
 
 

DOBRADURAS: UMA MANEIRA DIFERENCIADA DE APRENDER 

GEOMETRIA  

 

Bianca Bitencourt da Silva 

Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS 

bias.bitencourt@hotmail.com 

 

Débora da Silva de Lara 

Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS 

dd.lara@hotmail.com 

 

Silviana Izabel Freire Severo 

Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS 

silviana_severo@outlook.com 

 

Jussara Aparecida da Fonseca 

Instituto Federal Farroupilha- Câmpus Alegrete  

jussara.mat@gmail.com 

 

Mauricio Ramos Lutz 

Instituto Federal Farroupilha- Câmpus Alegrete  

 iffmauricio@gmail.com 

 

 

 

Resumo:  

 

O presente trabalho retrata uma experiência vivenciada pelos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática participantes do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID) do Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS. As 

ações realizadas pelo PIBID–Matemática, depois de planejadas e elaboradas, são 

desenvolvidas através de oficinas com alunos das séries finais do Ensino Fundamental de 

duas escolas da rede pública do município de Alegrete/RS. Nas oficinas busca-se tratar de 

diferentes conceitos matemáticos pertinentes ao público a que se destinam, de modo a 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem em matemática. Neste trabalho, 

descreveremos uma oficina realizada abordando a construção de sólidos geométricos a 

partir de dobraduras, desenvolvida junto a alunos do 6º e 7º anos (5ª e 6ª série) da Escola 

Estadual de Educação Básica Dr. Lauro Dornelles. 
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1. Introdução 

Desde os primórdios, a matemática vem sendo taxada como uma área de 

conhecimento de difícil compreensão. Na escola, muitas vezes, é encarada como uma 

disciplina que requer dedicação e esforço para compreendê-la. Contudo, buscando 

possibilitar a efetivação do processo de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos 

diferentes metodologias de ensino vêm sendo estudadas, adotadas e aprimoradas. Entre tais 

metodologias podemos destacar a utilização de recursos lúdicos, os quais possibilitam que 

o processo de ensino e aprendizagem se desenvolva de forma dinâmica e prazerosa. 

Rizzo (2001, p. 40) destaca que “a atividade lúdica pode ser, portanto um eficiente 

recurso aliado do educador, interessado no desenvolvimento da inteligência de seus alunos, 

quando mobiliza sua ação intelectual”. Desse modo, vemos que tal metodologia de ensino 

pode auxiliar no aprendizado do aluno, quando esse é estimulado e desafiado a buscar e 

construir conhecimento de uma forma dinâmica. 

Nesse sentido, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a 

Docência (PIBID) do curso de licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha 

– Câmpus Alegrete/RS, para a realização de suas atividades tem buscado inserir propostas 

com diferentes recursos metodológicos, os quais têm por objetivo possibilitar o 

desenvolvimento de conceitos matemáticos a partir outra ótica. 

Entre as atividades realizadas merece destaque a oficina abordando a construção de 

sólidos geométricos a partir de dobraduras, desenvolvida junto a alunos do 6º e 7º anos, da 

qual trataremos neste trabalho. 

 

 

2.  Sólidos de Platão. 

 

Grandes filósofos matemáticos dedicaram sua vida a geometria, e Platão não foi 

diferente, um exemplo disso é a famosa frase que estava escrita na porta principal de sua 

academia "Não entre aqui ninguém que não seja geômetra". Platão nasceu em Atenas por 

volta de 427 a.C. e morreu em 347 a.C. Ainda jovem conheceu o filosofo Sócrates, o qual 

veio a se tornar seu principal discípulo. Quando Sócrates foi condenado a morte em 399 

a.C. Platão deixou a cidade de Atenas começando a percorrer outras regiões do território 

grego, onde conheceu outros grandes filósofos como Arquitas de Tarento e Dionísio I e 
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teve contato com os primeiros ensinamentos pitagóricos. Após essa viagem Platão voltou 

para Atenas fundando uma escola chamada “Academia”.  

Há indícios que os sólidos platônicos são anteriores a vida e obra de Platão. 

