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RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade incentivar os atuais e futuros professores a conduzir seus 
alunos a falar e pensar sobre algumas noções básicas de geometria plana com simplicidade, 
segurança e, sobretudo, aliando estes conhecimentos a questões práticas do dia-a-dia. Nossa 
proposta fundamenta-se em dois pressupostos básicos: O primeiro é a possibilidade abrangente 
de ensinar matemática de forma prazerosa, retirando do imaginário do alunado a visão 
estigmatizada construída no decorrer da história que dissemina a idéia de uma matemática feita 
para alguns poucos “eleitos”. O segundo, e não menos importante pressuposto, é mostrar que a 
construção da linguagem matemática deve ser feita, partindo-se da compreensão dos conceitos 
aos quais se refere. O ensino fundamental é o nível de ensino a qual este trabalho destina-se. A 
atividade lúdica, aqui manifesta através do uso do origami, busca desenvolver a criatividade e o 
senso ecológico do aluno além de surgir como “mecanismo concretizador” de alguns constructos 
matemáticos. Deste modo, esperamos que ao término deste mini-curso tenhamos contribuído no 
sentido de buscar uma alternativa que torne enriquecedor o processo de ensino-aprendizagem 
dessa disciplina. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Origami. Geometria. Interdisciplinaridade.  
 
 
 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

Segundo Druck (2006), ex-presidente da Sociedade Brasileira de 

Matemática “a qualidade do ensino da Matemática atingiu, talvez, seu mais baixo 

nível na história educacional do país”. O que se percebe é que a atual Educação 

passa por um momento de reflexão com relação às possibilidades de um ensino 

mais significativo, com vistas a superar antigos processos de ensino que não têm 
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atendido às expectativas de professores e alunos no processo ensino-

aprendizagem. 

 

No início de nossa caminhada acadêmica nos deparamos com uma 

das mais evidentes problemáticas referentes ao ensino atual de matemática: a 

dificuldade de se concretizar o ensino da disciplina e a maneira como o ensino é 

desvinculando da realidade de quem aprende. Esta situação, bem como o debate 

com alguns de nossos professores, o desenvolvimento de trabalhos em 

disciplinas da academia, mini-cursos e mesmo certo interesse pelo Origami e 

suas aplicações na educação incentivaram nosso envolvimento junto a este 

objeto de pesquisa.  

 

Ao iniciar as pesquisas sobre dobradura (ou origami), percebemos que 

esse seria um recurso muito útil no ensino de Matemática, principalmente porque 

se caracteriza por utilizar materiais de baixo custo, que resultam na apresentação 

de formas e cores que despertam interesse devido à sua beleza. Além disso, o 

resultado final da construção de uma dobradura é um material manipulável, que 

permite ao aluno manusear o objeto em estudo, para analisar suas propriedades 

e características. 

 

O lúdico está intrinsecamente ligado com nossa vida diária e quando 

observamos que muitos alunos vêm representando a Matemática como uma 

disciplina difícil e ainda, por outro lado, professores que afirmam que a 

Matemática é difícil de ser ensinada de uma maneira compreensiva e/ou criativa, 

acreditamos que os educadores precisam ser capazes de criar em suas salas de 

aula uma atmosfera de interesse e motivação e atuar como mediadores eficazes 

no processo de ensino. 

 

De acordo com Reys (1971), os materiais concretos devem 

proporcionar uma verdadeira personificação e representação dos conceitos 

matemáticos ou das idéias exploradas. Devem ser motivadores da aprendizagem 

matemática dos alunos e favorecedores da abstração matemática, quer seja pela 

manipulação individual ou em grupo. 
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Nesse sentido, em que o Origami contribuiria no ensino de matemática 

e/ou outras disciplinas? Qual é a vantagem de usá-lo bem como outros materiais 

concretos no ensino da matemática?  

 
DO CONCRETO PARA O ABSTRATO 

 

Moysés (1997) ressalta a importância que o componente imaginativo-

visual do pensamento1 exerce sobre a solução de problemas matemáticos e faz 

referência ao experimento desenvolvido por Krutetsky baseado em pesquisas 

anteriores de outros pesquisadores soviéticos no campo da Educação 

Matemática. Krutetsky realizou o experimento com 19 estudantes de 11 a 14 anos 

que apresentavam baixo rendimento escolar em matemática e o mesmo consistia 

em submeter os estudantes a um ciclo de estudos sobre assuntos elencados tais 

como álgebra e geometria. 

 

 No experimento se constatou que os estudantes que tinham um 

componente imaginativo-visual mais desenvolvido, manifestavam maior facilidade 

em compreender as representações gráficas, a linguagem simbólica, esquemas e 

desenhos contidos em problemas matemáticos obtendo um melhor aprendizado.  

  

Diante deste fato o uso do origami pode servir de “mecanismo de 

aplainamento”, pois os alunos que possuem algum déficit imaginativo-visual, 

aferindo-se aqui ao sentido de abstração do termo, poderiam dispor do material 

concreto, neste caso o papel, como meio facilitador da aprendizagem. 

