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O artigo objetivou aplicar uma atividade prática através de dobraduras em papel representando o modelo euclidiano com
o intuito de compreender conceitos da Geometria plana pelos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal
do Ceará/UFC. A prática desenvolveu-se à luz da metodologia de ensino da Sequência Fedathi de acordo com suas
etapas: Tomada de Posição, Maturação, Solução e Prova. Considerou-se diante dos depoimentos dos alunos que os
conceitos matemáticos vistos na época do ensino básico não foram trabalhados de forma significativa para o real
aprendizado dos conteúdos, já a abordagem relacionando o papel e a geometria plana foi uma forma de ampliação dos
conceitos fixados através das atividades com utilização de material manipulável.
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The article aimed to apply a practical activity by folding paper representing the Euclidean model in order to understand
concepts of plane geometry by Faculty of Education students of the Federal University of Ceara/UFC. The practice
developed in the light of Fedathi sequence of teaching methodology to suit your steps: Position -making, maturation,
Solution and Proof. It was considered before the testimony of the students mathematical concepts seen at the time of
primary education have not worked significantly to the actual learning of the contents, since the approach linking the
paper and the plane geometry was a way of expanding the established concepts through the activities with the use of
welding materials.
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1 – INTRODUÇÃO
            A formação dos professores para o Ensino Básico tem sido motivo de discussões no cenário educacional
brasileiro nos mais variados encontros ocorridos nos últimos anos e tem revelado preocupações com as práticas
docentes realizadas para a qualificação escolar seja na aprovação anual para atingir a série subsequente, na tentativa
de concursos ou vestibulares ou, até mesmo, no mercado de trabalho.
As tentativas de sanar possíveis problemas na aprendizagem de matemática não são recentes e incluem propostas
como a realização de formação continuada com o docente a fim de que esteja sempre aprimorando as ferramentas de
ensino utilizadas em sala de aula. Quando se trata de ensinar uma disciplina no ensino básico, muitos questionamentos
devem ser feitos previamente e, tais dúvidas não envolvem somente os alunos como também o docente e, portanto,
exigirá um desempenho mais qualificado desse profissional.
 
“Não é difícil encontrarmos professores que defendem a ideia de que os conhecimentos da matéria e a capacitação
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pedagógica podem ser muitas vezes, modificadas, para melhor, por meio de aconselhamentos e exemplos. A ideia
traduz que as dificuldades de ensino são geradas pelo preparo insuficiente do professor. Para que o problema geral do
ensino fosse resolvido, bastaria uma melhor formação deste profissional.” (SERRALHEIRO, 2007, p. 23)
 
Essa é uma situação preocupante para a disciplina de Matemática, posi ainda existe um modelo educacional voltado
para o aprendizado mecânico e repositório de informações, o que é chamado por Paulo Freire (1981) de “Educação
bancária”. Desse modo, nos deparamos com um dos maiores desafios na formação de educadores: formá-los com o
aprendizado de uma matemática contextualizada de forma reflexiva que a educação atual exige e, concomitantemente,
torná-los aptos a aplicar o conhecimento com novas possibilidades em sua sala de aula.
Segundo Santos (2007, p. 30), o ensino da matemática deve contemplar conteúdo, metodologia e teoria de
aprendizagem concatenando teoria e prática fazendo com que o professor ainda em formação vivencie situações que
possam conectar o conteúdo aprendido com a realidade das salas de aula.
Esses comentários revelam consoantes ao o que preconizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCNM (BRASIL,
1997), pois o desenvolvimento da educação trouxe consigo a necessidade de que os estudantes tenham a capacidade
de resolucionar problema, uma postura diferenciada na tomada de decisões e interpretação das mais variadas
situações, bem como, aperfeiçoar os valores sociais e de trabalho em equipe.
De acordo com os PCNM (BRASIL, 1997), a comunicação por meio de códigos e a interpretação e modelagem de uma
realidade são percebidas por meio da matemática, ou seja, é nessa disciplina que os alunos poderão criar elos com a
realidade e ajudá-los em seu aprendizado que, a partir deste momento, não será mais pontual e sim interdisciplinar
voltado para a leitura e compreensão do espaço e das figuras na geometria, com foco no cotidiano como, o
desenvolvimento de atividades com materiais manipuláveis ressaltando o uso de dobraduras de papel para o
entendimento de alguns tópicos da Geometria. Segundo D’Ambrosio (1996), a matemática em sala de aula atua como:
 
