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OFICINA GEOMETRIA DE PAPEL: DOBRAS À VISTA
UMA EXPERIÊNCIA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS
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RESUMO: O referido artigo tem como objetivo possibilitar aos docentes dos anos iniciais o contato com alguns
conceitos básicos da Geometria plana por meio de atividades práticas, como a construção de dobraduras,
para despertar o estímulo e o desejo de estudos sobre questões que envolvam a Geometria e seu ensino.
Para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, sendo a modalidade
selecionada um estudo de caso, tendo como principais teóricos de estudo Curi (2005), Franco (2011),
Gardner (1995), Lopes (2005), Piaget (1993), Tardif (2011) e Pires (2000). Essa pesquisa possibilitou
reflexões a respeito da importância da formação continuada para a melhoria da prática pedagógica com vistas
a transformá-la em práxis, bem como, a compreensão de que o trabalho com dobraduras favorece o
desenvolvimento cognitivo e matemático, estimulando a inteligência viso-espacial.

Palavras-chaves: Matemática; Geometria; formação continuada.

RÉSUMÉ: L&39;article vise à permettre aux instituteurs contact avec certains concepts de base de la
Géométrie plane grâce à des activités pratiques, telles que la construction de pliage pour éveiller la
stimulation et le désir des études sur les questions concernant la Géométrie et leur enseignement. Pour le
développement de cette recherche, nous avons choisi une approche qualitative avec une étude de cas
sélectionnée, ayant comme cadre théorique Curi (2005), Franco (2011), Gardner (1995), Lopes (2005),
Piaget (1993), Tardif (2011) et Pires (2000). Cette recherche a permis des réflexions sur l&39;importance de
la formation continue pour l&39;amélioration de la pratique pédagogique en vue de la transformer en praxis,
ainsi que la prise de conscience que travailler avec pliage favorise le développement cognitif et
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mathématicien, stimulant l&39;intelligence visuo-spatiale.

Mots-clés: Mathématiques; Géométrie; formation continue.

1. INTRODUÇÃO
A experiência na docência de uma das autoras deste artigo, como professora dos anos iniciais, há quase duas
décadas, a Matemática sempre instigou sua curiosidades e necessidade de entender por que os alunos, na sua
maioria, apresentam certo mal estar, quando o assunto é esta área do conhecimento. Ao se deparar com a
leitura do livro de Edda Curi (2005) sobre a Matemática e a formação dos professores dos anos iniciais,
depare-se com uma questão que, ao longo de sua prática pedagógica, tem lhe causado algumas frustrações,
qual seja, o ensino de Geometria. No decorrer da leitura da referida autora, pode-se perceber que esta é
também uma questão que afeta outros professores, em outras realidades. De acordo com os PCNs (2001, p.
55)
Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de matemática no Ensino Fundamental,
por meio deles, o aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, descrever
e representar, de forma organizada, o mundo em que vive.

Muitos professores afirmam que estudaram pouca geometria no seu tempo de estudo e que se sentem pouco
à vontade para ensiná-la, e que necessitam, em primeiro lugar, estudar seus conceitos, para repassar aos
alunos. Provavelmente, a ignorância sobre a importância dos conceitos geométricos possibilitou o
afastamento deste estudo, e que, quando os professores tentam adiar cada vez mais para o final do ano
letivo o seu ensino, ou, quando preferem não abordá-lo, estão procurando ser fiéis aos seus princípios de
fidelidade profissional e ética, por isso, “ensinam” apenas aquelas figuras que vem nos livros didáticos. Tais
relatos só vêm corroborar com o que afirma Fonseca (2011, pp. 14-15), ao asseverar que
É frequente ouvir das professoras das séries iniciais que, por diversos motivos, mas principalmente por não
saberem o que fazer (nem como e nem por quê), elas acabam não trabalhando nada de Geometria em suas
aulas de matemática. Mais do que a dificuldade do ensino de Geometria é a omissão desse ensino que
flagramos nas experiências que acompanhamos ou nos depoimentos dos professores.

Essas constatações deixam claro, para nós, a necessidade urgente de formação continuada nessa área, como
instrumento para amenizar, ao menos, as dificuldades dos professores e dinamizar o processo de ensino e
aprendizagem, no que diz respeito ao ensino de geometria.

