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O QUE É MATEMÁTICA PARA VOCÊS?



O QUE É MATEMÁTICA?

Do que trata a Matemática?
Respostas de 58 alunos do 3o Ano do Ensino Médio de Porto Alegre

Fonte: Toujá (2014) 



O QUE É MATEMÁTICA?

Aplicações Práticas da Matemática
Respostas de 58 alunos do 3o Ano do Ensino Médio de Porto Alegre

Fonte: Toujá (2014) 

(na própria Matemática)



O QUE É MATEMÁTICA?

Dicionário Houaiss: ciência que estuda, por método dedutivo,
objetos abstratos (números, figuras, funções) e as relações
existentes entre eles.

Wikipedia em Português: A matemática (do grego μάθημα transl.
máthēma): “ciência” / “conhecimento” / “aprendizagem”;
μαθηματικός transl. mathēmatikós, “apreciador do conhecimento”]
é a ciência do raciocínio lógico e abstrato. A matemática estuda
quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Um trabalho
matemático consiste em procurar por padrões, formular
conjecturas e, por meio de deduções rigorosas a partir de axiomas
e definições, estabelecer novos resultados.



O QUE É MATEMÁTICA?

Wikipedia em Alemão: Matemática é a ciência que se desenvolve
a partir da investigação de figuras geométricas e cálculo com
números. Não existe uma definição de matemática que seja aceita
universalmente; hoje ela é descrita como a ciência que investiga
estruturas abstratas que é criada por si mesma a partir de suas
propriedades e padrões.

Wikipedia em Inglês: [...] Os matemáticos procuram padrões e
os usam para formular novas conjecturas. Os matemáticos decidem
sobre a verdade ou a falsidade de conjecturas por meio de uma
demonstração matemática. Quando estruturas matemáticas são
bons modelos de um fenômeno real, então o raciocínio matemático
pode fornecer informações ou previsões sobre o fenômeno.



O QUE É MATEMÁTICA?

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.)
Matemática é a ciência da quantidade. 

Galileu Galilei (1564-1643)
A matemática é a linguagem com a qual Deus escreveu
o Universo.

Auguste Comte (1798-1857)
Matemática é a ciência da medida indireta.

Benjamin Peirce (1809-1880)
Matemática é a ciência que extrai condições necessárias.



O QUE É MATEMÁTICA?

Jules Henri Poincaré (1854-1912)
Matemática é a arte de dar o mesmo nome para coisas
diferentes.

Bertrand Russell (1872-1970)
Toda Matemática é Lógica Simbólica.
A Matemática, o assunto no qual nunca sabemos do que
estamos falando nem se o que estamos dizendo está
certo.

Godfrey Harold Hardy (1877-1947)
Um matemático, como um pintor ou um poeta, é um
criador de padrões. Se os padrões do primeiro são mais
permanentes do que os do segundo, é porque são feitos
de ideias.



O QUE É MATEMÁTICA?

Walter Warwick Sawyer (1911-2008)
Matemática é a classificação e o estudo de todos
os possíveis padrões.

Vi Hart
Matemática é fazer regras e ver o que acontece.

Mário de Miranda Quintana (1906 1994)
Ah, prometo àqueles meus professores desiludidos que
na próxima vida eu vou ser um grande matemático.
Porque a Matemática é o único pensamento sem dor.



O QUE É MATEMÁTICA?



O QUE É MATEMÁTICA?



O QUE É MATEMÁTICA?

Palavras-chaves: 

estrutura, padrão, abstrato, dedução, 
conjectura, modelo.



ESTRUTURA? COMO ASSIM? 
DOIS EXEMPLOS A NÍVEL DO ENSINO MÉDIO: 

O JOGO DOS 15 E O PROBLEMA DOS PEIXES VOADORES



O JOGO DOS 15



ESTRUTURA: O JOGO DOS 15

Dois jogadores, um de cada vez e de forma alternada, devem escolher
um dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ganha aquele que
primeiro, entre os números escolhidos, tem exatamente
3 números que somam 15. Se isto não acontecer e todos os números
já foram escolhidos, então o jogo empata.

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/2415573



ESTRUTURA: O JOGO DAS LETRAS EM COMUM

Dois jogadores, um de cada vez e de forma alternada, devem escolher
uma das palavras AR, MIL, DE, MEU, DUAL, RUI, ID, LER e
MAS. Ganha aquele que primeiro, entre as palavras escolhidas,
tem 3 com uma letra em comum. Se isto não acontecer e todos
as palavras já foram escolhidas, então o jogo empata.

http://tube.geogebra.org/material/simple/id/2416193



ESTRUTURA: O JOGO DOS 15

O “Jogo dos 15” tem a mesma estrutura do “Jogo da Velha”!



ESTRUTURA: O JOGO DOS 15

Ver a estrutura abstrata do jogo permite entender problemas 
semelhantes e criar generalizações!

Soma 99 Soma 1 Produto x15



ESTRUTURA: O JOGO DOS 15

Ver a estrutura abstrata do jogo permite entender problemas 
semelhantes e criar generalizações!