“[...] uma estratégia desenvolvida pela espécie humana ao longo de sua história para explicar, para entender, para
manejar e conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário, naturalmente dentro de um contexto
natural e cultural.” (D’AMBROSIO, 1996, p.7)
 
A resolução de problemas possui atuação na Geometria a partir do momento em que exige a capacidade de
visualização de figuras planas ou espaciais e suas propriedades geométricas dos corpos encontrados usualmente. Essa
é uma das áreas mais antigas e que se tem revelado uma aliada no ensino da matemática, pois inúmeros estudos são
realizados com a geometria e material concreto, ou seja, o uso de material didático manipulável tem sido muito utilizado
nos estudos do conteúdo de Geometria.
Assim, a prática que resultou esse artigo foi desenvolvida com o material manipulável como, por exemplo, o papel, (Ver
figura 01) se deu com a sistematização das etapas sequenciais e interdependentes da metodologia Sequência Fedathi,
que foi realizada em cada atividade proposta aos alunos. Essa metodologia trata-se de uma sequência didática onde o
professor cria condições e possibilidades para que o aluno através do processo de investigação chegue à resolução do
problema. Segundo Sousa et al (2013):
 
“... a Sequência Fedathi propõe que ao deparar um problema novo, o aluno deve reproduzir os passos que um
matemático realiza quando se debruça sobre seus ensaios: aborda os dados da questão, experimenta vários caminhos
que possam levar à solução, analisa possíveis erros, busca conhecimentos para constituir a solução, testa os resultados
para saber se errou e onde errou, corrige-se e monta um modelo.” (SOUSA ET AL, 2013)
 
A Sequência Fedathi propicia que o docente reproduza em sala as etapas de concretização do conhecimento
matemático por parte dos alunos. E, para que isso aconteça, trilha quatro fases assim definidas de acordo com Sousa et
al (2013) :

• Tomada de Posição: o professor lança a situação que deverá ser modelada matematicamente;
• Maturação: os alunos reconhecerão as variáveis envolvidas levantando hipóteses sobre o problema e podem ser

conduzidos pelo docente através de perguntas desafiadoras para integralizar a compreensão da situação;
• Solução: os alunos mostram as soluções organizadas concluídas e o docente através de contraexemplos

esclarecendo quaisquer dúvidas ainda pendentes sobre as hipóteses;
• Prova: o estudante verifica os dados em sua solução e o docente realiza uma comparação dos modelos

apresentados com o modelo científico formal.
A proposta foi apresentada aos estudantes de pedagogia cuja escolha foi determinada de uma maneira extrovertida:
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“Iremos trabalhar com dobraduras de papel!”, mas tudo foi normal até que o professor terminar a frase: “ E também
iremos mostrar algumas propriedades da geometria plana”, momento em que disseram: “ Como assim? Mas não lembro
nada de geometria, como poderei trabalhar com papel?”
  O ponto de partida se deu com o planejamento da aula, fase reconhecida dentro da SF como plateau, para isso, foram
escolhidas algumas atividades dentro da temática da geometria, que fosse compatível com o currículo do ensino da
matemática, exigido no curso de pedagogia. Também foram realizados alguns testes dentro da equipe, pois esta possui
uma pedagoga e um licenciado em matemática. Esses testes serviram de alerta para as possíveis falhas na aplicação
da atividade.
 Na sala de aula iniciamos fazendo uma exposição do que se tratava a atividade e em seguida conversamos um pouco
com os alunos, na tentativa de conhecer seus conhecimentos acerca da temática. Para a aplicação da atividade
partimos da tomada de posição – momento em que foi lançado o desafio aos alunos, e esses se debruçaram na
tentativa de resolver o problema proposto com os conhecimentos matemáticos já previamente aprendidos, seguindo
adiante com a etapa da Maturação – envolvendo os alunos para a criação de estratégias para o desenvolvimento da
resolução do desafio e, neste momento, o professor também é ativo e possui a função de mediador instigando cada vez
mais o debate através das perguntas provocadoras.
A terceira etapa é chamada de Solução em que o aluno apresentará as justificativas encontradas para a resolução do
problema que possam conduzir aos objetivos iniciais propostos.  E, por fim, a etapa da Prova em que o professor valida
as soluções dos alunos com o saber científico e, que a partir de um modelo geral, os alunos estarão aptos a resolver
qualquer problema que envolva a situação proposta, bem como, ao enfrentamento de outras
situações.                             
 