2. DISCUSSÃO TEÓRICA
Para Tardif (2011, p. 36), “pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado pelo amálgama,
mais ou menos coerente, de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.”
A formação continuada dos docentes em muito favorece a aquisição de novos/velhos conhecimentos,
possibilitando a troca de experiências, a ocorrência de diálogos sobre os conflitos e angústias de sua formação
e de sua prática pedagógica, o que também possibilita, ao professor, estímulos adequados para que este
possa tornar-se um professor/pesquisador, e reflexivo, não apenas na construção do conhecimento
matemático, mas em todos os saberes quem envolvem sua formação e sua práxis. Esse constante processo
de reflexão da prática pedagógica só será possível por meio da formação inicial e continuada dos docentes e,
isto, pode se efetivar dentro da própria escola, no coletivo, na construção partilhada de saberes, troca de
experiências, por meio da prática da pesquisa-ação. As reflexões que nos levaram a compreender que tempo
de serviço em sala de aula não significa, necessariamente, reprodução de conhecimento significativo, se não
houver o exercício da reflexão, para articular teoria e prática. Sem isto, será muito difícil a construção de
saberes, tão desejada e esperada pelos docentes. Franco (2012, p. 180) enfatiza mais uma vez sobre a
necessidade do professor também tornar-se um pesquisador, dentro de sua própria atividade de sala de aula,
mas não esquecendo a troca de experiências com seus pares, a partir dos estudos compartilhados.
Há vários estudos que consistentemente consideram que a pesquisa-ação poderá ser uma alternativa
metodológica, e mesmo uma prática pedagógica, para construir conhecimentos sobre a prática docente de
forma mais fidedigna, permitindo um esclarecimento das teorias implícitas na prática e favorecendo aos

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/oficina_geometria_de_papel_dobras_a_vista_uma_experiencia_de_form.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-9,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



sujeitos da prática melhor apropriação crítica de algumas teorias educacionais, o que poderia produzir a
transformação de suas concepções sobre o fazer pedagógico e, em decorrência, transformações em suas
práticas.

2.1 O CONHECIMENTO DA GEOMETRIA

Se não se sabe ao certo quando a Matemática teve origem, pouco se pode afirmar, também, com relação ao
nascimento ou aparecimento da Geometria. Sabe-se, segundo Toledo (2009, p. 278), que
A cronologia da construção do conhecimento geométrico indica que o homem começou a geometrizar por
conta da necessidade de reconstruir limites (fronteiras) em terras, de construir artefatos, ornamentos ou
instrumentos, de construir moradias, de navegar, de se orientar etc. e na realização dessas atividades a
medição desempenhou uma função importante.

Muitos estudiosos afirmam que a Geometria nasceu no Egito, devido à necessidade prática de se realizar
novas medidas de terras após as grandes inundações ocorridas no vale do rio. Após muitos séculos de
práticas cunhadas pelas necessidades diárias, no século II a. C. na Grécia, Euclides organizou os
conhecimentos geométricos de forma sistematizada, dando origem ao que chamamos hoje “geometria
euclidiana”, que é recomendada pelas propostas oficiais de ensino que constam nos livros didáticos.
Considera-se que sua obra Os Elementos, composta de 13 livros, é a que teve mais edições, superada pela
Bíblia (SOARES, 2009, p. 99).
Estudos apontam que os gregos eram apaixonados pela geometria, pela simetria, apesar da necessidade
também de somar, subtrair, ou seja, realizar contas, em suas negociações diárias. Toledo (2009, p. 13)
esclarece-nos que
(...) a maioria dos currículos escolares do mundo todo, durante longo tempo, não deu a essas experiências a
importância devida, sempre se preocupavam muito com as atividades ligadas à linguagem e à quantificação,
deixando de explorar a capacidade infantil de percepção espacial em trabalhos de geometria.

