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4 Entre As Dobras

Faixa de classificaç̃ao et́aria: Livre (AmazonPrime).

Áudio: Inglês.

Legendas: Português

Tı́tulo original: Between The Folds.

Gênero: Documentário.

Duraç̃ao: 56 minutos, aproximadamente.

Produtora e ano de produção: Independent Lens (2008).

Tópicos mateḿaticos abordados: Geometria Plana; Diagramas.

Nı́vel escolar sugerido: Ensino Ḿedio; Formaç̃ao de Professores.

Interdisciplinaridade: Artes; Biologia e Fı́sica.

Marcadores: Origami; Independent Lens; Artes; Geometria Plana; Diagramas.

Compet̂encias e habilidades do ENEM em Matemática e Suas Tecnologias: H7, H8 e H9.

Link para o arquivo da legenda:<https://goo.gl/yBYyxx>.

Página web oficial:<https://www.betweenthefolds.com/>

Imagensselecionadas



36

Sinopse(Oficial da PBS)

Origami pode ser visto com um meio pouco provável para se entender e se explicar o mundo.

Poŕem, por todo o globo, v́arios bons artistas e cientistas teóricos est̃ao abandonando carreiras

mais convencionais para moldar vidas como dobradores modernos de papel. Por meio do ori-

gami, essas mentes excêntricas e provocativas estão reconfigurando conceitos de criatividade e

revelando a relaç̃ao entre arte e ciência.

BETWEEN THE FOLDSmostra 10 dessas histórias. Apresentando entrevistas e revelações das

práticas desses intrépidos dobradores de papel, o filme começa com três dos mais renomados

artistas do origami: um ex-escultor na França que dobra caricaturas em papel rivalizando as fi-

guras de Daumier e Picasso, um hiper realista que abandonou uma carreira de sucesso na Fı́sica

para desafiar a fı́sica de um quadrado dobrado; e um produtor de papel artesanal que dobra

criaç̃oes impressionistas criando-as do zero.

O filme ent̃ao apresenta artistas menos convencionais, explorando conceitos de minimalismo,

desconstruç̃ao, processo e empirismo. Artistas abstratos emergem com grandeênfase no con-

ceito, cortando nas raı́zes fundamentais do realismo, as quais dominaram o origami tradicional

por muito tempo. O filme também apresenta matemáticos e cientistas renomados que receberam

um pr̂emio MacArthur Genius por sua pesquisa em origami computacional.

Enquanto o debate vai e vem sobre questões relacionadas com a técnica de dobradura, sim-

bolismo e proṕosito, esse filméunico mostra o qũao a cîencia e a arte estão interconectadas.

O ato de dobrar um quadrado sem cortes, simples e em branco emerge como uma metáfora

retumbante para o potencial criativo para transformação em todos ńos.

Alguns objetivos com os quais esse vı́deo pode ser usado

Essevı́deo pode ser usado para mostrar: (1) que mesmo algo que se inicia como hobby ou

arte pode vir a ser apropriado pela ciência, ter aplicaç̃oes e ser utilizado em ramos da indústria;

(2) que, a exemplo da Matemática e da Ḿusica, uma boa notação é fundamental para per-

mitir a comunicaç̃ao e o estudo do assunto; (3) que toda manifestação art́ıstica exige tempo,
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pacîencia,dedicaç̃ao e que pode ser uma atividade muito solitária

Sensibilizaç̃ao (para montar um cartaz)

Quemnunca fez um ṕassaro, um barquinho

ou um avĩao de papel? O processo de do-

brar um quadrado de papel – origami, em

japon̂es – evoluiu como arte e ciência, com

o uso de muita mateḿatica, muito mais do

que voĉe pode imaginar.

O document́ario a que iremos assistir apre-

senta artistas e cientistas renomados que

trabalham com origami. Você irá se sur-

preender com a beleza e a sofisticação dos

origamis e de como eles têm sido empre-

gados em aplicaç̃oes pŕaticas na ind́ustria e

na engenharia.

