–

Os estudantes que atrasam estas cadeiras vão tentando aprová-las,
época após época, ou adiam-nas simplesmente?

Uma segunda questão diagnóstica de fundo que se poderia investigar neste
estudo é a seguinte:
•

Qual a influência da formação matemática de base adquirida no início
do curso (tipicamente, de 1º Ciclo), no desempenho escolar do estudante nas cadeiras de engenharia (1º e 2º Ciclos)?

A sua investigação mais fina pode, por sua vez, ser auxiliada pelas seguintes
questões discriminantes:
–

A aprovação prévia nas cadeiras de matemática aumenta as taxas
de aprovação e as classificações nas cadeiras de engenharia?

–

Haverá uma correlação positiva entre as classificações das cadeiras de matemática aprovadas previamente, e as de engenharia?

As questões e ref lexões supra são suficientes para ilustrar a natureza e o
interesse do estudo estatístico proposto no presente capítulo, que assim se
encerra.
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5. conclusões
O Papel Formativo da Matemática em Engenharia
Reflexões “a priori”, corroboradas “a posteriori” por bons profissionais de
engenharia, mostram que a matemática joga um tríplice papel na formação de um
engenheiro (Capítulo 1):
•

É “escola de pensamento” onde o engenheiro aprende a pensar e a
comunicar o seu pensamento a outros com objectividade, rigor e concisão. A relevância desta primeira utilidade não é diminuída pelo reconhecimento do facto de que o engenheiro raramente tem necessidade de empregar um elevado grau de rigor matemático na sua vida
profissional, seja como via de descoberta, confirmação ou justificação
de soluções de engenharia.

•

É “linguagem” que o engenheiro “lê”, em que “escreve” e que lhe
serve de base para o “raciocínio verbal” sobre fenómenos e problemas
de engenharia. Por esta via o engenheiro chega a adquirir uma compreensão profunda, geral e unitária dos conhecimentos de física e de
engenharia da sua área, que lhe permite depois ser crítico e criativo
no seu dia-a-dia profissional.

•

É “ferramenta” que permite ao engenheiro resolver eficazmente, por si
mesmo ou recorrendo à ajuda de especialistas matemáticos, os problemas
matemáticos em que se traduzem muitos dos seus problemas de engenharia. No âmbito desta terceira utilidade, as possibilidades computacionais hoje existentes permitem ao engenheiro construir e explorar
cabalmente, em tempo útil, modelos físico-matemáticos mais complexos
que no passado, e, desta forma, abordar novos problemas de engenharia
ou encontrar melhores soluções para problemas antigos.
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É tal a relevância deste papel, que se pode dizer que há um mínimo necessário
mas não um máximo desejável de formação matemática para um engenheiro. Por
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outro lado, a necessidade de conciliar a complexidade dos problemas com o tempo e os meios disponíveis, e com a qualidade da solução desejada, bem como a
própria vocação, mais teórica ou mais experimentalista, do engenheiro, explicam
que haja bons profissionais de engenharia a fazer uso da matemática em doses
muito diversas.
Panorâmica da Formação Matemática de Base de Um Curso de Engenharia
Um curso universitário clássico de engenharia (1º e 2º Ciclos integrados) contém, de forma que se considera ser substancialmente justificada, cerca de 20% de
cadeiras na área matemática. Pode obter-se uma panorâmica unitária deste conjunto
de cadeiras subdividindo-o em três grandes blocos, de acordo com a sua natureza
e objectivos formativos. São eles:
•

O Bloco 1 (Secção 2.1), de formação matemática fundamental, composto pelas Análises Matemáticas e pela Álgebra Linear e Geometria
Analítica. Estas cadeiras integram-se num projecto formativo unitário,
cujo programa compreende substancialmente a Análise Vectorial (cf.
Apêndice 1). Para além de formar a base da restante formação matemática de um engenheiro, constitui para ele um inestimável património
“linguístico” e um útil “arsenal de ferramentas de cálculo”. Todas as
cadeiras deste bloco têm potencial para desempenhar os três papéis
formativos da matemática em engenharia, de forma equilibrada.