Apesar das poucas pesquisas realizadas sobre esse campo do conhecimento, entre as décadas de 1960-1980,
ocorreu no Brasil e na Europa um movimento que ficou caracterizado como Movimento da Matemática
Moderna – MMM, considerado o segundo movimento internacional do ensino de Matemática. Apesar de ter
recebido muitos financiamentos do governo, esse movimento também recebeu críticas acirradas,
principalmente a de que foi um fracasso e de que acabou com o ensino de Geometria.
Tanto no Brasil, como no cenário internacional, os debates decorriam sobre qual geometria deveria ser
ensinada na proposta modernizadora, e longe de ser abandonado pelos autores, o que houve na verdade foi
uma diversidade de posicionamentos, no que diz respeito ao ensino de Geometria, que deveria ser
apresentado como uma nova proposta. Oliveira (2011, p. 155) esclarece o seguinte:

Outro ponto destacado na confrontação dos diversos estudos é a evidência de metodologia diferenciada para
o ensino de geometria, principalmente apoiado na presença de materiais didáticos e com ênfase na
experimentação. As figuras geométricas também marcaram presença acentuada nos manuais didáticos da
época. Pode-se afirmar que tanto os materiais didáticos como a experimentação são apontados como
fundamentais na passagem do concreto para o abstrato, de modo a atingir as estruturas matemáticas.

Sabendo-se que os conceitos geométricos desenvolvem no aluno um tipo especial de pensamento, o qual lhe
possibilita compreender, descrever e representar, de forma organizada, o mundo em que vive (PCN, 2001),
não podemos deixá-los à margem de nossa prática pedagógica, pois estaríamos contribuindo, de fato, para a
não efetivação de um ensino de qualidade. Soares (2009, p. 96) afirma que
(...) a geometria é essencialmente humana, ou um conjunto de criações (...) que o ser humano encontra para
transformar e representar o espaço em que vive; planejar a construção de um objeto, exprimir ideias sobre o
que percebe no ambiente; promover o embelezamento de um objeto, de uma superfície ou de um ambiente;
representar o mundo em linguagem científica.

2.2 GEOMETRIA: A LINGUAGEM DA ABSTRAÇÃO
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Estudos a respeito da Geometria assinalam que o corpo é ponto de referência crucial no processo de
construção dos conceitos geométricos pela criança, aliás, é seu primeiro “objeto concreto” para a aquisição
desse conhecimento. Pires (2000, p. 36) afirma que “a Geometria lida com relações entre objetos reais e
objetos teóricos e sua origem está em trabalhos práticos reais e ao mesmo tempo, em teorias abstratas.”
O estudo da Geometria, enquanto linguagem da abstração é de fundamental importância para o
desenvolvimento cognitivo da criança e, no Ensino Fundamental, o conhecimento do mundo a sua volta é o
ponto de partida para o ensino dessa disciplina. Aprofundar discussões sobre esse processo, buscando
embasamento em teóricos que possam auxiliar os professores na compreensão dessa aquisição é crucial para
sua efetivação. Em consonância com esse pensamento, Lopes (2005, p. 74) aponta que
Na abordagem construtivista piagetiana, o conhecimento resulta das mudanças nas estruturas cognitivas
conceituais resultante da interação entre o aluno (sujeito) e o objeto (geométrico). Essas estruturas mudam
por meio de dois processos distintos: a assimilação e a acomodação. Na fase de assimilação um novo
elemento é incorporado à estrutura cognitiva do aluno _ o sujeito age sobre o objeto. Na fase de acomodação
ocorre o processo inverso, o objeto atua sobre o sujeito por meio de sua influência sobre as estruturas
cognitivas do aluno.

A passagem do concreto para o abstrato, ou seja, do espaço vivenciado para o pensado, ocorre, a partir de
duas situações. No espaço vivenciado, a criança observa, manipula o objeto, pega, decompõe, monta,
desmonta, enquanto que, no espaço pensado, ela constrói um espaço interior, fundamentado no raciocínio.
Em reforço a esta ideia, Piaget (1993, p. 32) enfatiza, mais ainda, que “o problema da passagem da
percepção à representação espacial é portanto, dupla, e apoia-se simultaneamente no significante e no
significado, isto é, na imagem e no pensamento.” A partir do contato direto com os objetos , com a imagem,
desenvolve-se, então, esse conhecimento, a percepção.
Ora, se a construção do espaço começa no plano perceptivo, ela prossegue no terreno da representação e,
para introduzir ao estudo da intuição espacial de ordem representativa, seria necessário, precisamente,
compreender a passagem de um desses planos ao outro. (Piaget, 1993, p. 53).

