
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 24/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.11.34

     USO DO ORIGAMI PARA O ENSINO DE GEOMETRIA EM UMA OFICINA DE MATEMÁTICA:
SOMANDO CONHECIMENTOS E MULTIPLICANDO SABERES.

     EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

     RAFAELA NUNES BARRETO, MARCELA LIMA SANTOS, NARINHA MYLENA ROCHA DA SILVA

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uso_do_origami_para_o_ensino_de_geometria_em_uma_oficina_de_matem.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/uso_do_origami_para_o_ensino_de_geometria_em_uma_oficina_de_matem.pdf


Resumo

O presente artigo tem por intuito relatar experiências vivenciadas nas Oficinas de Matemática, com
professores dos anos iniciais, no curso de extensão para formação continuada, intitulado como
Oficinas de Matemática: somando conhecimentos e multiplicando saberes. Por meio de uma
atividade, utilizando o origami para contribui ao desenvolvimento do pensamento geométrico. No
que concerne aos aportes teóricos, utilizamos Walle (2009), para tratarmos dos Níveis de van Hiele;
entre outros. É um trabalho de caráter descritivo, e como resultados, pudemos notar que os
professores expressaram um leque de alternativas como intervenções pedagógicas, articulando os
objetos geométricos e os demais conceitos matemáticos envolvidos na atividade.
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Introdução

A partir do Movimento da Matemática Moderna no Brasil na década 1950, a Álgebra ganha espaço e
começa a ser amplamente valorizada nos currículos escolares como também nas práticas de ensino.
Os três grandes campos na escolaridade básica da Matemática (Aritmética, Geometria e Álgebra)
entram em disputa.

A álgebra toma cena, fazendo par com a aritmética, enquanto o ensino de geometria permanece
silenciado nas coxias, atrás das densas cortinas conhecidas como capítulos finais dos livros didáticos.
Ausenta-se completamente, por ser considerado facultativo ou de valor secundário, resultando ser
ministrado de maneira superficial. Como filhos destas práticas herdamos a responsabilidade e daí o
desafio: Como aprender e ensinar Geometria?

(...) omissão geométrica deve-se à exagerada importância que, entre nós,
desempenha o livro didático, quer devido à má formação de nossos
professores, quer devido à estafante jornada de trabalho a que estão
submetidos. E como a Geometria neles aparece? Infelizmente em muitos
deles a Geometria é apresentada apenas como um conjunto de definições,
propriedades, nomes e fórmulas, desligado de quaisquer aplicações ou
explicações de natureza histórica ou lógica; noutros a Geometria é reduzida a
meia dúzia de formas banais do mundo físico. Como se isso não bastasse, a
Geometria quase sempre é apresentada na última parte do livro, aumentando
a probabilidade dela não vir a ser estudada por falta de tempo letivo.
(LORENZATO,1995, p.4).

A partir de iniciativas de prefeituras municipais do Estado de Sergipe, o projeto de formação
continuada “Oficinas de Matemáticas: somando conhecimentos e multiplicando saberes”, que está
em atuação desde julho de 2017, foi criado com o intuito de promover o processo de formação
continuada, junto aos professores da rede municipal de Sergipe, com foco na implementação da Base
Nacional Comum Curricular (BNCC).

No primeiro semestre deste ano de 2019, o projeto contemplou três municípios, e escolhemos um
deste para relatar a aplicação de uma atividade, neste artigo. Os formadores que fazem parte do
projeto se constituem da professora coordenadora; mestres e mestrandos e licenciandos e licenciados
em Matemática. A estrutura da formação se configura em cinco encontros.

O primeiro encontro trata-se da realização de um Seminário para a apresentação da proposta das
Oficinas, além de propiciar o debate sobre a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e o novo
documento curricular estadual (Currículo de Sergipe), como também aplicações de atividades
mobilizadoras articulando no fomento da nossa proposta.