Orientações metodoĺogicas gerais

• Você, professor, ñao precisa aplicar todas as questões aqui sugeridas. Dependendo do tempo

dispońıvel e da turma, escolhas ou modificações devem ser feitas. Sinta-se livre para fazê-las!

• Parecéobvio, mas vale o conselho:sempreassista ao v́ıdeo antes de trabalhar com ele em

sala de aula.

• Antes de os alunos assistirem ao vı́deo, sugerimos que eles leiam as questões que serão traba-

lhadas.

• Nossa experiência mostra que os alunos ficam sempre mais motivados quando as atividades

desenvolvidas fazem parte do sistema de avaliação.

• Dependendo do tempo disponı́vel em sala de aula, apenas partes do vı́deo podem ser usadas.

Neste caso, contudo, recomendamos fortemente que os alunos assistam ao vı́deo inteiro antes

(em casa ou no contraturno, por exemplo), pois acreditamos queé muito importante que eles

tenham uma percepção global da obra antes que qualquer atividade, discussão ou ańalise se-

jam feitas em sala. Outra possibilidade, se o tempo for realmente curto,é deixar que os alunos

assistam ao filme e trabalhem com as perguntas em casa para que, depois, em uma parte da

aula, discuss̃oes, ańalises e sistematizações sejam feitas.
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Sugest̃oesde quest̃oes gerais

1. Na sua opinĩao, o v́ıdeo quer transmitir alguma mensagem? Qual?

2. Voĉe aprendeu algo de novo com o vı́deo? O qûe?

3. Voĉe já conhecia o origami? Em caso afirmativo, quando e em que situação foi o seu primeiro

contato?

4. O document́ario cita uma frase do artista francês Henri Matisse (1869-1954): “Muito da be-

leza que surge na arte vem da luta que o artista trava com o seu limitado meio.”. Origami

é um exemplo desta fala, no sentido que esta arte busca transformar um quadrado de papel

sem cortes, sem cola e sem fita adesiva em objetos como animais, pessoas, etc. Você conhece

outras formas de arte que se enquadram na fala de Henri Matisse?

5. No ińıcio do document́ario, Paul Jackson apresenta vários exemplos de onde as “dobras”

aparecem no mundo que nos cerca: a dobra da gola da camisa, as dobras das pálpebras dos

olhos. Voĉe teria outros exemplos? Quais?

6. Segundo o documentário, qualé uma maneira de se medir a complexidade de construção de

um origami?

7. O document́ario coloca que, apesar de ter surgido como uma forma de arte, sem preocupações

práticas, a t́ecnica de origami agora tem aplicações em v́ariasáreas. Quais seriam essasáreas?

8. Do que voĉe mais gostou no filme?

9. Se voĉe fosse o diretor deste documentário, voĉe faria algo diferente? O quê?

Sugest̃oesde quest̃oes espećıficas

1. Segundo o documentário (04:15-04:30), quais são as regras do origami? Todos os origamistas

que participaram do documentário seguem essas regras estritamente?

2. Leia essas duas afirmações retiradas do documentário.

Pretendotrabalhar em qualquer coisa que me interesse, que eu considere di-
vertido e interessante, não necessariamenteútil ou aplićavel. Quero dizer,
algumas coisas terminam por seremúteis. Masé um tipo de acidente ou
coincid̂encia, ñao porque eu planejasse que fosseútil. Sou movido pela Ma-
temática, ñao pelas aplicaç̃oes.

Erik Demaine (47:24-47:59)

Eu ñao tinha ideia alguma de que haveria uma aplicação pŕatica. Mas isto
acontece com frequência em cîencia, algoé desenvolvido por razões ma-
temáticas ou estéticas e de śubito tem uma aplicaç̃ao real.

Robert Lang (50:06-50:13)

As duas falas se referem ao fazer cientı́fico e a aplicaç̃ao da cîencia no cotidiano. Algu-

mas pessoas acham que todo conteúdo tem que ter uma aplicação direta no cotidiano ou na
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produç̃ao industrial; poŕem, como os trechos acima mostram, as aplicações podem vir de-

pois e muitos cientistas não est̃ao preocupados se haverá uma aplicaç̃ao ou ñao para o seu

objeto de estudo. Antes desse documentário como voĉe pensava a respeito dessa situação?