•

O Bloco 2 (Secção 2.2), de formação matemática aplicada, composto
por cadeiras como: Análise Numérica, Probabilidades e Estatística, e
Investigação Operacional. As cadeiras deste bloco caracterizam-se por
terem projectos formativos substancialmente autónomos e isolados, e
por perseguirem objectivos eminentemente, se bem que não exclusivamente, práticos: habilitar o futuro engenheiro para fazer uso de
certas teorias matemáticas para resolver problemas com interesse em
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Com base nestas relações definem-se em Análise Tensorial, em cada ponto do
espaço, P, duas bases locais do sistema (O,u i), a saber:
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ei =

x3

O

∂x j
∂u i

⋅ij ≡

e1
P
r

∂r
∂u i

e ei =

(A9.18a,b; 19a,b)

linha coordenada de u2: r = r (u2)

e2
e3

∂u i
⋅ i j ≡ ∇u i
∂x j

superfície coordenada de (u2,u3):
u1(xj) = Constante

x2

x1

Figura A9.2 – Bases locais covariante ou natural, e contravariante ou recíproca, de
um sistema de coordenadas curvilíneas, (O,u i), tendo como pano de
fundo o sistema Cartesiano auxiliar, (O,xj).

O sentido físico destas bases é ilustrado na Figura A9.2, a qual se apoia em particular nas relações (A9.18b) e (A9.19b). A base {e i} é chamada a “base natural”
do sistema e a base {e i} recebe a designação de “base recíproca”, em virtude das
seguintes relações existentes entre os vectores das duas bases, decorrentes de
(A9.18) e (A9.19):
j
  ∂u j ∂x k 
 ∂x
  ∂u
ei ⋅ e j =  ki ⋅ i k  ⋅ 
⋅ il  = 
⋅ i  ⋅ (i k ⋅ i l ) =
�
 ∂u
  ∂x l   ∂x l ∂u  ��
δkl

∂u j ∂x l ∂u j
=
⋅
=
= δij
∂x l ∂u i ∂u i

(A9.20)

O rótulo (A9.20) identifica apenas a relação entre os membros extremos da cadeia
de identidades acima, convenção que se adopta doravante. Da relação (A9.18a)
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decorre também a lei de transformação dos vectores da base natural, de e j para
e*i, quando se muda o sistema de coordenadas, de (O,uj) para (O,u*i), pois
j
 ∂u j 
∂x k
 ∂x k   ∂u 

⋅e
e *i =
⋅
i
=
⋅
⋅
i
=


k
k 
i j
∂u *i
∂
u
*
 ∂u j   ∂u *i 
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(A9.21)

Uma lei de transformação do tipo (A9.21) é classificada como “covariante”,
motivo pelo qual se dá também a designação de “base covariante”, ou “base de
vectores covariantes”, à “base natural” do sistema de coordenadas. Entidades
tensoriais  que se transformam de acordo com a lei covariante são denotadas por
sub-índices. De forma inteiramente análoga, decorre de (A9.19a) a seguinte lei de
transformação para os vectores da “base recíproca”:

 ∂u *i
e *i = 
j
 ∂u

 j
⋅e


(A9.22)

a qual é classificada como uma “lei de transformação contravariante”, estando na
origem da designação alternativa de “base contravariante” para a “base recíproca”
do sistema de coordenadas. Entidades tensoriais que se transformam de acordo
com uma lei contravariante são denotadas por super-índices.
Posto isto, as componentes contravariantes (covariantes) de a, em (P,u i ),
designadas por a i (a i), são simplesmente as componentes de a na base covariante,
{e i} (contravariante, {e i}), isto é,

a ≡ a i ⋅ ei = a i ⋅ ei

(A9.23a,b)

Isto responde à questão sobre o “sentido físico” destas componentes. Além
disso, pode mostrar-se que as componentes contravariantes (covariantes), a i (a i),
definidas por (A9.23a,b), se transformam de acordo com a lei contravariante
(covariante) (A9.22,21), tal como o requer a consistência interna da teoria.