Conforme Martins e Galdoni (2010), há evidências de que os Povos Neolíticos que 

viveram na Escócia tenham esculpidos alguns destes sólidos 1000 anos antes. Alguns 

desses modelos encontram-se no Museu Ashmolean em Oxford, Reino Unido (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Modelos Neolíticos dos Sólidos Platónicos
1
 ¹ 

 

Contudo, Platão foi o primeiro matemático a demonstrar que existe cinco, e só 

cinco sólidos regulares, sendo considerado sólido regular todo aquele em que todas as 

faces são polígonos regulares e congruentes, todas as arestas são congruentes e todos os 

vértices são congruentes. Logo, existe uma simetria do poliedro que converte cada face, 

aresta e vértice numa outra face, aresta ou vértice.  

Platão e seus seguidores provaram que os únicos sólidos regulares são o hexaedro 

(ou cubo), o tetraedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, por tal razão esse grupo de 

sólidos geométricos ficou conhecido como “Sólidos de Platão”.  As relações existentes 

entre estes sólidos, seus vértices, arestas e faces estão descritos no quadro 1.  

 

Poliedro Arestas Vértices Faces 

Tetraedro 6 4 4 

Hexaedro 12 8 6 

Octaedro 12 6 8 

Dodecaedro 30 20 12 

Icosaedro 30 12 20 

Quadro 01 – Os cinco Poliedros de Platão. 

 

                                                
1
 Retirado de http://www.math.ist.utl.pt/~ppinto/plato5.htm . 

http://www.math.ist.utl.pt/~ppinto/plato5.htm
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O estudo e conhecimento deste grupo de sólidos foi desenvolvido por Platão 

quando ele conheceu Arquitas em uma viagem para Cecilia, no sul da Itália. Arquitas 

considerada que o Universo era formado por um corpo e uma alma, ou inteligência. Uma 

vez que na matéria havia porções limitadas por triângulos ou quadrados, formando assim 

elementos que diferiam entre si pela natureza da forma das suas superfícies periféricas. 

Para Platão cada sólido correspondia a um elemento fundamental no Universo, 

sendo assim o tetraedro correspondia ao fogo, o octaedro ao ar, o hexaedro a terra, o 

icosaedro à agua e por fim o dodecaedro ao Universo. Como mostra o estudo mais 

detalhado de Eves (2004, p. 114), 

Johann Kepler (1571-1630), mestre da astronomia, matemático e numerologista, 

deu uma explicação engenhosa para as associações do Timeu. Intuitivamente ele 

assumiu que, desses sólidos, o tetraedro abarca o menor volume para a sua 

superfície, ao passo que o icosaedro o maior. Agora, essas relações volume – 

superfície são qualidades de secura e umidade, respectivamente, e como fogo é o 

mais seco dos quatro “elementos” e a água o mais úmido, o tetraedro deve 

representar o fogo e o icosaedro a água. Associa-se o cubo com a terra porque o 

cubo, assentando quadradamente sobre uma de suas faces, tenha maior 

estabilidade. O octaedro, seguro frouxamente por dois de seus vértices opostos, 

entre o indicador e o polegar, facilmente rodopia, tendo a estabilidade do ar. 

Finalmente, associa-se o dodecaedro com o Universo porque o dodecaedro tem 

12 faces e o zodíaco tem 12 seções. 

 

 

3. Dobraduras e o ensino de geometria 

 

O estudo da Geometria proporciona ao estudante uma percepção do mundo real, 

explora seu raciocínio e a capacidade de interpretar problemas matemáticos. Segundo 

Abrantes (1999, p. 55), no ensino de geometria há um campo imenso para o 

desenvolvimento do espírito exploratório e investigativos dos alunos, o que poderia evitar 

a visão da matemática centrada na execução de algoritmos e em “receitas” para resolver 

problemas-tipo. 

