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O desenvolvimento deste trabalho teve início com a ideia de criar demonstrações mais 

acessíveis e didaticamente sequenciadas sobre temas de Análise Real para alunos da 

licenciatura que serão futuros professores do ensino médio. O trabalho se desenvolveu 

por meio de problemas propostos pelo professor Daniel Cordeiro de Morais Filho, tutor 

do grupo PET Matemática UFCG, os quais foram resolvidos com ideias inteligíveis para 

alunos do ensino médio, sem a utilização de demonstrações de resultados prontos. Assim, 

demonstramos de forma construtiva que, dado qualquer intervalo aberto da reta, não-

degenerado, sempre haverá números racionais e números irracionais pertencentes a este 

intervalo. Dividimos a demonstração em três casos de intervalos: com extremos racionais; 

um dos extremos racional e o outro irracional; e com extremos irracionais. No final foi 

obtida uma demonstração mais geral, na qual os extremos do intervalo podem ser 

racionais ou irracionais. Neste trabalho mostramos como o conceito de densidade pode 

ser construído naturalmente, por meio de atividades simples, fazendo questionamentos 

até a formalização do resultado de densidade de ℚ e ℝ\ℚ em ℝ. Em resumo, Temos 

como objetivo apresentar o conceito de densidade dos números racionais e irracionais na 

reta real de forma inovadora, por meio de uma construção intuitiva e geométrica de 

resultados, sem ser necessário que o leitor tenha feito um curso de Análise. 
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