O document́ario mudou ou reforçou as suas convicções?

3. No que exatamente consiste o teorema do “dobre-e-corte” da famı́lia Demaine (45:35-49:05)?

4. O document́ario é dividido em seç̃oes e cada seção procura evidenciar algum aspecto do

origami. Preencha a tabela a seguir com uma breve descrição do aspecto apresentado em cada

seç̃ao.

Tı́tulo da Seç̃ao Descriç̃ao do AspectoApresentado

o ARTESÃO
(00:05:09)

o ARTISTA
(00:08:20)

o ENGENHEIRO
(00:12:48)

o PAI
(00:15:29)

theBUG WARS
(00:19:13)

o PÓS-MODERNISTA
(00:19:13)

o COREÓGRAFO
(00:32:15)

osANARQUISTAS
(00:37:34)

FORMA FUNCIONAL
(00:39:29)

aTEORIA DE TUDO
(00:43:58)

Observações para o professor

• Em um trabalho interdisciplinar com a disciplina de Arte e como preparação para a exibiç̃ao

do document́ario, sugerimos que os alunos construam alguns origamis simples. Eles podem

se reunir em grupos e cada grupo pode trabalhar com um origami diferente. Instruções para
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asconstruç̃oes podem ser encontradas em livros (como, por exemplo, o livro “Origami: Arte

e Técnica de Dobradura de Papel” por Mari Kanegae e Paulo Imanura), em sites na Internet

(como o site “Como Fazer Origami” (<https://goo.gl/M9um4E>) e at́e mesmo em aplicativos

para celulares (como o “How To Make Origami” para dispositivos Android<https://goo.gl/

Fsy4zp>).

• Um time de engenheiros usou origami para criar robôs que se montam sozinhos. Segundo o

pesquisador Robert J. Wood da Universidade de Harvard o desafio primordial da pesquisa foi

tornar o processo barato e rápido. No endereço<https://goo.gl/wLX2Bd>há um v́ıdeo onde

a equipe do Wyss Institute da Universidade de Harvard explica como criar robôs. O origami

é usado poiśe capaz de produzir estruturas bem complexas. Robôs que lembram osTransfor-

mersforam constrúıdos utilizando impressoras 3D, sistemas elétricos e dobraduras.

Figura:a seqûencia de automontagem do robô-origami: ḿetodo simples, barato e versátil de
construir equipamentos eletromecânicos.

Fonte: Seth Kroll/Instituto Wyss.

Há tamb́em um artigo da revista da Ciência Hoje das Crianças<https://goo.gl/F7VH91>que

trata do assunto, mais apropriado para o uso no Ensino Fundamental. Também ñao deixe de

conferir o v́ıdeo<https://goo.gl/JTWVoP>.

• Havendo tempo e interesse, sugerimos, como um complemento ao vı́deo principal, a palestra



41

TED “Robert Lang Dobra Um Origami Completamente Novo” (<https://goo.gl/hS8asb>).

Robert Lanǵe um pioneiro das novas formas de origami – ele usa princı́pios mateḿaticos e

engenharia para dobrar desenhos intrincados e alucinantes que são belos e,̀as vezes, muito

úteis. Na palestra o pesquisador apresenta aplicações inusitadas na Medicina e na exploração

espacial, aĺem de destacar a importância de uma representação para o desenvolvimento do

origami.

Figura:Paletra TED de Robert Lang (<https://goo.gl/hS8asb>).

• A cada quadrîenio ocorre a OSME (Origami in Science, Mathematics, and Education) que

é uma confer̂encia com cientistas que discutem as interações entre origami, mateḿatica,

ciência e educação, tendo relaç̃oes com hist́oria, design e outros campos do conhecimento.

A última confer̂encia foi a 7OSME<http://osme.info/7osme/>, que ocorreu em Oxford, no

Reino Unido, em março de 2018. Essas conferências acad̂emicas produzem livros que são

colet̂aneas de artigos sobre os assuntos citados acima e suas relações. O pesquisador Robert

Lang participou da ediç̃ao dos livros das trêsúltimas confer̂encias.