 Designa-se com este termo não propriamente tensores mas sim as suas componentes ou vectores das bases do sistema de coordenadas.
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A título ilustrativo, deduz-se a lei de transformação das componentes contravariantes
com base nas relações (A9.23a) e (A9.21), embora trocando nesta última as posições
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de u com u* e de e com e*:
j
  ∂u * j 
 

 ⋅ e * j  =   ∂u *  ⋅ a i  ⋅ e * j
a ≡ a i ⋅ ei = a i ⋅  
  ∂u i 
   ∂u i  
⇒

�
 �

 �
���
�
a* j

 ∂u *i
i
a
*
=

⇒
j
 ∂u

 j
⋅a


(A9.24)

Para tornar mais evidente a analogia entre as relações (A9.24) e (A9.22), trocaramse as posições dos índices i e j no último passo do raciocínio.
Naturalmente, as duas bases do sistema de coordenadas e, “a fortiori”, os dois
tipos de componentes de a, não são independentes. Assim, por exemplo, decorre
de (A9.23) e (A9.20) que

a ≡ a k ⋅ ek = a j ⋅ e j

⇒

⇒

a k ⋅ (e k ⋅ ei )= a j ⋅ (e j ⋅ ei )
���
�
⇒
δki

a i = (ei ⋅ e j )⋅ a j
���
gij

(A9.25)

sendo g ij as componentes covariantes puras de um tensor de 2ª ordem chamado
“tensor da métrica do espaço”, em (P,u i).
Embora a base local (em P) covariante de um sistema de coordenadas arbitrário,
{ei}, formada por vectores tangentes às linhas coordenadas em P (Figura A9.2), seja
aquela que mais naturalmente se impõe para trabalhar, relações como as (A9.20),
(A9.23) ou (A9.25) põem em evidência a grande simetria/reciprocidade de papéis
desempenhados pelas bases “natural ou covariante” e “recíproca ou contravariante”, conferindo a esta última um estatuto de pleno direito na teoria. Fica assim
respondida uma outra parte da Questão iii).
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Falta abordar a última parte da Questão iii), sobre o pretenso “carácter covariante ou contravariante” de certas grandezas físicas.
À luz de tudo o que se refere acima, fica já claro que a qualificação de covariante
ou contravariante se aplica apenas a entidades tensoriais, isto é, a componentes de
tensores ou a vectores das bases do sistema de coordenadas, que se transformam
com a mudança do sistema de coordenadas, e não a tensores, nem, portanto, a
grandezas físicas, que permanecem, pelo contrário, invariantes.
Por conseguinte, o modo de se exprimir supra referido é infeliz na medida em
que induz a pensar, por exemplo, que a velocidade de uma partícula quando passa
no ponto P, v, expressa no sistema de coordenadas (O,ui), só admitiria componentes
contravariantes, vi, o que é, evidentemente, falso, pois em qualquer momento se
podem empregar as relações (A9.25) para obter as suas componentes covariantes.
A explicação da origem desta expressão, que apesar de pouco adequada é muito
comum, radica na relação de definição da velocidade

v=

dr
(notação vectorial)
dt

(A9.26)

na qual a função r=r(t) descreve o movimento da partícula. A tradução de (A9.26)
para notação algébrica, em termos de componentes, é óbvia quando se trabalha
num sistema Cartesiano, (O,xj), pois, neste caso,
r≡xj.ij

(A9.27)

Porém, num sistema de coordenadas generalizadas, (O,u i), é preferível basear
a correspondente tradução na relação (A9.27), válida apenas em (O,xj), e servir-se depois do teorema da derivada da função composta, tendo em conta que

r (t ) ≡ x j (u i (t ))⋅ i j . Obtém-se assim, em primeiro lugar,

 ∂r
v≡ i
 ∂u

i
  du 
⋅

 
  dt 
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e, depois, atendendo a (A9.18b) e (A9.23a),

