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RESUMO 

 A matemática vem sendo considerada uma matéria difícil entre os 

alunos e a geometria um assunto complexo, tendo em vista essa dificuldade, 

podemos utilizar o origami como um método de ensino que aliado à matemática 

pode demonstrar e exemplificar os conceitos geométricos de uma forma concreta, o 

que facilita assim o aprendizado. Além da geometria o origami contribui para o 

ensino fracionário, já que na construção do origami devemos fazer dobraduras em 

um papel e essas representam um todo que foi dividido em partes iguais, ou seja, as 

frações. 

 INTRODUÇÃO 

 A geometria plana e espacial pode ser melhor compreendida quando 

exemplificada e visualizada com objetos concretos, e ao utilizarmos o origami 

conseguimos isso. Podemos construir os poliedros de Platão: tetraedro, hexaedro, 

octaedro, dodecaedro e icosaedro, que ao serem feitos podem-se verificar conceitos 

fracionários e quando finalizados conceitos geométricos, como cálculos de áreas e 

volumes. 

 O origami pode representar para o processo de ensino-aprendizagem 

de matemática um importante recurso metodológico, através do qual, os alunos 

ampliarão os seus conhecimentos geométricos formais, adquiridos inicialmente de 

maneira informal por meio da observação do mundo, de objetos e formas que o 

cercam. (REGO ET AL, 2013). 

OBJETIVOS 

 O objetivo do trabalho é propor um método diferente do utilizado em 

sala de aula, porém que tenha efeito positivo no aprendizado dos alunos, e que 

assim faça com que eles consigam compreender melhor o que esta sendo 

explicado. Ao utilizarmos o origami como esse método, podemos demonstrar todos 

os conceitos que eles aprendem em sala de aula sobre geometria, porém de forma 

concreta. 

 

 

METODOLOGIA 



 

O estudo apresentado foi elaborado através da percepção das dificuldades 

que os professores enfrentam na hora de ensinar geometria e que os alunos 

apresentam na hora de aprender, é essencial que o aluno saia do ensino 

fundamental sem duvidas sobre os conteúdos básicos que estão sendo estudados. 

Essas dificuldades devem ser sanadas, afim de que elas não acompanhem os 

alunos no decorrer de sua vida acadêmica. (Caderno do professor, 2012) 

 A metodologia utilizada para a elaboração do trabalho é mostrar como 

a arte da dobradura pode servir como uma ferramenta para o estudo da geometria, 

já que pode facilitar a demonstração de determinados temas relacionados a esse 

assunto, e que são estudados no ensino fundamental como: arestas, faces, vértices, 

cálculos de áreas e volumes. Também pode ser utilizado para demonstrar conceitos 

fracionários, pois na construção das figuras utilizamos a dobradura, ou seja, 

repartimos um todo em partes iguais. 

  

DESENVOLVIMENTO 

 

 O trabalho será desenvolvido a partir do estudo de conceitos e 

definições da geometria, como calculo de áreas e volumes, a partir desse estudo 

construiremos nossas figuras, onde poderemos verificar os conceitos fracionários, 

como na figura abaixo, onde uma folha foi dividida em oito partes iguais e ao final 

podemos utilizar essas peças para demonstrar os conceitos geométricos citados, 

como exemplificar o que seria a face de cada figura, facilitando a visualização e a 

compreensão dos alunos, já que os mesmos compreendem melhor quando 

utilizamos exemplos aos quais possuem acesso. 

      

Face 



 

RESULTADOS PRELIMINARES 

  Com esse trabalho utilizamos meios simples de estabelecer a relação 

entre geometria, origami e fração, visando trazer exemplos concretos que facilitem o 

aprendizado dos alunos, através da utilização do origami, e assim, buscando 

aumentar o interesse deles por essas disciplinas, esperamos que esse método 

possa servir para outros professores que atuem no ensino fundamental, facilitando e 

agregando conhecimentos de forma eficaz.  
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