 

Mendes (2006) ressalta a importância dos materiais concretos quando 

afirma que o ensino de matemática só alcançará seu objetivo e fornecerá ao 

estudante habilidades e conhecimentos úteis que o prepare para resolver os 

problemas diários, quando se valer de uma metodologia que valorize a ação 

docente do professor, através de um ensino partindo do concreto para o abstrato. 

 
                                                
1 A autora usa o termo para se referir à capacidade de abstração do aluno. 
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A PROPOSTA 

 

 Para realizar um trabalho sobre o Origami no ensino-aprendizagem da 

Geometria, julga-se importante realizar, de uma forma mais simples um resgate 

histórico sobre o mesmo. O Origami é uma arte milenar de origem japonesa que 

tem como base a criação de formas através da dobradura de papéis sem o uso de 

cortes. Etimologicamente origami é a junção das palavras ori que significa 

“dobrar” e kami (ou ainda gami) que significa papel. 

 

A arte da dobradura proporciona aos alunos conhecimento de várias 

áreas, pois ela abrange, além da matemática, a arte, ciências e o meio ambiente. 

Além de habilidades na coordenação motora, organização e paciência ela 

favorece, acima de tudo, o espírito colaborador com todos os colegas de classe. 

Essa prática pode despertar a preocupação ecológica através da reciclagem de 

revistas, jornais, papel de embrulho que poderão ser reutilizados como matéria 

prima para as dobraduras. 

 

No ensino da matemática e, mais especificamente no tocante ao que 

delimitam os objetivos deste trabalhoo, o uso do origami como ferramenta 

metodológica tem a função primordial de “mecanismo concretizador de conceitos” 

viabilizando/auxiliando a aprendizagem de alunos que por motivos escusos não 

tenham desenvolvido ainda a abstração necessária para um pleno entendimento 

de tais constructos matemáticos. 

  

O origami torna-se uma estratégia muito interessante para despertar a 

atenção das crianças e promover maior entendimento sobre geometria plana, 

seus princípios, noções básicas de frações; discriminação de forma, posição e 

tamanho e desenvolvimento de conceitos como “para cima, para baixo para 

direita ou para esquerda”. Ele se estabelece em basicamente três etapas: o papel, 

a forma e o processo. É com base nestas etapas que pretendemos conduzir cada 

produtor a utilizar sua imaginação e criatividade.  

 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 5 -

 
O ORIGAMI COMO FERRAMENTA INTERDISCIPLINAR 

 

O meio ambiente é um dos temas transversais2 presentes nos PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais); Como tal, deve ter seu espaço mediador, 

quando viável, na elaboração da atividade matemática a ser desenvolvida nas 

alternativas metodológicas praticadas pelos professores quando pretendem dar 

mais significado à matemática abordada em qualquer nível de ensino. 

 

Para Mendes (2006), o ensino de matemática sempre valorizou a 

compreensão relacional impossibilitando desenvolver no estudante competências 

e habilidades para uma formação cidadã. O Origami, desde que utilizado para 

esse fim, pode ser uma poderosa ferramenta metodológica para ressaltar a 

importância da reciclagem e da preservação nos dias de hoje, oferecendo ao 

alunado subsídios que interfiram de maneira positiva em sua relação com o meio 

ambiente. 

 

METODOLOGIA 
 

 A proposta se desenvolve em torno de cinco principais momentos e 

seus objetivos: 

 
1º momento 

 

 Primeiramente esclarecemos o motivo da realização do trabalho, 

conceituando o origami: sua origem, suas aplicações, sua influência na 

matemática, além de dar dicas quanto a seu uso com vistas a alcançar objetivos 

pré-estabelecidos. Aqui também abordamos conceitos básicos de fração como a 

parte, o todo, conceitos estes que nos darão subsídios para alavancar o processo 

de ensino-aprendizagem do conteúdo matemático a ser abordado-a geometria; 

 

2º momento 
                                                
2 Para um melhor aprofundamento no tema consulte os PCN para o ensino fundamental e médio. 
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Num segundo momento, começam a ser utilizadas propriedades para a 

construção e representação de algumas figuras planas (quadrados, retângulos, 

triângulos) e principalmente abordagens de noções de frações no decorrer das 

dobraduras (Ver figura 1). É expressamente conveniente utilizar figuras de poucas 

complexidades, mas que explore ao máximo os conhecimentos iniciais da 

geometria; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º momento 
 

Neste momento daremos início à construção de alguns animais em 

origami (Ver figura 2) com três principais metas. 

  

A primeira delas é praticar a fim de que todos estejam envolvidos de 

forma colaborativa. Com todos estes procedimentos os conceitos matemáticos 

irão aflorando, mesmo que de maneira intuitiva, aos olhos dos participantes.  
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Nosso segundo alvo é identificar as figuras planas presentes nos 

origamis confeccionados.  É nesse momento que consideramos oportuno 

propormos aos alunos uma reflexão interdisciplinar: uma conscientização 

ecológica com relação à preservação da fauna brasileira.  