Figura:livros com colet̂aneas dos artigos produzidos nos encontros OSME.

A OSME teve origem em encontros internacionais de origami cientı́fico e tecnologia, cujo

primeiro encontro foi na It́alia em 1989 e o segundo foi no Japão em 1994. No terceiro

encontro, realizado em 2001 na Califórnia, EUA a educaç̃ao passou a fazer parte da con-

ferência. A 3OSME foi patrocinada pela OrigamiUSA e organizada pelo professor Thomas
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Hull. A 4OSME aconteceu novamente na Califórnia, EUA, em 2006, e desde então o encontro

acontece a cada quatro anos.

• O livro “Matemática e Origami: Trabalhando Frações”, de autoria de Eliane Moreira da

Costa, professora do Instituto de Educação da Universidade Federal Fluminense,é uma inte-

ressante referência para o professor que quiser fazer algumas atividades iniciais envolvendo

a construç̃ao de origamis simples em conexão com o ensino de frações (representação, equi-

valência e operaç̃oes).

Figura:livro sobre origami e fraç̃oes.
Fonte: Costa (2007).

• A apostila 9, Oficina de Dobraduras, do Programa de Iniciação Cient́ıfica (PIC), da Olimṕıada

Brasileira de Mateḿatica das Escolas Públicas da OBMEP (OBMEP), de autoria de Mario

Jorge Dias Carneiro e Michel Spira,é bom material de apoio para atividades antes de trabalhar

com origami. Na primeira parte, são sugeridos e ilustrados alguns procedimentos, sem haver

a preocupaç̃ao de justificativa. Na segunda parte,é feita uma discussão sobre a geometria

das dobraduras e apresentadas algumas justificativas e problemas. Devido aos conceitos e

propriedades da geometria plana explorados no material, a aplicação é recomendada para

alunos que tenham concluı́do o 8o ano,pelo menos. O texto está dispońıvel na ı́ntegra no

endereço<https://goo.gl/CP41zm>.

• Uma refer̂encia que pode seŕutil para se trabalhar Mateḿatica e origami em sala de aulaé

o volume chamado “Explorando Geometria com Origami”, de autoria de Eduardo Cavacami

e Yolanda Kioko Saito Furuya, lançado em 2010 pelo Programa de Iniciação Cient́ıfica (PIC)

da Olimṕıada Brasileira de Mateḿatica das Escolas Públicas (OBMEP). Contudo, sendo um

texto voltado para alunos de Olimpı́adas de Mateḿatica, nota-se a necessidade, por parte dos

alunos, de um conhecimento mais sólido de Geometria Plana para a realização das atividades

propostas (fato, esse, destacado na introdução do livro). O trabalho faz uma via de mão dupla

ao tratar Geometria e Origami: ele apresenta resultados da Geometria através de dobraduras

e usa a Geometria para justificar algumas construções. Segundo os autores: “A aplicação
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de Origami no ensino da Geometria pode auxiliar no desenvolvimento cognitivo, trazendo

assim uma melhor aprendizagem e compreensão da Mateḿatica atrav́es da manipulaç̃ao de

um simples pedaço de papel.”. A apostila apresenta a trissecção doângulo, a duplicaç̃ao do

cubo, os poliedros de Platão, entre outros tópicos mateḿaticos. O texto está dispońıvel na

ı́ntegra no endereço:<https://goo.gl/GWd7Bh>. Observamos que o trabalho foi anterior-

mente publicado em 2009 pelos mesmos autores pelo Departamento de Matemática da Uni-

versidade Federal de São Carlos (UFSCar). Esta versão est́a dispońıvel no seguinte endereço:

<https://goo.gl/1rDWbz>.

• Uma refer̂encia que pode seŕutil para se aprofundar nas aplicações do Origamíe o livro

“Explorations in Folding: Y Origami” dos autores David C Morgan, Denise M. Halverson,

Spencer P. Magleby, Terri C. Bateman Larry L. Howell e publicado em 2017 pelaAmerican

Mathematical Society.

