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Resumo para divulgação no site: 

O objetivo deste minicurso (4 horas-aula) é apresentar um material de apoio 

para o professor de Matemática do Ensino Médio e auxiliá-lo na relação de ensino e 

aprendizagem com os alunos durante o entendimento e a realização de demonstrações 

em Matemática. É muito comum, para os discentes que se deparam com essa disciplina 

em seu percurso escolar, resolverem questões que envolvam fórmulas e teoremas sem 

entender como foram obtidos ou como podem ser demonstrados.  

Pensando nisso, pretendo neste minicurso apresentar três atividades que 

podem ser aplicadas nas aulas de Matemática do Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio, podendo ser utilizadas também no Ensino Superior, para que o professor possa 

trabalhar com seus alunos diferentes tipos de demonstrações.  

As atividades propostas nesse trabalho são adaptações do material 

desenvolvido por Katz e Michalowicz.  

Na “Atividade I: O desafio do tabuleiro de damas”, encontramos um 

algoritmo para provar que o problema não tem solução. Tal argumento pode levar o 

aluno e seu professor a pensarem que não é uma prova matemática, que seria sempre 

necessário a generalização ou uma prova algébrica mais mecânica. Este é um bom 

exemplo de uma demonstração usando algoritmo.  

Na “Atividade II: O Projeto de Pitágoras” encontramos uma ilustração do 

livro Chou-Pei Suan-King (ou Ching), escrito na China provavelmente no século XII 

a.C. A ilustração corresponde a uma demonstração para a época. Também para esta 

atividade propomos uma demonstração “sem palavras”. Essas demonstrações 

apareceram na antiguidade na Grécia, na China e na Índia. Alguns matemáticos 

consideram que os argumentos visuais são provas inaceitáveis, mas concordamos que o 

desenho pode ajudar a entender o porquê uma afirmação é verdadeira e fornecer uma 

ideia para uma demonstração. 



Na “Atividade III: Equações Quadráticas” apresentamos um modo diferente 

e interessante de abordar essas equações a partir de um contexto histórico, utilizando as 

proposições 5 e 6 do Livro II do Elementos de Euclides. Essas duas proposições são 

traduzidas algebricamente para obter fórmulas para resolver equações quadráticas dos 

tipos �� + � = �� e �� + �� = � , com � e � números reais positivos. A partir da 

observação do modo como foram traduzidas algebricamente essas proposições, 

apresentamos um método que possibilita resolver quaisquer equações quadráticas.  

 