É nesse sentido que presenciamos, nas escolas, as dificuldades que os professores sentem ao tratarem do
conhecimento da Geometria, pois este é um “tipo” de conhecimento bastante singular, como se ele fosse
intrinsicamente ligado ao ser humano e fizesse parte de sua inteligência, uma capacidade inata e interna. No
entanto, para que ele seja exteriorizado, existe a necessidade de estímulos externos, estímulos concretos,
visuais, para que a criança desenvolva essa capacidade perceptiva, de modo a apreendê-la e materializá-la,
na forma do conhecimento concretizado, em suas ações do cotidiano. Percebe-se, ainda, que uma das
dificuldades para o desenvolvimento desse último é que ele não acontece de uma hora para outra, mas por
meio de fases, que são paralelas à idade das crianças.
Durante um primeiro estádio, que se estende em média até 3:6 ou 4 anos, obtemos um reconhecimento mais
ou menos fácil dos objetos familiares, mas não das figuras geométricas de caráter euclidiano, ao passo que
durante o segundo estádio (4-6,6-7 anos) as figuras euclidianas são progressivamente diferenciadas e
somente no curso de um terceiro estádio (após 6: 6 ou 7 anos) a síntese das formas complexas possível.
(PIAGET, 1993, P. 36)

O desenvolvimento da atividade perceptiva ou sensório-motora, durante o primeiro estágio (até mais ou
menos 4 anos) acontece de forma muitos sensível. Nesse período a criança permanece quase passiva em
presença dos objetos. Ela pega os objetos, apalpa-os, mas ainda não “sabe” explorá-los. No estágio II,
tátil-cinestésico (de 4 a 7 anos), a atividade perceptiva se afirma, a criança passa a realizar, nos objetos,
explorações mais globais, segura-os em suas extremidades e passa a estabelecer relações das partes com o
todo, a princípio faz uma análise incompleta até chegar numa análise mais detalhada, dos ângulos, por
exemplo, observando as rotações e a passagem dos movimentos. No terceiro estágio, o nível das operações
concretas (7- 8 anos) a criança passa a realizar explorações sistemáticas, tem domínio do visível e do
manipulável, o pensamento já consegue trabalhar por meio de analogias, então ela passa a interiorizar a
figura e sua imagem por completo. Piaget (1993, p. 56) considera a imagem como uma “imitação
interiorizada, isto é, suscetível de esboçar-se sem mais nada, em lugar de manifestar-se em gestos
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exteriores, mas ligada no inicio a esses gestos imitativos, como na imagem lúdica (...)”. No estágio IV, o das
operações formais (11 a 12 anos), a criança já domina as operações concretas, é nesse nível que tem inicio o
pensamento formal ou hipotético-dedutivo, das proposições abstratas.
De acordo com Gardner (1994, p.155), o estudo da geometria possibilita o desenvolvimento da inteligência
espacial. “Como uma inteligência que data de muito tempo, a inteligência espacial pode ser prontamente
observada em todas as culturas humanas conhecidas. Certamente invenções específicas como a geometria.”

2.3 A DOBRADURA E A GEOMETRIA
De acordo com os PCN (2001) as atividades geométricas podem contribuir para o desenvolvimento de
procedimentos de estimativa visual, seja de comprimentos, ângulos ou outras propriedades métricas das
figuras, sem usar instrumentos de desenhos ou de medida. Isso pode ser feito, por exemplo, por meio de
trabalhos com dobraduras (...). Dessa forma, a atividade com dobras de papel é um excelente recurso para
familiarizar a criança com conceitos geométricos, ideia esta colocada por Friedrick Froebel (1782 – 1852),
criador dos jardins de infância.
O hábito de fazer figuras com papéis dobrados é tão antigo quanto à origem do papel e o origami (ori+kami=
origami, arte de dobrar papel) deve-se ao Japão. Além de muitos outros conhecimentos “os movimentos de
dobrar contribuem para que a criança afirme a dominância lateral, oriente-se em relação a si mesmo, adquira
controle sobre suas ações etc.” (ASCHENBACH, 2009, p. 48).
No Brasil, a arte do Origami foi introduzida através do país vizinho, Argentina, e, pelos imigrantes japoneses,
que vieram a partir de 1908. Quando essa população emigrou para o Brasil, trouxeram com eles vários
costumes, entre eles, o Origami. Na década de 60, a Profa. Yachiyo Koda, começou a ensinar origami
oficialmente pela Aliança Cultural Brasil-Japão.
Entre as maiores expressões de origamistas, temos Akira Yoshizawa, japonês, reconhecido
internacionalmente como o mestre dessa prática. Com esse conhecimento desenvolvido desde a sua infância,
algum tempo depois ele passou também a ensinar geometria usando origamis, que se provou um ótimo jeito
de materializar problemas geométricos, tornando-se um dos grandes pioneiros dessa atividade.
O trabalho com dobraduras contribui significativamente para a passagem da representação do concreto ao
abstrato, por meio da visualização das dobras, das transformações das figuras em contato direto com as
mãos.