Porém, na Educação Básica, essa área do conhecimento nem sempre é trabalhada, 

muitas vezes por falta de tempo em outras por falta de domínio por parte dos professores 

dos conceitos geométricos. Outro empasse encontrado no ensino e aprendizagem da 

geometria refere-se a metodologia adotada por alguns professores. Muitos não fazem uso 

de objetos manipuláveis, tornando as aulas de geometria um composto de fórmulas e 

definições, sem nenhuma semelhança à realidade do aluno. 
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Tal prática mostra-se como um entrave na assimilação dos conceitos geométricos 

por parte do aluno, o qual se desenvolve inicialmente pela visualização conforme aponta os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, 

o pensamento geométrico desenvolve-se inicialmente pela visualização: as 

crianças conhecem o espaço como algo que existe ao redor delas. As figuras 

geométricas são reconhecidas por suas formas, por sua aparência física, em sua 

totalidade, e não por suas partes ou propriedades (BRASIL, 1997, p. 127). 

 

Desse modo, a utilização de materiais manipuláveis no ensino de geometria na 

Educação Básica se torna não apenas uma opção metodológica, mas uma necessidade. 

Nesse sentido, podemos destacar o uso de dobraduras ou origami como uma opção, pois 

além de proporcionar a construção e exploração de diferentes formas geométricas, ainda 

auxilia na concentração e a coordenação motora. 

Neste trabalho procuramos utilizar o termo dobradura em vez de Origami, devido a 

alguns autores considerar que Origami deve ser feito a partir de uma única folha de papel 

sem corte e cola. O origami vai além de sua definição, pois o origami, expressão que 

provém do japonês e significa arte de dobrar o papel – ‘ori’ descende do verbo ‘oru’, com 

o sentido de dobrar, e ‘gami’ nasce do vocábulo ‘kami’, denotando papel -. É uma arte 

muito antiga, criada pelos membros da Corte Imperial do Japão, como um entretenimento, 

mas ao longo da história, ao se tornar acessível à massa, foi convertida em uma arte. 

Segundo Kaleff (2005) podemos classificar o origami como um método de ensinar 

algum princípio ou conteúdo, pois este possui diversas formas de resolução. Contudo, 

origami é uma ótima ferramenta para ensinar conteúdos matemáticos, pois pode estimular 

a percepção e propriedade planas e espaciais através da visualização. Esse recurso ainda 

pode ser aprimorado introduzindo assim a ideia de ângulos, paralelismo, plano, bissetriz, 

diagonal. 

Com as dobraduras é possível trabalhar as definições fazendo ligações com arestas, 

vértices e faces, sendo a dobradura um método que proporciona verificar a localização de 

tais. Os alunos têm a possibilidade de distinguir retas paralelas e perpendiculares, figuras 

planas e espaciais. Ao dobrar o papel utilizamos conceitos de retas, ângulos, polígonos e 

poliedros, observando então de uma forma concreta conceitos geométricos. 

A utilização de um recurso diferenciado como a dobradura desperta no aluno um 

interesse diferente no ensino e aprendizagem dos tanto dos conceitos geométricos quanto 

de outras áreas. Albuquerque (2006, p.2), ressalta que a dobradura contribui para 
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estimulação e melhoria da capacidade de concentração, desenvolve a coordenação motora 

fina, melhora a destreza manual e a paciência, reduz o estresse, melhora a visão espacial e 

auxilia na área da geometria e outras”. 

 

 

4. Desenvolvimento da atividade 

 

Nesta seção iremos apresentar a oficina realizada pelos bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de licenciatura em 

Matemática do Instituto Federal Farroupilha – Câmpus Alegrete/RS. 

 O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), foi criado 

pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Coordenação e Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) com o objetivo de valorizar a docência nas universidades, incentivando 

assim, os estudantes das licenciaturas para atuação no Ensino Básico. Uma das principais 

realizações do PIBID é a inserção dos acadêmicos dos cursos de licenciatura na escolas da 

Educação Básica, articulando assim a teoria e o papel de ser professor (BRASIL, 2013). 