O segundo encontro, os professores, em conformidade com os níveis de atuação na educação básica,
são direcionados a aplicação de atividades matemáticas, após a consulta e solicitação acerca de quais
conteúdos estes se sentem desafiados a ensinar. As práticas são aplicadas sob forma de sequência de
ensino, posteriormente é posta em debate sobre como os professores fazem a abordagem de tais
conteúdos trabalhados, além de que após vivenciar o segundo encontro, de que forma sua prática
seria reelaborada, e se as atividades os proporcionaram um novo olhar e/ou mobilizaram no tocante a
algum ponto diante das suas práticas.

O terceiro encontro consiste na elaboração de um mapa conceitual construindo o entrelaçamento
entre os objetos geométricos e os demais conceitos matemáticos envolvidos na atividade. No quarto
encontro os professores elaboram uma sequencia de ensino, utilizando- se dos livros didáticos e
respaldados na BNCC. O quinto encontro refere-se ao relato dos professores sobre as aplicações das
atividades e as possibilidades que estes puderam articular em sala de aula, as propostas e os debates
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provocados nos encontros das oficinas.

Neste contexto, apresentamos possíveis contribuições a respeito de uma atividade aplicada, em um
dos municípios atendidos pelo projeto, para professores do ensino fundamental nos anos iniciais. Em
fase do seu segundo encontro, momento este que trabalhamos com a narrativa da estória: A Folha de
Papel que queria ser um Balão de São João.

Após nos depararmos com os relatos dos professores sobre suas dificuldades e vulnerabilidade
acerca de como trabalhar geometria na sala de aula, vislumbramos a oportunidade de trabalhar esta
questão histórica estigmatizada sobre o Ensino de Geometria, apresentando novas propostas de
atividades e metodologias facilitadoras para esse processo, dentre elas a dobradura.

No que diz respeito às propostas do projeto, por meio de abordagem teórica sobre o pensamento
geométrico e no uso do material manipulável em sala de aula, é importante salientar que estas
atividades se propõem não apenas desenvolver o pensamento geométrico, mas também articular com
os demais campos a Aritmética, Álgebra, Estatística e Probabilidade. Além de ter por característica a
transversalidade ao ensino de outras áreas do conhecimento. Como também a abordagem na
perspectiva do Letramento Matemático com a sua contextualização dos conceitos da Matemática.

2. Procedimentos e elaboração da atividade

Utilizando- se da oportunidade de a aplicação do segundo encontro ser realizada no período dos
festejos juninos, elaboramos uma sequência de atividade temática para explorarmos o Letramento
Matemático e estratégia de leitura na formação matemática de alfabetizadores. Por meio da
elaboração autoral de uma estória.

Letramento Matemático, definido como as competências e habilidades de
raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a
favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de
problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos,
procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento
matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos
matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e
perceber o caráter de jogo intelectual da matemática, como aspecto que
favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a
investigação e pode ser prazeroso (fruição).( BRASIL , 2017, p. 266)

A trama da estória é percorrida pelos conflitos existenciais de uma folha de papel que possuía o
sonho, de ser um balão de São João, para poder vivenciar o período do ano que esta mais apreciava:
os festejos juninos. Mesmo contrariando aos anseios de sua família, a qual queria que a folha
seguisse o caminho de todas da sua linhagem, compor um caderno.

Conformada com o destino, estando ela na condição de folha de caderno, de uma menina do 4° ano,
a menina (dona do caderno) ao se deparar com a folha de papel, juntas começam a estabelecer um
diálogo utilizando de conceitos e relações geométricas, durante o percurso de transformar uma folha
retangular em um balão de São João.

O origami pode representar para o processo de ensino/aprendizagem de
Matemática um importante recurso metodológico, através do qual os alunos
ampliarão seus conhecimentos geométricos formais, adquiridos inicialmente
de maneira informal por meio da observação do mundo de objetos e formas
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que os cercam, com uma atividade manual que integra, dentre outros campos
do conhecimento, Geometria e Arte, tem-se a oportunidade de apresentar e
discutir uma grande variedade de conteúdos matemáticos, relacionando-os a
outros campos de conhecimento. (REGO; REGO; JUNIOR, 2003. p. 18)

Dentro da estória os objetos de conhecimentos matemáticos puderam ser trabalhados no origami não
apenas para identificar formas geométricas básicas, mas para estabelecer conceitos, relações,
comparar e construir argumentos, partindo do material concreto para as definições e propriedades.
Como consta num trecho retirado da estória abaixo.