Na primeira parte do livro s̃ao apresentados objetos que tiveram o seudesignbaseado em

origami: painel solar espacial dobrável, painel solar para mochila, barreira a prova de balas,

nano injetor, mesa circular dobrável, fog̃ao para acampamento dobrável, l̂ampada de teto,

mochilas, abrigos, instrumentos cirúrgicos, antena parabólica, forma de bolo dobrável, etc.

tamb́em s̃ao descritas suas aplicações e a inspiraç̃ao que levou a concepção do objeto. Em

sua segunda parte a publicação apresenta atividades de aprendizagem: uso da fórmula de Eu-

ler (V + F = A+ 2) no origami, padr̃oes geoḿetricos, ćalculo deáreas (origami dobrado e

aberto), volume, construção do oriceps (f́orceps, instrumento cirúrgico, comdesignbaseado

no origami), construç̃ao do nano injetor, construção de ḿodulos, mediç̃ao deângulos, livros

pop-up, parabolóide hiperb́olico, etc. Na terceira parte são apresentadas atividades avançadas:

dobrando ao longo de uma curva, condições para dobras planas, camadas das dobras, etc. Na

última parte, o livro apresenta dois novos origamis: um do tipotesselationdobŕavel rigida-

mente e o outro sob o tı́tulo “mãe e criança” que tem por objetivo mostrar a importância dos
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ensinamentosde uma m̃ae para com seu filho.

• O artigo “Origami Cient́ıfico e Projetual: Inovaç̃oes com Dobraduras” das autoras Thais Re-

gina Ueno Yamada e Samanta Aline Teixeira apresentam as diferentes apropriações feitas no

ocidente e oriente que transformaram o origami dividindo-o em diversos segmentos: origami

tradicional,kusudama,tesselation,kirigami e snapology. O origami tradicional, primeira

dobradura a ser explorada historicamente no Japão do śeculo XIV, é feita com umáunica fo-

lha de papel, sem cortes ou cola. Okusudama, tamb́em conhecido como origami modular,

usa mais de uma folha, associa formas modulares e usa dobras, colagem, cortes e costura.

Oskusudamasatualmente s̃ao utilizados na decoração edesignde interiores. Otessellation

é a dobradura feita em uma folha para representar padrões geoḿetricos repetidos ao longo

do plano. Okirigami (tamb́em conhecido comopop-up, arquitet̂onico oupapercraft), muito

utilizado em design de livros e brinquedos de papel, recorre a dobras, cortes e colagem em

uma folha ou mais para fazer figuras representativas ou geométricas. Poŕultimo, temos osna-

pologyou origami em tiras feito com dobras e cortes, que utiliza mais de uma folha para

construir figuras modulares.

Origami
Tradicional

Kusuduma/
Modular

Tesselation

Kirigami/
Pop-Up/

Arquitetônico/
Papercraft

Snapology/
Tiras

Forma
Associada

Figuras
Representativas

ou
Geoḿetricas

Figuras
Modulares

Padr̃oes
Geoḿetricos

Figuras
Representativas

ou
Geoḿetricas

Figuras
Modulares

Númerode
Folhas

1 Folha
2 ou Mais

Folhas
1 Folha

1 ou Mais
Folhas

2 ou Mais
Folhas

Técnica Dobras

Dobras,
Cortes,

Colagense
Costura

Dobras
Dobras,
Cortese

Colagens.

Dobrase
Cortes

• Na listagem a seguir, a partir da dissertação de mestrado “O Estudo das Cônicas atrav́es do
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Origami” de Bruna Mayara Batista Rodrigues e dositedo professor Erik Demaine do Depar-

tamento de Cîencia da Computação do Massachusetts Institute of Technology (MIT), apre-

sentamos, de forma resumida, alguns marcos principais da história do origami. O leitor inte-

ressado em mais detalhes pode consultar a dissertação original (<https://goo.gl/zUYKmR>)

ou o site (<https://goo.gl/Gegxhx>). Outras duas boas referências s̃ao a ṕagina web “Pe-

quena Hist́oria sobre ORIGAMI” (<https://goo.gl/nqXptK>) de Enio Yoshinori Hayasaka e

Silvia Mitiko Nishida da UNESP, o livro “Notes On The History of Origami” de John Smith

publicado pela British Origami Society.

