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Introdução/Objetivos

Para que os processos de ensino/aprendizagem sobre os conceitos e definições de
geometria plana se tornem mais efetivos, possibilitando a visualização de conceitos abstratos,
de fundamental importância no processo cognitivo dos educandos, podemos utilizar uma
abordagem diferenciada como, por exemplo, a construção de origamis. Tal abordagem
oportuniza o desenvolvimento de atividades voltadas para a construção de competências e
habilidades significativas, bem como o desenvolvimento da criatividade, da concentração e
persistência.

Com essa metodologia é possível abordar conceitos matemáticos envolvendo a
construção e caracterização de figuras planas e espaciais, proporcionando ao aluno maior
independência para se expressar, analisar e questionar. Além disso, visa promover a interação
e integração na pesquisa, nos trabalhos em grupo e na construção de materiais.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido durante aproximadamente um mês nas aulas de
matemática, em uma turma de sétima série. Na realização do projeto houve a integração de
diferentes recursos para apresentação dos trabalhos, tais como cartazes, painéis, filmes, e
imagens de origamis, entre outros.

No primeiro momento foi distribuída uma poesia sobre o origami, a fim de se criar certa
movimentação em torno do tema por parte dos alunos. A turma foi dividida em grupos de
trabalho para que buscassem fatos históricos e peculiaridades sobre o assunto, também
deveriam buscar um tipo de origami que ensinariam para o restante dos colegas. Durante a
construção do trabalho foi sugerido que fizessem uso de termos, conceitos e definições
geométricos, sempre que possível. Todo material encontrado foi trazido para sala de aula e os
grupos determinaram a melhor maneira de apresentação. As apresentações foram filmadas e
fotografadas pelos grupos, a fim de serem utilizadas em uma oficina oferecida à comunidade
escolar, bem como a distribuição de um folder confeccionado pela turma, com a supervisão da
professora, sobre a finalidade do projeto e os modelos de origamis. Ao término das
apresentações a professora avaliou as aprendizagens dos alunos através de uma ficha
entregue e preenchida pelos grupos. Após, os alunos socializaram suas aprendizagens
gerando momentos de discussão que permitiram conceituar e definir as aprendizagens
construídas acerca de conceitos geométricos.

Resultados e Discussão

O uso de origamis no estudo de geometria oportunizou aos alunos (re)significar seus
conhecimentos geométricos de forma contextualizada, valorizando seus potenciais de
produção e de trabalho em grupo. Seus saberes foram adquiridos de forma a serem usados em
seus trabalhos (contextualização). O trabalho permitiu aos alunos identificar formas
geométricas, reconhecer e analisar propriedades de figuras, utilizar o raciocínio espacial,
explorar os movimentos de transformações e linhas de simetria dentro de uma mesma figura,
bem como ter noções de retas paralelas e perpendiculares, que até então eram apenas
conceitos vagos. Com essa metodologia não houve necessidade de enunciar definições,
postulados e regras como pré-requisitos, pois os alunos, conforme o projeto foi sendo
desenvolvido, buscavam sanar suas dúvidas e compartilhar com o grande grupo, com a
intervenção quando necessária da professora.

Considerações finais
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Cabe ao professor promover mudanças metodológicas, usando de criatividade e
pesquisa, a fim de propiciar aos alunos momentos de aprendizagens efetivas, gerando
reflexões e críticas acerca de seus saberes. O professor deve ser mediador do processo
de ensino/aprendizagem gerando espaços de inclusão e interação com o processo
educacional, levando em conta os conhecimentos espontâneos dos alunos.
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