(...) e então quando é que você vai começar a me transformar em balão de
São Joao ?!

- Sabe... é que você tá em forma retangular... E geralmente o origami clássico
a gente faz num papel quadrado.

- E agora? Você sabe como obter um quadrado a partir de uma folha
retangular de papel, utilizando apenas uma tesoura ou régua?

(...) - Aqui diz que para eu transformar uma folha retangular em um quadrado
preciso colocar o papel retangular na horizontal e elevar um dos vértices do
retângulo até a parte superior e depois vincar. Daí a parte que não ficar
transposta será retirada com a tesoura ou régua. E quando a gente abrir
teremos um quadrado, com a diagonal vincada.

- Nossa, quantos termos, não sabia que tinha tanta coisa dentro de mim... Eu
nem sabia que eu era um retângulo, e agora serei um quadrado.

- Mas todo quadrado é um retângulo porque você irá continuar tendo os
ângulos internos retos, só que agora os seus lados estão iguais. O retângulo é
um quadrilátero, que possui 4 lados que podem ser iguais ou não. Se os lados
forem diferentes você recebe o nome de retângulo, quando 4 lados forem
iguais o retângulo será chamado de quadrado. (ARQUIVO DO GRUPO DAS
OFICINAS DE MATEMÁTICA)

A elaboração da estória estabelece relação com as fases do processo de aprendizagem do pensamento
geométrico à luz dos Níveis de van Hiele, mediante os cinco níveis de desenvolvimento do
pensamento geométrico, a nossa proposta concerne em que se gere mobilidade de desenvolvimento
de pensamento geométrico dos níveis 0 até 1 tendo como objeto de conhecimento formas
bidimensionais na classificação dos paralelogramos.

Vale ressaltar que a atividade não se restringe aos objetos de conhecimento do 4° ano, ao se
interessar pela possibilidade os professores a terão como perspectiva para modificá-la e adaptá-la de
acordo com a necessidade de ensino aos níveis de pensamento dos seus alunos.

Na teoria dos van Hiele, o modelo e os processos de pensamentos são trazidos de forma
hierarquizada em cinco níveis de pensamento, descrevendo sobre como pensamos e acerca das
nossas ideias geométricas, e não apenas a quantidade de objetos de conhecimentos geométricos em
cada um dos níveis.

Os níveis dos processos de pensamento que podemos estabelecer no contexto das ideias geométricas
são tratados como Níveis para a Teoria dos van Hiele. De acordo com Van de Walle (2009):

O Nível 0 (Visualização) os pensadores nesse primeiro nível reconhecem e nomeiam as figuras,

30/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/uso_do_origami_para_o_ensino_de_geometria_em_uma_oficina_de_matem.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.5-12,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



baseado em suas características globais e visuais. Eles são capazes de perceber como as formas são
parecidas e diferentes. A medida que exploram como as formas são parecidas e diferentes, os
pensadores nesse nível podem criar e começar a compreender as classificações de formas, como
retângulos, triângulos e assim por diante. As propriedades das formas estão incluídas nesse nível
apenas de maneira informal e observacional.

Nível 1 (Análise) os pensadores no nível de análise são capazes de considerar todas as formas dentro
de uma classe, bem mais do que analisar apenas uma forma única. E começam a apreciar que uma
coleção de formas é composta devido as suas propriedades. Operando no nível 1 podem ser capazes
de listar todas as propriedades de quadrados, retângulos e paralelogramos, mas não percebem que
esses são subclasses de outra classe, que todos os quadrados são retângulos e todos os retângulos são
paralelogramos.

Nível 2 (Dedução Informal ) os pensadores são capazes de desenvolver relações entre as
propriedades de objetos geométricos. Os pensadores são capazes de acompanhar e apreciar um
argumento dedutivo informal sobre as formas e propriedades. As “provas” podem ser mais intuitivas
do que rigorosamente dedutivas, mas um argumento lógico é necessário.