Se 0 < a < b < c − a e b ≠ 2a, as entradas serão diferentes.

c − b c + (a + b) c − a

c − (a − b) c c + (a − b)

c + a c − (a + b) c + b



ESTRUTURA: O JOGO DOS 15

Ver a estrutura abstrata do jogo permite criar generalizações e 
entender problemas semelhantes!

4 números
somando 34



ESTRUTURA: O JOGO DOS 15

Finding Fifteen: Museu de Matemática em New York 



O PROBLEMA DOS PEIXEIS VOADORES
(UM EXEMPLO UM POUCO MAIS ELABORADO)

































Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente



Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente



Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente



Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente





Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente





Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente



Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente



Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente



Duas ideias matemáticas:
usar o caso anterior e pensar de trás para frente





















































































































































LIVROS QUE TRATAM DO ASSUNTO



MATEMÁTICA ABSTRATA × MATEMÁTICA APLICADA



MATEMÁTICA ABSTRATA × MATEMÁTICA APLICADA

Fato ou mito? A Matemática Abstrata não tem vínculo com
aplicações úteis do dia a dia e não é usada em outras áreas!

Mito!
Exemplo: o estudo dos números primos e fatoração que começou
de forma abstrata (isto é, sem aplicações em mente) hoje é usada
toda vez que se faz uma compra segura pela Internet.



MATEMÁTICA ABSTRATA × MATEMÁTICA APLICADA

Fato ou mito? A Matemática Abstrata não tem vínculo com
aplicações úteis do dia a dia e não é usada em outras áreas!

Mito!



MATEMÁTICA ABSTRATA × MATEMÁTICA APLICADA

Fato ou mito? A Matemática Abstrata não tem vínculo com
aplicações úteis do dia a dia e não é usada em outras áreas!

Mito!
É exatamente a capacidade de abstração que permite a Matemática
destilar a estrutura de um problema (aplicado ou não), estudá-lo e
tentar resolvê-lo.

Observação: mesmo objetos matemáticos aparentemente comuns
são abstratos. Não existem pontos, retas e círculos no “mundo
real”. Apesar destes objetos serem abstratos, eles são úteis (e,
talvez, justamente por serem abstratos)!



E POR FALAR EM APLICAÇÕES DA MATEMÁTICA...



APLICAÇÕES DA MATEMÁTICA

Importante: o entendimento da maioria das aplicações reais
(legítimas) da Matemática não está acessível aos alunos do Ensino
Básico.

Uma teoria matemática que não tem aplicação prática hoje, pode
ter no futuro: teoria dos números aplicada à criptografia e
geometria não euclidiana aplicada à teoria da relatividade são
exemplos clássicos.

Parte da Matemática se desenvolve sem se preocupar com uma
aplicação prática. Neste caso, existe uma beleza que lhe é
intrínseca [por que é belo um quadro de Monet?]



SIMBOLOGIA MATEMÁTICA



SIMBOLOGIA MATEMÁTICA

Fato ou mito? A simbologia matemática atrapalha o entendimento
da Matemática.



SIMBOLOGIA MATEMÁTICA

Mito!
A notação matemática viabiliza e potencializa a comunicação e
o pensamento matemático pois, como em outros “idiomas”, ela
expressa e sintetiza ideias.



SIMBOLOGIA MATEMÁTICA

Mito!
A notação matemática viabiliza e potencializa a comunicação e
o pensamento matemático pois, como em outros “idiomas”, ela
expressa e sintetiza ideias.



SIMBOLOGIA MATEMÁTICA

Tente calcular juros compostos
usando um ábaco!

Algorista × Abacista



SIMBOLOGIA MATEMÁTICA: O QUE VEM DEPOIS?

al-Khwarizmi

Bret Victor: qual será a próxima evolução em simbologia matemática?
https://www.youtube.com/watch?v=oUaOucZRlmE



LINGUAGEM PARA DESCREVER O UNIVERSO: 
REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS



REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS: A LEI DE HOOKE

Ut tensio sic vis.



CONSIDERAÇÕES FINAIS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Matemática é mais do que fazer contas (ver, por exemplo, o que
pedem para os medalhistas olímpicos fazerem em programas de
TV).

Uma mesma ideia matemática pode ser expressa em contextos
diferentes com símbolos diferentes.

A Matemática pode ser usada para se resolver problemas
(incluindo os da vida real).

A Matemática pode ser usada para identificar padrões com os
quais se é possível prever o futuro: a Matemática dá controle e
poder de previsão.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Matemática é uma linguagem eficiente para descrever
fenômenos da Natureza.

A Matemática pode ser usada para comunicar informações e
justificar um argumento (diagramas de Nightingale, Galton).



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a matemática Emmy Noether, relações entre números,
funções e operações tornam-se transparentes, passíveis de
generalização e produtivas somente depois que elas foram
desassociadas de qualquer objeto particular e foram
reduzidas a relações conceituais gerais.

B. L. van der Waerden



OBRIGADO
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