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Resumo 

Um dos objetivos do ensino de Matemática é o desenvolvimento do raciocínio. 

No entanto, durante décadas o ensino de Geometria não teve destaque na Educação 

Básica. Como conseqüência, grande parte dos alunos é levada apenas a aplicar fórmulas 

na resolução de tarefas geométricas. Desse modo, os estudantes não precisam explicar 

as estratégias escolhidas em suas resoluções, nem justificá-las. A habilidade de 

argumentação em tarefas geométricas ou numéricas deve ser desenvolvida desde os 

anos iniciais, preparando os alunos para o domínio do processo dedutivo.  Esta oficina 

se caracteriza pela exploração de Teoremas antigos clássicos, que não aparecem nos 

livros textos e, portanto, não são do conhecimento dos alunos.  

A oficina é voltada para professores da Educação Básica e para licenciandos de 

Matemática. A idéia é que trabalhem em grupos, sendo estimulados a formular 

conjecturas e procurar estratégias para verificar sua validade ou refutá-las.  

Os participantes serão levados a chegar à fórmula estabelecida pelo Teorema de 

Pick, que permite calcular a área de um polígono desenhado numa malha ou visualizado 

num Geoplano.  A área depende do número dos seus pontos de fronteira e do número 

dos seus pontos interiores. 

O Teorema de Varignon será explorado por meio da movimentação de um 

quadrilátero desenhado no Geogebra, para estabelecer a forma do quadrilátero que os 

vértices nos seus pontos médios.   

A geometria dinâmica também será utilizada para a visualização dos resultados 

do Teorema de Napoleão e do Teorema de Morley. Após o estabelecimento dos 

teoremas, os participantes serão convidados a demonstrá-los. 

 Além disso, é proposta uma atividade para o cálculo do comprimento de dobras 

obtidas a partir de uma folha de papel. Os participantes devem manusear uma folha de 

papel para escolher estratégias de resolução, usando congruência e semelhança de 

triângulos e quadriláteros, justificando cada etapa da resolução. 
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