O grupo PIBID-Matemática do Instituto Federal Farroupilha - Câmpus Alegrete/RS 

é composto por dez bolsistas e teve início em agosto de 2012, tendo a Escola Estadual de 

Educação Básica Dr. Lauro Dornelles como uma das escolas parceiras. Na escola são 

desenvolvidas atividades com alunos das séries finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° 

ano). Semanalmente, há encontros nas escolas, onde são realizadas oficinas, organizadas 

com jogos lúdicos, questões de raciocínio lógico, desafios matemáticos, questões da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), objetos de 

aprendizagem do tipo applets e curiosidades matemáticas. 

Na realização das oficinas buscamos desenvolver conceitos matemáticos que 

auxiliem na aprendizagem futura do aluno em sala de aula. Nesse sentido, procuramos 

articular propostas diferenciadas, cativar e chamar para dentro da sala de aula alunos 

participantes do projeto, possibilitando a aproximação dos alunos em relação à matemática 

com curiosidade. 

Essa proposta foi adotada, pois percebemos a grande dificuldade enfrentada pelos 

alunos para a apropriação do conhecimento matemático. Além disso, acreditamos que 
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diante das dificuldades encontradas pelos alunos e da precariedade da educação básica, 

novas alternativas para o ensino de matemática precisam ser pensadas e articuladas. 

A oficina de dobraduras foi pensada tendo em vista que o conteúdo de geometria 

espacial é pouco explorado no Ensino Fundamental, sendo que a percepção espacial é um 

dos objetivos no Ensino de Matemática nesse nível de escolaridade.     

A oficina foi organizada em dois momentos; o primeiro consistiu na explanação 

sobre os elementos dos sólidos geométricos: arestas, faces e vértices, bem como na 

determinação das características dos sólidos regulares: tetraedro, hexaedro (cubo), 

octaedro, dodecaedro e icosaedro. O segundo tratou da construção via dobraduras, do cubo 

(hexaedro), o qual permitiu reforçar e identificar os elementos dos sólidos geométricos. Ao 

final, os alunos foram convidados a enfeitar o cubo construído (figura 2), o que possibilitou 

um momento de aproximação e descontração entre eles. 

 

 

Figura 2: Hexaedros produzidos pelos alunos participantes da oficina
2
. 

 

A utilização de dobraduras para o estudo de sólidos geométricos foi escolhida no 

intuito de amenizar as dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à visualização das 

definições e propriedades dos respectivos sólidos. Nesse sentido, o origami mostrou-se 

                                                
2
 Fonte: Imagem registrada pelas bolsistas na aplicação da atividade. 
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como uma possibilidade de ensinar geometria, permitindo que o aluno faça a assimilação 

do que está aprendendo quando constrói o seu próprio sólido, trabalhando os conceitos e 

visualizando-os.  

 

 

5. Resultados e análises da experiência  

 

 Durante a realização da oficina notamos que os conceitos trabalhados estavam 

sendo compreendidos pelos alunos. Geralmente, os alunos não fazem a ligação da 

matemática escolar com o cotidiano, porém, essa atividade nos deu a oportunidade de 

mostrar que os sólidos geométricos são encontramos em diversos objetos que fazem parte 

do dia-a-dia. 

  Essa atividade mostrou a importância de se trabalhar conceitos geométricos, em 

particular da geometria espacial, com materiais alternativos que os alunos possam 

manipular, pois dessa forma, os alunos vão desenvolvendo a percepção espacial, a partir da 

construção de imagens espaciais abstratas, possibilitando, desse modo, o desenvolvimento 

de habilidades espaciais e a construção do conhecimento geométrico. 

Como futuras docentes, ficamos satisfeitas em ver que atividades diferenciadas 

entusiasmam os alunos e funcionam como auxiliares no processo de ensino e 

aprendizagem. Essa experiência foi de grande valia para nossa formação, pois possibilitou 

nos desafiarmos a ensinar geometria a partir da utilização de um material concreto. 

Percebemos que essa metodologia é uma boa opção para introduzir os conceitos 

iniciais referentes ao estudo dos sólidos geométricos, pois ao mesmo tempo em que exige 

dedicação dos docentes, que precisam estar preparados para explorar todos os recursos, 

também disponibiliza aos alunos um ambiente de aprendizagem divertido e acessível. 
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