1721 Publicado no Jap̃ao por Kun Chan Sen, o livroWakoku Chiyekurabe(Competi-

ções Mateḿaticas)é a primeira refer̂encia conhecida sobre dobraduras e cortes e

que tem, como principal caracterı́stica, a apresentação de problemas para desen-

volver o racioćınio lógico do leitor.

Figura:Wakoku Chiyekurabepor Kun Chan Sen.
Fonte: Eric Demaine.

1837 O origami é introduzido como uma forma de material didático pelo pedagogo

alem̃ao Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852).

Figura:Friedrich Wilhelm August Fr̈obel (1782-1852).
Fonte: Wikimedia Commons.

1873 O artigo “National Standard Emblems” da revistaHarper’s New Monthly Maga-
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zine(v. 47, n. 278)relata como um argumento de dobradura e corte foi usado

para a escolha de estrelas de 5 pontas (e não de 6 pontas) para a bandeira dos

EUA (a de 5 pontas poderia ser feita via dobradura com apenas um corte, a de 6

pontos ñao).

Figura:como cortar uma estrela de 5 com dobradura e umúnico corte.
Fonte: Eric Demaine.

1889 Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936), filósofo e escritor, considerado por

muitos como um dos pensadores espanhóis mais destacados daépoca moderna.

Figura:pintura de Miguel de Unamuno y Jugo (1864-1936).
Fonte: Wikimedia Commons.

Foi um divulgador importante da papiroflexia (sinônimo de origami) na Espanha

e na Aḿerica Latina por meio do seu livro “Amor y Pedagoǵıa” onde, em um

anexo, redigiu notas para um tratado de cocotologia (sinônimo inventado por

Unamuno para papiroflexia).

1908 O origami chega ao Brasil por meio da imigração japonesa.

1922 Harry Houdini (1874-1926), ilusionista e escapologista, lança o livro “Paper Ma-

gic” (E. P. Dutton & Company) onde, entre vários truques com papel, descreve

um método para fazer a estrela de cinco pontas com dobradura e umúnico corte.

O livro est́a dispońıvel gratuitamente em<https://goo.gl/GN8PWL>.
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Figura:livro de truques com papel de Houdini.
Fonte: Houdini.

1955 O tamb́em ḿagico Gerald Loe (1918-2004) lança o livro “Papers Capers” (Ma-

gic, Inc., Chicago) onde descreve como cortar os arranjos de vários objetos geo-

métricos, como uma corrente circular de estrelas.

1955 Em 25 de outubro de 1955 morre no Japão Sadako Sasaki que sofria de leucemia

em decorr̂encia da bomba de Hiroshima. Ele acreditava em uma lenda que dizia:

“Se fizer mil grous de papel seu desejo se tornará realidade.”. Infelizmente ela

morreu antes de atingir o feito.

Figura:Sadako Sasaki e a lenda dos 1000 grous.
Fonte: YouTube.

1956 O origamista japon̂es Akira Yoshizawa (1911-2005) cria regras para a represen-

taç̃ao gŕafica das dobraduras.
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Figura:Akira Yoshizawa (1911-2005).
Fonte: Wikimedia Commons.

1958 Lillian Rose Vorhaus Kruskal Oppenheimer (1898-1992) foi a responsável pela

popularizaç̃ao do origami nos Estados Unidos.

Figura:Lillian Rose Vorhaus Kruskal Oppenheimer (1898-1992).
Fonte: YouTube.

Seuinteresse pelo origami surgiu em 1930 para distrair a filha que estava com

meningite. Ela publicou, juntamente com Shari Lewis, os livros “Folding Paper

Puppets” em 1962, “Folding Paper Toys” em 1963 e “Folding Paper Masks” em

1965. Durante a publicidade de um de seus livros, foi convidada para um pro-

grama de TV e passou a ser conhecida comoThe Origami Lady. Ela ensinou

origami para crianças do jardim de infância, tropas de escoteiros, estudantes de

Yale, executivos e idosos em asilos e ministrou oficinas de dobraduras noThe

Origami Center New York(que era um apartamento particular de Lillian) cri-

ado em 1958. Logo após, ela lançou a revista especializada em origamis, “The

Origamian”, que teve 16 edições, sendo áultima em 1986.