3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento da presente pesquisa, optou-se por uma abordagem qualitativa, na qual “a
representatividade (...) está relacionada à sua capacidade de possibilitar a compreensão do significado e a
“descrição densa” dos fenômenos estudados em seus contextos e não à sua expressividade numérica.”
(GOLDENBERG, 1997, P.50). A modalidade de pesquisa qualitativa selecionada para a presente investigação é
um estudo de caso, conceituado por Yin (2010, p. 39) como
O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em profundidade e
em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são
claramente evidentes.

Os sujeitos selecionados para essa investigação são professores formados em Pedagogia que lecionam nas
escolas públicas da zona urbana do município de Teotônio Vilela, no estado de Alagoas e que lecionam no
Ensino Fundamental. Conseguimos a participação de 11 professores. Desses 11, 9% do sexo masculino e
91% do sexo feminino. Todos formados em Pedagogia e 45% com especialização. 27% com renda até 2
salários mínimos, 64% dos entrevistados com renda entre 2 a 4 salários mínimos e 9% entre 4 a 10 salários
mínimos. Dos 11 entrevistados, 45,5% deles com tempo de trabalho em sala de aula entre 10 a 15 anos,
45,5% entre 16 a 20 anos e 9% acima de 20 anos. 45,5% deles com idade entre 30 a 35 anos, 45,5% entre
36 a 40 anos e 9% acima de 40 anos.
Demos, então, início ao nosso estudo de caso que teve como problema investigar que conhecimento de
geometria possui os professores dos anos iniciais do município de Teotônio Vilela. Segundo Yin (2010, p. 142)
“um importante ponto forte de coleta de dados do estudo de caso é a oportunidade de usar diferentes fontes
de evidências”. Ainda e muito importante definição nos traz Yin (2010, p. 143) que consubstancia nossa
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pesquisa. Segundo ele
O uso de múltiplas fontes de evidências nos estudos de caso permite que o investigador aborde uma variação
maior de aspectos históricos e comportamentais. A vantagem mais importante apresentada pelo uso de
fontes múltiplas de evidência, no entanto, é o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação, um
processo de triangulação e corroboração.
Nesse sentido, para a coleta de dados, foram usados os seguintes instrumentos: Questionário aplicado antes
da oficina de Geometria: o questionário foi organizado com duas questões abertas e quatro fechadas;
currículo oficial (PCN) e currículo construído pelos professores (prescrito); livros didáticos entregues aos
professores para serem escolhidos e a coleção escolhida por eles; Conversas informais; Na oficina geometria
de papel: dobras à vista para se trabalhar alguns conceitos da geometria plana por meio de dobraduras; e o
questionário realizado após a realização da oficina. Para este artigo focaremos nossas discussões a partir da
Oficina realizada com os professores que apresentaram resultados muito satisfatórios e nos estimulou a
continuar os estudos e pesquisas a respeito do conhecimento geométrico.