2 - METODOLOGIA UTILIZADA NA PESQUISA
 
As formas criadas pelas dobraduras possuem a finalidade de serem visualizadas de uma maneira mais simples as
propriedades encontradas em algumas situações propostas pelo conteúdo da Geometria plana, ou seja, através da
observação de alguns formatos criados com o papel, é possível estudar conceitos, mostrar teoremas e resolver
problemas matemáticos.
A prática foi desenvolvida com os 07(sete) alunos que compareceram à aula no dia dos 10 (dez) que são regularmente
matriculados na disciplina de Tópicos de Matemática no semestre 2014.2 que é ministrada no curso de Pedagogia da
Universidade Federal do Ceará. Tal aplicação se deu com uma linguagem bem simples e menos técnica para que os
alunos pudessem desenvolver as atividades com reflexão e compreensão propiciando uma discussão mais profunda
sobre o tema.
O desenvolvimento da pesquisa foi iniciado com a etapa do plateau, conceituada assim pelos docentes e discentes nas
aulas da disciplina de Didática da Matemática do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará turma
de 2013.1, e consiste em averiguar se o nível cognitivo dos alunos está compatível com o conteúdo a ser estudado, ou
seja, um diagnóstico sobre domínio conceitual dos estudantes, e esse momento foi realizado antes de começar a
atividade através de uma conversa sobre os conceitos vistos pelos alunos ainda na época do ensino básico. A
discussão continuou sobre a Descrição Axiomática, Conceitos Geométricos, Utilizando Dobras e Teoremas e o Uso de
Dobras para a resolução de Teoremas e Problemas.         
 
 3 - Atividades realizadas com dobras
 
Dando sequência ao trabalho, foram delineados, em seguida, os Conceitos Geométricos utilizando dobras, utilizando
para a efetivação de cada atividade proposta nas etapas da Sequência Fedathi. Os primeiros passos para a construção
da geometria euclidiana em sala de aula começam com os conceitos primitivos, tal como ao partir de uma folha de papel
e uma dobra podem-se escolher dois pontos aleatórios e perceber a construção de um segmento de reta.
Nesta atividade, a pergunta desafiadora da Tomada de Posição foi: “Como construir um segmento de reta com uma
folha de papel?” Diante da pergunta inicial e de posse de uma folha de papel, os alunos ficaram um pouco pensativos
olhando para o papel, e depois começaram a dobrar o papel, nesse momento caracterizamos a maturação, durante
essa etapa o professor realizou algumas perguntas reflexivas. Em seguida, a maioria dos alunos foi unânime, em
apenas dividir a folha ao meio e mostrar a dobra feita como um segmento de reta.
E no momento da prova os alunos mostraram que quaisquer dobras realizadas na folha poderiam ser consideradas um
segmento de reta, já que satisfaz as propriedades inicialmente caracterizadas.
Dentre as outras atividades realizadas, requer uma observação as que tiveram como pergunta diretriz na Tomada de
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Decisão: “Construir dois segmentos de reta paralelos” e “Construir dois segmentos de reta perpendiculares”. Logo após,
imediatamente, sem um pouco de reflexão, eles apresentaram uma solução que, na verdade, representava a confusão
entre os conceitos, ou seja, na situação de construção de uma reta perpendicular, foram construídas duas retas
paralelas e vice-versa.
Então, os alunos voltaram para o momento da maturação, em que alguns caminhos foram motivados pelo professor
para que fosse encontrada uma possível solução para os questionamentos, tais como: “Turma vocês lembram o que
significa dizer que duas ruas são perpendiculares ou paralelas? Lembrem-se das ruas paralelas e então me digam um
possível conceito para retas paralelas. Existem ângulos entre as retas paralelas? E entre as perpendiculares? Qual
seria? Ele aparece em alguma figura conhecida?” E uma solução dada pela maioria, foi novamente dobrar a folha ao
meio duas vezes e assim, considerando que a folha representava um retângulo, e que os lados são paralelos, então as
dobras realizadas eram paralelas aos lados e assim paralelas entre si.
No momento da prova, os alunos mostraram que as retas paralelas poderiam ser realizadas em quaisquer partes da
folha e professor partiu do geral para o particular para formalizar um modelo matemático de paralelismo entre retas.
Continuando as atividades, a próxima foi a construção de um triângulo equilátero. Tal construção gerou forte inquietação
na etapa da maturação, pois as relações estabelecidas pelos alunos necessitava uma mediação por parte do professor
uma vez que os conceitos sobre triângulo equilátero eram muito incipientes para eles. Por parte dos alunos, foram
demonstradas em alguns momentos as aparências de medo e vergonha por eles acharem que estavam trabalhando
conceitos simples, mas que não estavam conseguindo avançar.  Daí, o acompanhamento do professor com as
perguntas provocadoras que incitassem as lembranças de um conhecimento que há tempos não era utilizado por eles.
Foram realizadas as construções das figuras geométricas usuais: triângulo, quadrado, pentágono regular e hexágono
regular e algumas de suas propriedades. No momento em que íamos lançando os problemas a serem resolvidos, como
no caso do hexágono regular onde foi construído a partir do triângulo equilátero ABC. O segmento CD é a altura,
bissetriz e mediana em relação ao lado AB se o ponto D for ponto médio. Da mesma maneira ocorre com os segmentos
que passam por AC e BC, daí resulta um ponto G, que é definido como ortocentro, baricentro, incentro e circuncentro do
triângulo ABC. Assim foram também surgindo a dificuldade dos alunos, pois nos relatos que os alunos falaram durante a
atividade, ficou claro que não eram acostumados a trabalhar a geometria manipulando papel e sim somente através de
desenhos no papel. 
Seguindo esse raciocínio, no Uso de Dobraduras para a resolução de Teoremas e Problemas, encontra-se o momento
mais importante desse trabalho, pois o pedagogo ao entrar em contato com esses conceitos facilitaria para a
apropriação e aplicação do ensino da matemática, sabendo que o estudo sobre a Geometria Euclidiana, discutindo dois
Teoremas importantes: Teorema de Pitágoras e Teorema de Haga, bem como, problemas que atravessaram séculos
para a sua resolução. Desse modo, esse é o momento em que o docente pode aplicar o que foi fundamentando nos
tópicos anteriores, por meio dos estudos e das atividades com as dobras, de acordo com o Teorema de Huzita- Hatori e
os conceitos geométricos.
 