1960 Na d́ecada de 1960, a professora Yachiyo Koda começa a ensinar origami pela

Aliança Cultural Brasil-Jap̃ao. Com apoio do consulado do Japão em S̃ao Paulo,
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elarealizou cursos em várias cidades do Brasil, organizou exposições e participou

de programas de TV divulgando o origami no Brasil.

Figura:Professora Koda dando aulas de origami na TV Cultura.
Fonte: Rodrigues (2016).

1980 Na década de 1980, duas correntes do origami são formadas: a oriental (poucas

dobras, adotada por artistas e filósofos) e a ocidental (adotada por engenheiros,

fı́sicos, mateḿaticos e arquitetos).

1995 Martin Gardner (1914-2010) foi célebre divulgador cientı́fico nos Estados Uni-

dos. Sua atuação foi em recreaç̃oes mateḿaticas, incluindo quebra-cabeças, enig-

mas e origami. Ele ñao se considerava um origamista, nem matemático ou cien-

tista, mas um ḿagico.

Figura:Martin Gardner (1914-2010).
Fonte: Wikimedia Commons.

Nessáepoca,mágica e dobraduras estavam interligadas. Martin conhecia o tra-

balho de Houdini com origami e o de Gerard Loe usando dobraduras e tesoura,

como relata Demaine em<https://goo.gl/4Tc95q>. Gardner participou da expo-

sição “Plane Geometry and Fancy Figures” com Lillian Oppenheimer noCooper

Union Museum, porém a maior contribuiç̃ao dele para o desenvolvimento do ori-

gami foram seus artigos e livros. O seu artigo de estreia naScientific American,

no ano de 1956, foiFlexagons, onde discorria sobre oshexaflexagons, que s̃ao
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dispositivos feitos com papel. Suas publicações foram at́e o ano 1980, quando se

aposentou. Os artigos que envolviam uso de papel ou dobras foram: “Möebius

Band” (1957), “Tetraflexagons” (1958), “Origami” (1959), “Paperfolding and

Papercuting” (1960), “Dragon Curve” (1967), “Puzzles and Tricks with A Dollar

Bill ” (1968), “The Combinatorial Richness of Folding A Piece of Paper” (1971) e

“Plaiting Polyhedrons” (1971). Contudo sua produção sobre truques usando pa-

pel e origami ñao se restringiu somente a sua coluna na conceituada revista. Em

1941 ele publicou um livreto chamado “After Desert” que mostra, entre outros

coisas, oFlapping Bird. Em 1949, ele publicou outro livreto “Over The Cof-

fee Cups” que tem alguns itens que se referem ao origami. Em 1949, Gardner

publicou dois artigos naHygard´s Magic Monthly: “Dollar Bill Folds” em feve-

reiro e “Stunts with Paper” em setembro. O leitor interessado pode consultar o

caṕıtulo Martin Gardner and Paperfoldingdo livro “Mathematical Wizardry for

a Gardner” editado por Ed Pegg Jr., Alan H. Schoen e Tom Rodgers.

• O artigo “History of Origami in The East and The West before Interfusion” do autor Koshiro

Hatori faz um contraponto ao senso comum de que o origami teve origem na China no século I.

Sabe-se que os guerreiros samurais do perı́odo Edo (1603-1868) usavam dobraduras para fa-

zer embrulhos de presentes e que haviam relatos do uso de papel antes deste perı́odo. Poŕem,

em nenhum registo há a menç̃ao da dobradura. No ocidente, o origami teve origem nos cer-

tificados de batismo que eram feitos a partir de quadrados de papel que tinham seus vértices

dobrados de maneira que coincidissem com o centro da figura, essas dobras eram feitas repe-

tidamente. Esses certificados foram populares na Europa Central nos séculos XVII e XVIII.

Há sugest̃oes que esse tipo de dobra teve inı́cio antes da reforma protestante, logo o Origami

no Ocidente data de antes do século XVI.