Nível 3 (Dedução) os pensadores são capazes de examinar mais do que apenas as propriedades das
formas. Estabelecem relações entre as propriedades. Neste nível, eles são capazes de trabalhar com
sentenças abstratas e estabelecer conclusões baseadas mais na lógica. Os pensadores constroem listas
de axiomas e definições para criar teoremas. Eles também provam teoremas usando raciocínio lógico
claramente articulado

Nível 4 (Rigor) os pensadores Este é o nível mais elevado da hierarquia da Teoria dos van Hiele. Os
objetos de atenção são os próprios sistemas axiomáticos, não apenas as deduções dentro de um
sistema, há uma apreciação das distinções e relações entre os diferentes sistemas. Este é geralmente o
nível de um especialista em matemática no ensino superior que esteja estudando geometria como um
ramo da ciência matemática.

Ainda podemos ressaltar que a Teoria de van Hiele possuem características relacionadas aos Níveis
de Pensamento.

1. Os níveis são sequenciais, ou seja, para atingir ao nível 3 o pensador necessita percorrer os
demais níveis, como uma escada em que cada pensador precisa se alcançar cada nível.

2. Os níveis independem da idade no sentido dos estágios de desenvolvimento de Piaget, ou seja,
a depender da quantidade e do estímulo dos tipos de experiências geométricas vivenciadas
pelos pensadores.

3. A experiência geométrica é o fator simples de maior influência sobre o avanço ou
desenvolvimento através dos níveis, ou seja, são atividades que permitem a interação e
explorar que proporcionam as experiências geométricas, que neste artigo, optamos por investir
no uso do origami nesta proposta.

4. Quando o ensino ou a linguagem está em um nível superior ao do pensador, haverá uma falta
de comunicação, ou seja, pensadores em nível diferentes não se entendem. Propor a este
pensador uma proposta que não esteja em consonância com o seu nível de pensamento, pode
levá-los memorização vazia, superficial e temporária de conceitos.

3. Aplicação da Atividade na Oficina

Antes de darmos início a atividade realizamos uma dinâmica trabalhando o desenvolvimento quanto
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às relações e direções no espaço, no intuito de utilizar o vocabulário: direita, esquerda, horizontal,
vertical, sentido horário e anti-horário. Importante para a orientação das dobraduras.

Por se tratar de uma dinâmica que envolvia um exercício de Yôga, chamada de Trátaka, que se refere
a um exercício de limpeza e fortalecimento do globo ocular. Após este momento os professores se
apresentaram e relataram o que a dinâmica os proporcionou bem- estar, descontração e relaxamento.

Entendemos este período importante de aproximação e quebra-gelo entre os professores, depois da
dinâmica começaram a se apresentar e um pouco sobre as turmas que ministram aulas e quanto
tempo lecionam.

Para darmos início a Atividade, distribuímos aos professores folha de papel A4, régua e a impressão
da estória “A Folha de Papel que Queria ser um balão de São João”.

Iniciou-se atividade com a leitura da estória juntamente com os professores, e estabelecemos
discussões de como trabalharíamos a Geometria, aproveitando o ensejo da estória para abordar sobre
as tradições dos festejos juninos da cidade.

E com o uso do origami podemos, exploramos além da sua história, relacionamos com a arte e
costumes orientais, como também tópicos acerca da Invenção do Papel e da Imprensa, os tipos de
linguagens, uso de forma de linguagens orais e escritas formais.

Antes de prosseguir, apenas com a folha A4 em mãos, fizemos os seguintes questionamentos aos
professores: Quantos lados esta figura possui? – O que podemos dizer sobre os seus ângulos?- Qual a
medida dos seus ângulos? – O que podemos afirmar de acordo com a sua classificação?- Existe
alguma relação entre retângulos e quadrados? Que objetos do cotidiano conhecemos que são
semelhantes ao retângulo?

Diante destes questionamentos os professores não responderam a relação existentes entre o retângulo
e o quadrado. Entretanto obtivemos retorno quanto aos questionamentos sobre a medida dos ângulos,
quantidade de lados e objetos do cotidiano semelhante ao retângulo. Neste momento, entendemos
que estávamos diante de um grupo de pensadores no Nível 1, visto que estes ainda não possuíam o
reconhecimento entre sub- relações dos paralelogramos.