4 - RESULTADOS
 
Esse trabalho trouxe uma contribuição literária que aborda história, problemas e Teoremas da Geometria para que os
professores do ensino básico possam utilizar como apoio teórico com a finalidade de repassarem o conteúdo
geométrico, transmitindo os problemas e Teoremas aqui abordados de uma forma lúdica, mas que proporcione a
construção dos conceitos da geometria plana.
Dessa forma, essa proposta pode e deve ser testada amplamente, necessitando apenas de um bom planejamento, para
a utilização adequada de materiais manipuláveis.
Os aprendizados obtidos com o ensino da Geometria por meio de dobras vão além dos resultados visíveis na escola,
como também, o desenvolvimento de habilidades como memória, concentração, criatividade e, principalmente, interação
com outras realidades dentro de sua própria sala. Tudo isso pode acontecer através do empenho do professor e de
suas peculiaridades como educador, uma vez que somente ele pode determinar o momento certo e o como trabalhar
com tais experimentos práticos, já que conhece o nível e grau de interesse da turma.
 Ao final da prática os alunos puderam relatar de forma escrita suas considerações e sentimentos sobre a temática e
uma resposta recorrente foi a deficiência da educação básica como uma das problemáticas enfrentadas pelo pedagogo,
pois os conceitos nem sempre são trabalhados com os alunos com a finalidade de serem explorados os conhecimentos
matemáticos e sim priorizando atividades mecânicas.
 Este trabalho também revela caminhos para o uso de tecnologias mais avançadas como a utilização do software
Geogebra e também de gravações de vídeo com o passo a passo das manipulações das dobras, proporcionado maior
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enriquecimento e qualidade de recursos que podem ser disponibilizados para o aprendizado dos alunos.
Uma constante dificuldade em aplicar algo novo na sala de aula encontra-se no medo em que alguns alunos e
professores em saírem de uma zona de conforto a qual já estão acostumados a vivenciar e, partirem para novos rumos
e formas de ensino e aprendizagem. O ensino tradicional pautado em aulas expositivas em que somente o professor é o
detentor do saber faz com que o discente seja o polo passivo do conhecimento, em que somente recebe o conteúdo e
em nenhum momento participa de sua construção, ou seja, procurar um meio (lúdico e inovador) de reduzir a resistência
de determinadas matérias que muitos alunos apresentam, em especial, em determinados conteúdos matemático é, de
longe, uma máxima seguida por parte de uma parcela de professores. E para uma condução diferenciada do conteúdo
nesta prática, fez-se necessária a utilização de uma sequência de ensino pautada na situação ativa do professor, em
que através de perguntas desafiadoras levam os alunos a passarem por quatro etapas do conhecimento que recompõe
a reprodução do trabalho do matemático envolvendo os agentes nos momentos em que o conhecimento sobre
determinada questão foi sendo formada. 
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