Figura:certificados de batismo alemães do śeculo VIII.
Fonte: Hatori (2011).

Ao comparar os embrulhos de presente dos Japoneses com os certificados de batismo euro-

peu pode-se observar a diferença entre Oriente e Ocidente. Os samurais dobravamângulos
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arbitŕarios enquanto os certificados eram limitados a grades quadradas e diagonais. Essas

diferenças permaneceram até a segunda metade do século XIX, quando o Jap̃ao abriu suas

fronteiras e começou o intercâmbio cultural com a Europa. Ao comparar centenas de mode-

los tradicionais feitos nos séculos XVIII e XIX, é surpreendente perceber que apenas alguns

modelos s̃ao semelhantes na Europa e no Japão. Esse fato sugere, segundo o artigo, que o ori-

gami surgiu e se desenvolveu de maneira independente no Japão e na Europa, logo o origami

nunca foi uma arte exclusivamente “japonesa”.

• Uma pergunta frequente nas salas de aula, tanto na Educação B́asica quanto na Superior,é:

“Para que serve isso?”. O documentário nos d́a um exemplo de que algo que começa de forma

despretensiosa pode vir a ter aplicações importantes: o origami surgiu como arte, foi apro-

priado pela Mateḿatica, que desenvolveu uma nomenclatura própria fundamental para o seu

desenvolvimento, e hoje elée aplicado em v́arios ramos do conhecimento humano. Outros

exemplos da Mateḿatica incluem a Teoria dos Ńumeros e seu uso em Criptografia, Números

Complexos e sua aplicação no estudo de circuitos eletrônicos em Engenharia Elétrica, entre

muitos outros.

• O site <http://www.langorigami.com/> do origamista Robert Lang (que aparece no docu-

ment́ario) é muito rico para uma pesquisa profunda sobre os aspectos matemáticos do ori-

gami. H́a artigos, exposiç̃oes, palestras, relação de livros publicados e umsoftwarechamado

Tree Maker, queé uma ferramenta para fazerdesignsde origami.

Figura:software Tree Maker para construção de origamis.
Fonte: Rober Lang.
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• Casohaja interesse, você pode indicar para seus alunos este vı́deo do canal “Manual do

Mundo” que explica como o papelé fabricado:<https://goo.gl/u1odm9>.

Figura:como o papeĺe fabricado?
Fonte: Manual do Mundo.

• O professor Tom Hull, outro pesquisador também presente no documentário, possui v́ıdeos

interessantes que podem serúteis para se aprofundar mais no assunto.

(a) “Folding A New Tomorrow: Origami meets Math and Science” dispońıvel no seguinte

endereço:<https://goo.gl/oDQfnT>.

(b) “Tom Hull On Education with Origami: Teaching” dispońıvel nos seguintes endereços:

<https://goo.gl/ckDw3m>(Parte 1) e<https://goo.gl/YfzqFz>(Parte 2).
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• Erik Demaine (que tamb́emé apresentado no documentário) mant́em uma ṕagina com v́arios

materiais sobre o seu teorema “fold-and-cut” (dobre-e-corte), incluindo instruções de como

usar esta t́ecnica para fazer as letras do alfabeto:<http://erikdemaine.org/foldcut/>. Este

vı́deo (com legendas em Inglês) da śerie Numberphile tamb́em trata do assunto:<https://goo.

gl/CaLs4R>.

Figura:passos para dobrar e cortar as letras da palavra UFF.
Fonte: Erik Demaine.

• O termo “protein folding” (apresentado no documentário) é conhecido em Português por

“enovelamento de proteı́nas” (“dobradura de proteı́na” tamb́em é usado). O assunto foi

tema de uma palestra no IMECC-UNICAMP apresentada pelo professor Leandro Martı́nez

do Instituto de Qúımica: <https://goo.gl/Y4KPth>. Nesta reportagem de O Globo você

pode conferir a contribuiç̃ao de dois pesquisadores da UFRJ nestaárea de investigação:

<https://goo.gl/CN11aC>.

Figura:analogia entre origami e dobradura de proteı́na.
Fonte: O Globo.
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