Após este breve diagnóstico, lançamos aos professores um desafio. Propomos que por meio de
dobraduras, eles obtivessem um quadrado a partir da folha de papel retangular, descartando o
mínimo de papel possível. Os professores utilizaram a estratégia de colocar o papel retangular na
horizontal e elevar um dos vértices do retângulo até a parte superior e depois vincar. E assim, a parte
que não ficou transposta foi retirada, com auxílio da régua, e por consequência quando abriram o
papel se deparam com um quadrado, com a diagonal vincada.

Com isso trabalhamos o conceito de vértice e diagonal. Sendo o vértice um ponto em comum entre
os lados de uma figura geométrica, e unindo dois vértices não consecutivos e vincando obtemos a
diagonal.

Os professores salientaram que comumente utilizam em suas práticas na sala de aula a nomenclatura
de cantos, expressando para seus alunos a ideia de vértices, ou seja, eles se utilizam as propriedades
das figuras geométricas de maneira informal e observacional.

Ainda utilizando o quadrado, solicitamos que inclinassem um dos seus lados em 45°, e perguntamos
se houve alteração na classificação da figura geométrica. Ao perceber a mudança de orientação os
professores informaram que ele seria um losango e perguntamos que argumentos os levaram a
afirmar isso. Estes responderam que se tratava “de um losango porque parecia com um losango”.
Constatamos que para estes pensadores não havia a abstração das formas, seus argumentos eram
pautados na aparência das formas que as figuras possuíam e isso estava acima das propriedades, o
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que é típico de pensadores no nível da visualização.

De posse do conceito de diagonal solicitamos que os professores, de maneira análoga, unissem os
outros dois vértices não consecutivos do quadrado de forma que vincassem a outra diagonal. Ao
desdobrar o papel quadrado eles perceberam as figuras geométricas que o compunham.

Os professores conseguiram identificar quatro triângulos. A partir desta constatação começamos a
explorar quais os tipos de triângulos que podemos classificar segundo os seus lados e segundo o seus
ângulos.

Eles se sentiram instabilizados quanto a ideia de que um triângulo equilátero também é um triângulo
isóscele, uma vez que para ser isóscele precisa-se de que este tenha pelo menos dois lados
congruentes e para ser equilátero é preciso que todos os lados sejam congruentes. Portanto se o
triângulo possui três lados congruentes (equilátero) este triângulo possui pelo menos dois lados
congruentes (isósceles). É possível identificar que este comportamento se refere a pensadores no
Nível 1, os quais ainda não alcançaram o pensamento inclusivo e consideram esses subgrupos como
conjuntos disjuntos.

Posteriormente solicitamos aos professores que além dos vincos realizados referentes às diagonais do
quadrado, eles dobrassem o papel no meio de forma que obtivéssemos oito triângulos.

Levamos a discussão se todos aqueles triângulos possuíam a mesma classificação, e por quais
motivos aquilo acontecia. Obtivemos as respostas de que eram triângulos retângulos e que estávamos
obtendo este padrão, visto que a nossa dobradura estava partindo de um quadrado.

Utilizamos a oportunidade os questionamos: - sabendo que o quadrado possui quatro ângulos retos,
vocês poderiam identificar a medida dos ângulos dos oito triângulos? Eles identificaram que em cada
triângulo temos dois ângulos de 45° e um ângulo reto.

Neste momento retornamos com o conceito de diagonal e exploramos o questionamento de que se a
diagonal divide o ângulo em dois ângulos congruentes, portanto ela pode ser chamada de bissetriz.

Ao longo do desenvolvimento das dobraduras começamos a abordar também os elementos notáveis
do triângulo. E como estávamos sempre trabalhando com triângulos isósceles, obtivemos uma dobra
em que o segmento de reta contido nele, definimos como altura, bissetriz, mediana e mediatriz.
Utilizamos este momento para elucidar esses conceitos de elementos notáveis do triângulo.