3.1 OFICINA GEOMETRIA DE PAPEL: DOBRAS À VISTA

Para a efetivação desse trabalho tivemos como objetivo principal, possibilitar o contato de alguns conceitos
básicos da geometria plana por meio de atividades práticas, tal como a construção de dobraduras, bem como,
despertar no docente o estímulo e o desejo de estudar e pesquisar sobre as questões que envolvam a
geometria e seu ensino. A realização dessa Oficina se deu da seguinte forma: na 1ª etapa realizamos um
levantamento prévio sobre as características geométricas presentes na folha de papel (formato retangular).
Na atividade proposta falamos sobre a importância da geometria no contexto escolar, sua origem, a origem
do papel e o trabalho da dobradura como instrumento para possibilitar a aquisição de alguns conceitos
geométricos; ouvimos a opinião dos professores quanto ao conhecimento que eles têm ao observarem uma
folha de papel no que concerne à geometria. Na 2ª etapa trabalhamos os conceitos básicos da geometria
plana como, ponto, retas paralelas, concorrentes e retas perpendiculares. Durante a 3ª etapa com um pedaço
de papel “qualquer” construímos um retângulo e observamos o ângulo reto. Na 4ª etapa fizemos a construção
do quadrado a partir de uma folha em formato retangular, fizemos estudo da bissetriz, da congruência e da
mediatriz com as dobras realizadas. Durante essa etapa os professores puderam constatar que o quadrado
também é um retângulo. Aproveitamos para aprofundar o conceito de ângulo reto. Na 5ª etapa construímos
os triângulos equiláteros, escaleno e isósceles. Durante a atividade pôde ser percebido que a base do
triângulo é também a base do retângulo e discutido sobre a importância do conhecimento do centro do
triângulo; aproveitamos nesse momento para relembrarmos o conceito de ângulo reto, obtuso e ângulo
agudo. Na 6ª etapa, a partir das dobras realizadas, conhecemos algumas características das figuras
bidimensionais (polígonos) e observamos a transformação de algumas figuras poligonais em outras, por meio
das dobraduras. Na 7ª etapa compreendemos o conceito de simetria a partir das primeiras noções do que
seja mediatriz e bissetriz. Na 8ª etapa construímos a dobradura do tsuru com o propósito de identificarmos
todos os conceitos da geometria plana trabalhados durante a Oficina. A partir dessa dobradura adquirimos a
noção de tridimensionalidade. Na 9ª etapa realizamos a avaliação e autoavaliação da oficina.

4. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS
A partir das pesquisas para efetivação da construção dessa oficina e dos estudos mais aprofundados com
relação ao professor dos anos iniciais e sua formação, a gênese de conceitos geométricos e, principalmente, o
trabalho realizado com os professores do estudo, constatou-se que o trabalho com dobraduras em muito
favorece o desenvolvimento cognitivo e matemático do aluno, bem como a construção de aulas amplamente
significativas. Além de divertido as dobras no papel aguça o desenvolvimento da memória, a criatividade, a
imaginação, o fluir artístico e objetivamente conceitos geométricos dos mais simples aos mais complexos.
Para Piaget (1993, p.41)
Há, na abstração das formas, mais do que uma simples extração das qualidades inerentes ao objeto: há uma
abstração em relação à ação ou à coordenação das ações do sujeito, e é isso que é necessário compreender
desde o início para poder explicar como o raciocínio geométrico das crianças mais velhas chegará tão
rapidamente a ultrapassar a experiência.
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O trabalho realizado com os docentes durante todas as etapas dessa oficina nos proporcionou momentos de
muitas reflexões, pois, a partir da troca de experiências, dos diálogos sobre as angústias referentes às
dificuldades para tratar do ensino de geometria com os alunos, vimos que é possível buscarmos alternativas
interessantes para superação de algumas dessas dificuldades. Com isso, a Oficina Geometria de papel: dobras
à vistas foi de grande relevância no processo dessas reflexões, bem como revelou-se um importante e sólido
instrumento para auxiliar os professores na construção de alguns conceitos básicos da geometria plana, pois
no contato diretos com as diferentes dobras no papel é possível verificar a presença, por meio da imagem,
dos referidos conceitos. Piaget (1993, p. 56) mais uma vez nos auxilia a entender a importância da imagem
para o processo de construção do espaço na criança quando afirma que
A imagem (...) é uma imitação interiorizada, isto é suscetível de esboçar-se sem mais nada, em lugar de
manifestar-se em gestos exteriores, mas ligada no início a esses gestos imitativos, como na imagem lúdica ou
na imitação diferenciada.