 

INTERDISCIPLINARIDADE: EXTINÇÃO  

 
A mais recente lista de animais ameaçados divulgada pelo IBAMA3 

(2003 e 2004) reúne ao todo 632 espécies/ subespécies dentre animais terrestres 

e aquáticos. Os estudos sobre a fauna sob risco de extinção vêm sendo 

realizados pelo IBGE4 desde o fim dos anos 1980, fundamentalmente com base 

nas listas do instituto e complementados por informações levantadas em 

diferentes instituições de pesquisas e na literatura especializada. A tabela 1 

mostra alguns dados da “famosa” lista vermelha da IUCN5 (International Union for 

Conservation of Nature). 

 
Tabela 1 

Espécies avaliadas e ameaçadas em 2006 

Espécies Avaliadas no mundo Ameaçadas no mundo Ameaçadas no Brasil 

Mamíferos 4856 1093 73 

Aves 9934 1206 124 

Répteis 664 341 22 

Anfíbios 5918 1811 28 

Peixes 2914 1173 58 

Fonte: IUCN 

 

Dentre os animais em extinção encontramos a arara azul, o urso pardo 

e a foca. Com uma significativa produção, principalmente de animais, põe-se em 

                                                
3 Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.  
4 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
5 União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (em Português). 

        Fig.2. Origami da foca 
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prática as questões interdisciplinares. Desse modo, iniciamos um processo de 

investigação em torno de algumas questões ambientais acerca de animais 

ameaçados ou em extinção; tudo com vistas a despertar nossos atuais e futuros 

professores acerca de um assunto tão preocupante mais ao mesmo tempo 

relevante. Sem dúvida não é desejo nosso ver estes animais apenas 

confeccionados em papel.  

 
4º momento 
 

Resumo do assunto, fixação de conteúdo através de material escrito 

com exercícios e atividades que busquem relacionar o origami ao conteúdo da 

geometria, sempre tendo por objetivo conduzir os alunos a visualizar o grau de 

entendimento dos assuntos matemáticos trabalhados de maneira lúdica; 

 

 
5º momento 

 

Tal como no terceiro, o procedimento final trabalha uma questão 

interdisciplinar: a reciclagem do papel. 

Interdisciplinaridade: Reciclagem 

 

Através de dados estatísticos (Ver tabela 2) pretendemos incentivar os 

educadores a conduzir seus alunos a uma reflexão sobre o assunto além de fazê-

los propor uma melhor maneira de conscientizar todo o ambiente escolar, quer 

seja com cartazes, ou panfletos, entre outros mecanismos de informação que 

tenham a mesma finalidade: uma conscientização e incentivo ecológico. 
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Tabela 2 

Taxa de recuperação de papéis recicláveis em países selecionados 

Países Selecionados Taxa de recuperação (%) 

França 80,7 

Japão 73,7 

Alemanha 72,8 

Reino Unido 70,9 

Espanha 63,8 

Estados Unidos 54,4 

Itália 51,8 

Malásia 50,7 

México 47,1 

Brasil (1) 43,7 

Finlândia 43,7 

China 37,9 

Argentina 35,5 

Rússia 32,8 

Índia 28,1 

                                      Fonte: RISI - dados relativos a 2007 
                                           (1) Fonte Bracelpa - dado relativo a 2008 

 

 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
 

Entendemos que o processo de ensino aprendizado ultrapassa as 

paredes de formalismos e certezas, pois o mesmo abrange acima de tudo 

comprometimento, respeito e responsabilidades. Nesse sentido, o origami torna-

se uma boa alternativa para o ensino de matemática além de valorizar esta arte 

manual que há milênios fascina.  Portanto, é preciso que os professores sintam-

se incomodados e motivados a ocasionar verdadeiras mudanças metodológicas; 

seja em conduta, em atos, na relação com os alunos e na valorização de sua 

inteligência para, deste modo, haver uma Educação verdadeiramente 

comprometida com o adequado aprendizado dos alunos, orientando a instrução e 

o ensino para fins educativos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Um dos compromissos da educação baseia-se na intenção de tornar o 

homem mais sensível com relação ao mundo que o cerca e aos seus 

semelhantes. Toda ação educativa que não tenha em mira esta elevação 

espiritual do homem pode sofrer de um vazio de sentido pragmático, uma vez que 

nenhuma teoria educacional baseada somente em princípios socioeconômicos e 

políticos conseguiu um vislumbre sequer, no sentido de se marchar para a 

realização plena da vida, com respeito irrestrito à natureza irrestrita e, 

notadamente, ao seu semelhante. Sabemos que a complexidade do assunto 

requer uma abordagem que vai muito além do plano educacional, mas também 

concebemos que a educação pode ser um caminho interessante para o início da 

construção de um novo modelo de conduta nas relações humanas. 

Enquanto o conhecimento, as habilidades e capacidades propiciadas 

pelo ensino não se tornarem valores, convicções e atitudes reais frente à 

realidade, nossas escolas continuarão agonizando ao relento, juntamente a 

milhões de cidadãos que delas necessitam e nelas depositam seus sonhos. 
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