No decorrer da atividade obtivemos uma figura geométrica que fugia do grupo dos paralelogramos.
Como vamos relatar pelo trecho da estória:

Gostaria muito de saber que figura me tornei... Questionou a folha de papel.
Não me vejo como um quadrado, porque meus lados não são iguais e nem
possuo quatro ângulos reto, nem como retângulo porque meus lados opostos
também não são iguais. Um losango muito menos meus lados teriam que ter a
mesma medida. Que crise que estou!- Calma Folhinha. Tentou a menina
amenizar a situação. Você não é nenhum desses porque você não é um
paralelogramo, você não tem seus lados opostos paralelos com a mesma
medida. Mas continua sendo um quadrilátero, porque para isso basta você ter
quatro lados. (ARQUIVO DO GRUPO DAS OFICINAS DE
MATEMÁTICA)

Ao chegar neste momento da leitura com os professores, queríamos suscitar que uma forma que
pertence a uma classe particular, desdobrou-se em outras, conforme os passos das dobraduras, e sua
nova forma já não correspondiam aos critérios da classe dos paralelogramos. Como neste caso, em
que a figura geométrica representada pela dobradura já não se identificava como quadrado, nem com
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retângulo, nem como losango, e sequer como paralelogramo.

Nossa proposta neste ponto eram promover o estímulo para o nível 1, uma vez que os pensadores
neste nível são capazes de listar todas as propriedades dos paralelogramos.

Para melhor visualização solicitamos que os professores decalcassem[1] a figura geométrica obtida,
numa folha de papel e prolongassem os seus segmentos de reta, de forma que eles visualizassem que
a figura não possuíam lados paralelos, visto que um segmento de reta, à medida que se prolongava
coincidia com outro. Neste momento trabalhamos com conceito de retas paralelas e retas
concorrentes.

A dobradura também nos possibilitou partir das categorias de formas bidimensionais para as
tridimensionais, visto que o balão é um objeto tridimensional e para chegarmos a esta forma
passamos pela pirâmide de base quadrada. Estabelecemos as características da pirâmide, ou seja, a
mesma possuía um polígono como base, que neste caso era um quadrado, e todas as faces estavam
ligadas que estavam ligadas a vértice eram triângulos.

Nesse momento da atividade, a folha de papel já estava próxima em ser transformada num balão de
São João. Continuamos utilizando do vocabulário geométrico para fazer a locução dos passos das
dobraduras, como por exemplo: Dobre o vértice, e prenda- o dentro da dobra central ( que podemos
chamar de mediana, altura e bissetriz e mediatriz do triângulo equilátero) .

Além da locução para direcionar os passos da dobradura, também realizamos a dobradura em um
papel maior para os professores acompanharem e visualizarem as nossas orientações. E pregamos
cada passagem da construção do origami em um painel exposto. Optamos utilizar a colagem dos
passos da dobradura na lousa, visto que para pessoas que estivessem tendo o primeiro contato com
este tipo de atividade, geralmente possuem dificuldade com a utilização de diagramas[2]·, uma vez
que não são acessíveis de ser interpretados com tanta facilidade.

Aproximando o momento de finalizar a atividade da leitura, juntamente com a dobradura. Uma das
professoras ressaltou que considerava esta dobradura com um grau de dificuldade alto para os
alunos, aos quais ela ministrava a aula.

Neste momento interveio outra professora, afirmando que esta dificuldade pode ser pelo fato deles
não estarem habituados a este tipo de atividade e que sugeria que a professora começasse com
dobraduras que ela entendesse por mais simples, como era o caso da dobradura da casinha.
Dobradura esta que a professora informou utilizar para trabalhar não apenas geometria, mas também
fração e as quatro operações elementares: soma, subtração, multiplicação e divisão.

Na realização das dobraduras, os estudantes familiarizam-se com formas
geométricas, movimentos de transformação e múltiplas linhas de simetria
dentro de uma mesma figura. Noções de restas perpendiculares, retas
paralelas, figuras planas e sólidas, congruência, bissetrizes de ângulos,
relações entre áreas e proporcionalidade poderão ser introduzidas de maneira
igualmente eficaz. As dobraduras possibilitam ainda o desenvolvimento de
atividades relacionadas ao estudo de frações, aritmética, álgebra e funções,
dentre outros.( (REGO; REGO; JUNIOR, 2003. p. 18)

Após finalizarmos o Balão de São João e o fim da estória, cantamos a música: “Olha Pro Céu Meu
Amor” de letra de Luiz Gonzaga. Os professores solicitaram canetas hidrocor para colorir cada
balão. E posteriormente a professora que informou utilizar o origami em suas aulas, foi solicitada por
nós a realizar uma das suas dobraduras que esta trabalha com seus alunos.