Além de ser uma atividade muito prazerosa, dobrar papel, ou seja, confeccionar dobraduras, esta, segundo
Gardner (1994) também pode estimular o desenvolvimento da inteligência viso-espacial, principalmente, se o
foco em questão for o estudo direcionado da geometria. Toledo (2009, p. 277) ajuda-nos a refletir sobre a
importância dessas atividades “lúdicas” quando afirma que “(...) tais atividades não só são importantes para o
desenvolvimento da intuição espacial e de habilidades para visualizar, desenhar, interpretar e construir, mas
tem relação com a formação do pensamento geométrico dedutivo.”
Vimos, então, que o trabalho com dobraduras bem planejado e direcionado pode colaborar para a construção
de conceitos geométricos, proporcionando ao professor a aquisição desse conhecimento para que seja
possível estimular no aluno, a partir de atividades práticas, a passagem do espaço vivenciado para o espaço
pensado, ou seja, a passagem do conhecimento concreto ao abstrato.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Se o conhecimento da geometria permite uma profunda interação da intuição do espaço, que a criança já
possui desde cedo, esse conhecimento necessita ser estimulado para que saia do campo da intuição e parta
para o campo da ação, onde o sujeito passa a interagir com o mundo a sua volta, com a possibilidade de agir
sobre ele, e transformá-lo, de acordo com suas necessidades. A construção do conhecimento geométrico
envolve certa complexidade, inerente ao próprio desenvolvimento da inteligência humana. Nesse sentido, a
escola se constitui num lugar apropriado para ajudar na sua construção, por meio de atividades
diversificadas, concretas e compatíveis, com os níveis de desenvolvimento da criança. Fonseca (2011, p. 28)
afirma que “o objetivo principal do ensino de geometria nas séries/ciclos iniciais é a percepção e organização
do espaço em que se vive.” A escola, pode propiciar, e tem condições de estimular, a capacidade criadora e
de observação da criança, pela aplicabilidade de atividades planejadas para esse fim, colaborando de forma
direta com seu crescimento e desenvolvimento do conhecimento cognitivo e espacial, e, ao mesmo tempo,
dando-lhe condições de atuar no espaço em que vive, refletindo sobre suas condições e funcionamento.
Ao serem trabalhados, desde cedo, esses conhecimentos levam o aluno a perceber o mundo com precisão,
realizar transformações necessárias em seu meio, e a ser capaz de recriar aspectos da experiência visual,
mesmo na ausência de estímulos físicos importantes.
Mais uma vez, notamos a grande importância do trabalho a ser realizado pela escola e pelos professores, na
construção do conhecimento geométrico pela criança, desde a primeira infância, pois, como vimos, este é um
processo gradativo, mas que precisa ser estimulado a partir de atividades práticas, e do contato com objetos
manipuláveis para que aconteça de modo favorável. Esses estímulos também possibilitam o desenvolvimento
da inteligência espacial, a partir da internalização da imagem do mundo visual, com precisão, a fim de que
sejam possíveis as transformações necessárias, e para que, assim, ocorra a passagem da percepção abstrata,
para a concreta, a “real” e as atividades a partir da formação continuada dos professores podem proporcionar
momentos de muita aprendizagem, principalmente na troca de saberes e experiências...
Por outro lado, se o docente se apresenta como um sujeito muito importante na construção desse processo,
mas que, por inúmeras situações de sua formação e do contexto histórico em que está inserido, em virtude
de inúmeros fatores que não lhes possibilitaram também a construção efetiva desse conhecimento ao longo
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de sua vida escolar e durante sua formação, caberá, aos gestores, buscarem alternativas, como o processo de
formação continuada, que é uma estratégia salutar, para superação dessas dificuldades e para a melhoria da
prática pedagógica, contando com a possibilidade de transformá-la em práxis, processo em que o docente
está em constante reflexão sobre o seu papel de agente de mudança, da sociedade, e de colaborador, na
educabilidade das crianças.
Frisando mais uma vez a questão que nos levou ao estudo dessa pesquisa, ou seja, que conhecimento de
Geometria possui os professores dos anos inicias do município de Teotônio Viela, podemos afirmar,
veementemente, que esses docentes não “se arriscam” a ensinar Geometria, porque não tiveram a
oportunidade de vivenciá-la em seu período de estudo, nem tampouco durante sua formação no curso de
Pedagogia, faltando-lhe mesmo, a base desse conhecimento. Vimos, por meio de trabalhos como, por
exemplo, a efetivação da Oficina Geometria de papel: dobras à vista, que a formação continuada pode ser
uma boa maneira para nortear o embasamento desse professor, neste campo do conhecimento humano tão
importante de forma a não alijá-lo de uma formação consistente.
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