16 0

v ≡ vi ⋅ ei com vi =

du i
dt

(A9.28a,b)

Por outras palavras, a tradução mais directa de (A9.26) conduz primeiramente
à descoberta das componentes contravariantes da velocidade da partícula, v.
O caso da grandeza física “força”, F [N], merece também uma menção particular.
Se se tratar de uma força conservativa, derivável de uma função-potencial, φ,
então, a sua definição natural é

F = −∇φ ≡ −φ,i ⋅ ei
�
Fi

(A9.29a,b)

Na equação (A9.29b), escrita em notação tensorial, emprega-se o operador de
“derivada covariante”, que se volta a referir adiante, na resposta à Questão v). Este
caso, muito comum, em que as componentes covariantes da força, Fi, são aquelas
que mais directamente resultam da definição física de F, dá pé para que alguns
classifiquem a “força” como uma “grandeza física covariante”. Considere-se, porém, a força de propulsão de um foguete, definida por

�⋅ v ≡ −
�⋅ vi ⋅ ei
F = −m
m
���
Fi

em que:

(A9.30a,b)

�[kg/s] é o caudal mássico de saída dos gases de escape pela tubeira
m

do foguete; v é a velocidade de saída dos gases relativamente ao corpo do foguete; e a relação (A9.30b) se apoia na (A9.28). Se a “força” fosse verdadeiramente
uma “grandeza física covariante”, como se explicaria então o facto da força de
propulsão do foguete aparecer expressa mais naturalmente pelas suas componentes contravariantes, Fi, dadas pela eq. (A9.30b)?
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Questão iv): «Poderão existir grandezas físicas sem “carácter tensorial”,
tais como, por exemplo, aquelas que são definidas à custa de um produto
vectorial externo, como seja o momento de uma força deslizante, (P,F),
relativamente ao ponto O, definido por M=OP×F?»
Basta remeter para afirmações feitas acima, nas respostas às Questões (ii) e
(iii), para ver que a resposta à presente questão é negativa, sem quaisquer restrições
mas com o esclarecimento que se faz abaixo.
Na verdade, qualquer grandeza física, pelo facto de exprimir um aspecto da
natureza susceptível, por exemplo, de medição experimental, deve poder ser
definida matematicamente de uma forma independente do sistema de coordenadas,
visto que este é, pelo contrário, uma mera construção mental. Este é o fundamento
físico da tese segundo a qual qualquer grandeza física pode ser expressa por um
tensor de ordem apropriada.
O problema de encontrar a definição tensorial correcta para uma dada grandeza
física pode não ser, porém, simples. Vejamos o exemplo dado no enunciado da
questão, do momento de uma força deslizante, (P,F), relativamente ao ponto O,
designado por M. A definição mais comum de M baseia-se no produto vectorial
externo, e tem a seguinte expressão em notação vectorial:

M = r×F

(A9.31)

sendo r≡OP. Por outro lado, em sistemas de coordenadas Cartesianas, tal como
(O,x i), é usual em Análise Vectorial definir o produto vectorial externo entre os
vectores r e F através da identidade simbólica

i1 i 2 i 3
r × F ≡ x1 x 2 x 3
F1 F2 F3

(A9.32)

Porém, as relações (A9.31) e (A9.32) não definem correctamente M como um
tensor de 1ª ordem mas sim como um “vector-axial”, visto que se pode mostrar

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

161

que M muda de sinal, indevidamente, quando muda a orientação, de “esquerda”
para “direita” ou vice-versa, do sistema de coordenadas. Neste caso, a deficiência
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não está em (A9.31) mas em (A9.32). Uma forma tensorial correcta para (A9.31,32),
válida em qualquer sistema de coordenadas, (O,u i), e não apenas em sistemas
Cartesianos, é a seguinte:

M i = (e1 ⋅ e 2 × e3 )⋅ (r j ⋅ Fk − r k ⋅ F j )
�����
V

(A9.33)

na qual: as componentes de todos os tensores intervenientes estão expressas numa
das bases locais de (O,u i), em P; (i,j,k) é uma permutação cíclica de (1,2,3); r e F
estão definidos pelas suas componentes contravariantes  mas M aparece definido pelas suas componentes covariantes. Para evitar a circularidade desta definição
mas sem lhe retirar generalidade, o cálculo do produto vectorial misto no membro
direito de (A9.33) deve ser feito num sistema Cartesiano de referência, fixo mas
arbitrário, empregando as expressões usuais em Análise Vectorial. Na verdade,
também o cálculo prévio das componentes r i deve ser feito com o auxílio deste
sistema de referência, com base em relações como as (A9.27) e (A9.23a).
Questão v): «O operador de “derivada covariante” generaliza algum operador já definido em Análise Vectorial, e, neste caso, qual, ou, pelo contrário, trata-se de um novo operador?»
O operador designado em Análise Tensorial por “derivada covariante” não é
mais do que a componente covariante do operador invariante de “derivada total”
já introduzido em Análise Vectorial (cf. Exemplos 9 e 10 da Secção 2.1.2).
É, porém, definido com maior generalidade: por um lado, porque é aplicável não
apenas a campos escalares (caso em que toma a designação restrita de “vector

 Num sistema de coordenadas curvilíneas as componentes r i não se identificam com as coordenadas u i , ao contrário do que sucede nos sistemas de coordenadas rectilíneas, em que r i≡x i . Em
particular, nos sistemas Cartesianos, rectilíneos e ortogonais, tem-se x i=x i , sendo válida a relação
(A9.27).
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gradiente”) e vectoriais (designado, então, por “matriz jacobiana”), isto é, a campos
tensoriais de ordens 0 e 1, respectivamente, mas também a campos tensoriais de
ordem superior (fala-se, agora, mais genericamente, em “tensor gradiente”); e,
por outro lado, porque é formulado não apenas em sistemas de coordenadas
Cartesianas mas também em qualquer sistema de coordenadas generalizadas.
Assim, por exemplo, a formulação tensorial do operador de derivada total de
1ª ordem sob forma covariante, ou, mais simplesmente, do operador de derivada
covariante, aplicado a um campo tensorial de 2ª ordem definido pelas suas
componentes mistas, a ij, no sistema (O,u i), é

bij k ≡ a ij ,k =

j
∂a i
j  l 
l  j 
− al ⋅   + ai ⋅  
k
∂u
i k 
l k 

(A9.34)

onde: o resultado é um campo tensorial de 3ª ordem, b, designado por “campo
tensorial gradiente de a”, que aparece definido pelo tipo de componentes mistas
identificáveis pelas posições dos índices, bijk ; no primeiro termo do membro extremo-direito, pode reconhecer-se a reminiscência da definição restrita do operador em Análise Vectorial; e, nos dois últimos termos deste membro, o símbolo
 i  i ∂e j
 ≡e ⋅ k
∂u
 j k

é exemplo de um “símbolo de Christöffel de 2ª espécie”, podendo

verificar-se que estes símbolos se anulam identicamente, em todos os pontos do
espaço (suposto Euclidiano), em sistemas de coordenadas rectilíneas.
É importante reparar que o qualificativo “covariante” não se aplica propriamente
ao operador tensorial de derivada total, da mesma forma que não se aplica a uma
grandeza física ou a um tensor, tal como se refere na última parte da resposta à
Questão iii). Concretamente, a respeito da relação (A9.34), nada impede que, “a
posteriori”, se passe o índice k, de bijk , “de baixo para cima”, isto é, “de covariante
para contravariante”, por emprego de uma fórmula de transformação apropriada,
a qual aliás não é mais do que uma variante simples de (A9.25). Tal operação
definiria um “operador de derivada contravariante”, a ij,k≡bijk , isto é, definiria as
“componentes contravariantes (em relação ao índice k) do operador único de
derivada total”.
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