Como no origami, os passos obedecem a determinados padrões, utilizamos dos passos realizados
pela professora para recapitularmos os conceitos abordados na dobradura do balão.
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Após realizarem a dobradura da casinha (atividade esta apresentada pela professora), os professores
utilizaram as canetas de hidrocor para pintá-las e escreveram que objetos de conhecimento a partir da
atividade, eles utilizariam em sala de aula.

Constam algumas de suas sugestões. Em matemática eles listaram objetos de conhecimento não
apenas referente a geometria , ou seja, vislumbraram a possibilidade de utilizar a atividade para
ensinar: fração, adição, subtração, multiplicação, medidas de comprimentos, numeral.

Em geometria os professores relataram que podiam ensinar os conceitos de retas, ângulos, simetria,
figuras geométricas, figuras simétricas, quadriláteros, triângulos, paralelogramos, poliedros, prismas.

Além da matemática os professores apontaram a aplicação da atividade em outras disciplinas. Em
português: Interpretação de texto, contação de estória. Em Artes: composição das cores. Em
geografia: tipo de moradia, meio ambiente.

Considerações Finais

“A geometria do povo, dos balões e das pipas, é colorida. A geometria
teórica, desde sua origem grega, eliminou a cor. São essas as primeiras e mais
notáveis experiências geométricas. E reaproximação de Arte e Geometria não
podem ser alcançadas sem a mediação das cores. Assim como chegar à
Geometria sem cores, talvez seja esse o ponto crucial na passagem da
matemática do concreto para uma matemática teórica. O cuidado como essa
passagem e trabalhar adequadamente esse momento talvez sintetizem o
objetivo mais importante dos programas de Matemática Elementar (
D’AMBROSIO, 2002, p.78)

Com esta atividade ao decorrer da leitura da estória: A folha de papel que queria ser um balão de São
João. À medida que a folha iria se transformando num balão de São João de origami, e a personagem
da história ia estabelecendo diálogos, havendo a intervenção e discussão para explorar conceitos ,
relações e comparações afim de construir argumentos geométricos para as formas geométricas e as
propriedades dos paralelogramos. Tendo todas essas possibilidades, nos utilizamos para explorar
conceitos e estabelecer relações pautadas no pensamento geométrico de pensadores no nível 0 até o
nível 1 .

Também nos utilizamos de instruções verbais como elementos geométricos para realizar o comando
das dobras, no intuito de estimular nosso vocabulário específico de geometria, gerando uma maior
familiaridade com os conceitos geométricos como: segmento de retas, vértices, ângulos, bissetriz,
diagonal, mediana, mediatriz, entre outros.

Pudemos trabalhar com os professores a fim de levá-los a uma transição de pensamento que não
venha apenas se valer das aparências das formas geométricas, mas que possam estabelecer as
relações entre as propriedades das formas dos paralelogramos, como também estabelecer sub -
relações caracterizando um pensamento inclusivo quanto aos grupos.

Nosso intuito foi que ao passo que os professores listassem as propriedades do quadrado, losango e
retângulo, também identificassem que um quadrado também é um losango e também é um retângulo
e que a nossa intervenção causasse a quebra do considerar erroneamente que estes são conjuntos
disjuntos.

Foi constatado que os professores tiveram a percepção de que não precisavam se restringir apenas a
atividade que realizamos, mas que a partir dela, muitas outras poderiam ser multiplicadas. Como
salienta o nome do projeto e tem como proposta somar conhecimentos e multiplicar saberes.
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[1] Transferir a imagem da figura do origami para a superfície do papel, utilizando a sobreposição da
figura na folha e passando o lápis em torno da figura.
[2] Símbolos que servem como passo a passo para a construção do origami.
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