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Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das

necessidades e preocupações de diferentes culturas, em

diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que

contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e

para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos

no mundo do trabalho.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF,
2018. p. 267.



Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos

diferentes campos da Matemática (Aritmética, Álgebra,

Geometria, Estatística e Probabilidade) e de outras áreas do

conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade

de construir e aplicar conhecimentos matemáticos,

desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de

soluções.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular: educação é a base. Brasília, DF,
2018. p. 267.



Visualização na lógica e na matemática

• Surge como consequência dos desenvolvimentos em diferentes áreas,
incluindo ciência da computação, matemática, educação matemática,
psicologia cognitiva e filosofia

• A visualização foi relegada a um papel secundário!

• O desenvolvimento da matemática no século XIX mostrou que afirmações
matemáticas que pareciam óbvias por conta de uma visualização intuitiva
e imediata revelaram-se incorretas em uma verificação mais rigorosa

MANCOSU, Paolo. Visualization in logic and mathematics. In: Visualization, explanation and
reasoning styles in mathematics. Springer, Dordrecht, 2005. p. 13-30.

https://www.springer.com/gp/book/9781402033346


https://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/view/44701/30657

https://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/view/44701/30657


Provas em Matemática

• verificação (preocupa-se com a verdade de uma afirmação); 

• explicação (fornece informações sobre por que a afirmação é verdade); 

[...]

• incorporação de um fato conhecido em uma nova estrutura e a 

possibilidade de visualizá-lo sob uma nova perspectiva. (HANNA, 2000, 

p.8, apud MATHIAS, ALENCAR, LEIVAS “tradução nossa”)  

MATHIAS,C. ALENCAR, H. LEIVAS, J. Provas sem Palavras, visualização, animação e
GeoGebra. Revista do Instituto GeoGebra de São Paulo, v. 8, n.2, p. 62-77, 2019.

https://revistas.pucsp.br/index.php/IGISP/article/view/44701/30657


Provas Sem Palavras (Proofs Without
Words)

Uma prova sem palavras pode ser pensada como uma "prova" que faz uso

de representações visuais, isto é, imagens ou outros meios visuais para

mostrar uma ideia matemática, equação ou teorema. Não contém quaisquer

palavras além de símbolos literais ou numéricos e desenhos geométricos,

por exemplo. (GIERDIEN apud MATHIAS, ALENCAR, LEIVAS, 2007)

GIERDIEN, Faaiz. From ‘proofs without words’ to ‘proofs that explain’in secondary mathematics. 2007. 

https://pdfs.semanticscholar.org/4bc3/aa1134006c0345c91d032601e641742158e0.pdf


MATHEMATICS MAGAZINE Vol. 77, No.1, February 2004

https://www.jstor.org/stable/i361553


MATHEMATICS MAGAZINE Vol. 79, No. 1, February 2006

https://www.jstor.org/stable/i27642895


The College Mathematics Journal , 46 (2015), p. 42

https://32c1e096-a-c216d891-s-sites.googlegroups.com/a/lclark.edu/nelsen/righttriident.pdf?attachauth=ANoY7cqcziYLAv9qZWbA9tHVuecSKa1WNucZZr7CtcmBcKLF5WLSzys2boaMQTQxlb7lfmzXSh88YnyENZLGz2cDSIDw7QTvgtaHrKjvIQodwpU3WcQK0l8rkE0R5m4_8lD70aKvy9q80U5_4_8xj6d_mMluINJFFzfG7qs_7X9XvhJOJWL9vVfUK6fPtDB1l8wPoz6JXxGTchFboIwZW046O-o0I3giYw%3D%3D&attredirects=0


https://sites.google.com/a/lclark.edu/nelsen/

https://sites.google.com/a/lclark.edu/nelsen/


Teorema de Pitágoras

https://www.geogebra.org/m/bgvhmxh8#material/trv6fq9t

ALENCAR, H. CÂNDIDO L., FARIAS M. Resoluções visuais de alguns problemas de matemática da Educação 
Básica. Revista do Professor de Matemática Online, v.7, n.1, 2019, pp.1-19.

https://www.geogebra.org/m/bgvhmxh8#material/trv6fq9t
http://pmo.sbm.org.br/wp-content/uploads/sites/16/dlm_uploads/2019/03/art1_vol7_2019_PMO_SBM-1-1.pdf
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Teorema de Pitágoras

https://www.geogebra.org/m/bgvhmxh8#material/trv6fq9t

https://www.geogebra.org/m/bgvhmxh8#material/trv6fq9t


Soma dos n primeiros números naturais
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1 + 3 + 5 +⋯+ 2n − 1 = n2, n natural

ALENCAR, H. CÂNDIDO L., FARIAS M. Resoluções visuais de alguns problemas de matemática da Educação
Básica. Revista do Professor de Matemática Online, v.7, n.1, 2019, pp.1-19.

http://pmo.sbm.org.br/wp-content/uploads/sites/16/dlm_uploads/2019/03/art1_vol7_2019_PMO_SBM-1-1.pdf


1 + 3 + 5 +⋯+ 2n − 1 = n2, n natural



1 + 3 + 5 +⋯+ 2n − 1 = n2, n natural



Uma Série Geométrica
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CÂNDIDO, L. ; FARIAS, M. . Uma Demonstração Visual. REVISTA DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA, v. 
99, p. 31-31, 2019

Relação entre quadrados

A área do quadrado inscrito num semicírculo é igual a 
2

5
da área do 

quadrado inscrito num círculo de mesmo raio.

https://www.geogebra.org/m/ff2dcsgq

http://lattes.cnpq.br/4706141917266914
https://www.geogebra.org/m/ff2dcsgq


Seção Painel – Uma demonstração 
visual



Lei dos Cossenos

𝑎 𝑎

𝑎

𝑐 𝑏

𝜃

2𝑎 cos 𝜃 − 𝑏 𝑏 = (𝑎 − 𝑐)(𝑎 + 𝑐)

𝑐2 = 𝑎2 + 𝑏2 − 2𝑎𝑏 cos 𝜃
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