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1- APRESENTAÇÃO 

 

 

 Esta Unidade Temática é uma produção didático-pedagógica das atividades 

desenvolvidas no Programa de Desenvolvimento Educacional do Estado do Paraná 

(PDE) 2013, que tem como iniciativa oferecer aos professores, em parceria com 

Instituições de Ensino Superior, uma formação continuada por meio do retorno aos 

estudos acadêmicos, almejando melhoria na qualidade do processo ensino e 

aprendizagem nas escolas públicas estaduais. 

 Parte deste resultado, nesta nova caminhada será apresentado nesta 

Unidade Temática, constituindo-se de pressupostos teórico-metodológicos acerca da 

utilização de Obras de  Arte no ensino da Geometria em sala de aula.  

As obras de arte que constituem arranjos geométricos sempre despertaram 

minha atenção e curiosidade, provocando e instigando o conhecimento matemático 

subjacente a elas, fazendo-me refletir sobre a Matemática formal e como estas 

poderiam ser um recurso a ser utilizado em sala de aula.  

De acordo com Lorenzato (1995), a Geometria muitas vezes é deixada de 

lado em sala de aula devido a diversos fatores como, quando os professores 

priorizam outros conteúdos matemáticos em vez de ensinar Geometria, ou quando 

os professores não recebem formação adequada nas universidades para ensinar 

Geometria, ou até pelo fato de que muitos livros didáticos apresentam o conteúdo de 

Geometria no final do livro e por falta de tempo o conteúdo não é visto. 

Com base nessas atribuições, mais um motivo para que o ensino da 

Geometria esteja relacionado a demais áreas do conhecimento, pensando em tudo 

isto, tendo a Geometria e a Arte uma ligação intrínseca favorecida pela leitura de 

imagem nas obras de Arte o ensino a ser ministrado aos alunos pode e deve ser 

coroado de fascínio e prazer. 

  De modo particular, o foco deste material possibilitará identificar a Matemática 

por meio da Arte, podendo relacionar as obras que os artistas representam, com 

aquilo que enxerga como sendo a realidade do mundo, com seus aspectos naturais, 

sociais, políticos, religiosos, enfim, com suas particularidades. 

  Ao analisar uma obra nosso olhar não está neutro, assim como, a Matemática 

e a Arte também não, pois, cada uma procura interpretar e explicar as coisas do 

mundo conforme sua visão. 



  São inúmeros os exemplos da Matemática na Arte, pois muitos artistas 

acreditavam que ao utilizarem os conceitos matemáticos suas obras se tornariam 

mais fiéis ao modelo original, assim estas obras se tornam um recurso didático 

diferenciado no campo da Geometria. 

Se, com o encontro da matemática com a arte, pode-se colher muitos frutos e 

tornar mais atraente o ensino da Geometria, então se faça com que este encontro 

seja repleto de novas aprendizagens.  

Dessa forma, pretende-se explorar por meio desta Unidade Temática, 

conceitos matemáticos envolvidos nas artes, entre eles sólidos e figuras 

geométricas, linhas paralelas e perpendiculares. 

Pensando nisso e como o ensino da  matemática deve ser contextualizado, 

levando em conta a construção da cidadania e o desenvolvimento da cultura do 

aluno, o objetivo da unidade didático-pedagógica é reconhecer e explorar a 

Geometria através das obras de arte, onde o aprender e o ensinar caminham lado a 

lado numa troca de conhecimentos. 

 

 

2- FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1- Um pouco da história da Matemática 

 

De acordo com Ribnikov (1987), a Matemática que conhece-se hoje, surgiu 

dos povos das antigas civilizações onde, os babilônios, por volta de 2000 a.C já 

realizavam registros de uma matemática elementar, mas como campo de 

conhecimento , a Matemática  se fez presente somente em solo grego, onde os 

pitagóricos se preocuparam com o ensino na formação das pessoas e os platônicos 

com a aritmética. 

Conforme Paraná (2008), no decorrer do século XV, com o avanço das 

navegações e das atividades comerciais e industriais, novas descobertas na 

Matemática propiciaram um ensino voltado às atividades práticas.  

Ainda em Paraná (2008), aborda que ao longo do século XVI, a geometria 

analítica, projetiva, o cálculo diferencial e integral, a teoria das séries e a teoria das 

equações, fizeram com que o conhecimento matemático alcançasse um novo 

período de sistematização. Sendo importante no aperfeiçoamento e no uso produtivo 



de máquinas e equipamentos. 

Surgiu no século XVII, a concepção de lei quantitativa que levou ao conceito 

de função e do cálculo infinitesimal que são as bases da Matemática que hoje se 

conhece. 

Para Valente (1999), as revoluções francesas e industriais demarcaram o 

século XVIII com o início da intervenção estatal na educação, onde a pesquisa 

Matemática se direcionou a atender aos processos da industrialização. 

Porém, ainda em Valente (1999), no Brasil, o ensino da Matemática era de 

caráter técnico com o objetivo de preparar os estudantes para as academias 

militares, influenciado pelos acontecimentos políticos que ocorriam na Europa.  

Desse modo, o final do século XVI ao início do século XIX, o ensino da 

Matemática se desdobrava em aritmética, geometria, álgebra e trigonometria, 

destinando-se ao domínio de técnicas com o objetivo de formar mão de obra 

qualificada para o trabalho em minas, estradas, construções de portos, pontes, e 

preparando jovens para a prática da guerra (VALENTE,1999). 

Perante, Miorim (1998), com a expansão da indústria nacional, do 

desenvolvimento da agricultura, do aumento da população nos centros urbanos e 

das ideias que agitavam o cenário político internacional pós-primeira guerra mundial 

o ensino da Matemática se modernizou,prevalecendo uma Matemática Formalista 

Clássica. Esta tendência baseava-se no “modelo euclidiano e na concepção 

platônica de Matemática”, se caracterizando pela sistematização lógica e pela visão 

estática histórica e dogmática do conhecimento matemático. 

Assim, Fiorentini (1995), aborda que a tendência Formalista Moderna, após a 

década de 1950, valorizava os desenvolvimentos lógicos estruturais das ideias 

matemáticas com a reformulação e modernização do currículo escolar por meio do 

Movimento da Matemática Moderna.  

Abordando Paraná (1993), na década de 1980 se estabeleceu uma discussão 

na Educação Matemática voltada para a tendência Construtivista, onde o 

conhecimento matemático resultava de ações interativas e reflexivas dos alunos no 

ambiente ou nas atividades pedagógicas.  

Ainda Paraná (1993), acrescenta que o Construtivismo surgiu da necessidade 

de se interpretar o mundo em que se vive, o mundo do conhecimento: sua gênese e 

seu desenvolvimento. O aluno passa a ser o sujeito da sua aprendizagem, 

participando do processo escolar. 



Saviani (1997) pondera que, o ápice das discussões da tendência histórico-

crítica aconteceu num momento de abertura política no país. O Estado do Paraná 

aproveitando este cenário iniciou, em 1987 , discussões com os professores da 

Rede Pública Estadual, a fim de elaborar propostas para seu sistema de ensino, 

assim surgiu o denominado Currículo Básico. Cuja concepção de ensino da 

Matemática já sustentava que: 

 

[...] aprender Matemática é muito mais do que manejar fórmulas, saber fazer 
contas ou marcar x na resposta correta: é interpretar, criar significados, 
construir seus próprios instrumentos para resolver problemas, estar 
preparado para perceber estes mesmos problemas, desenvolver o 
raciocínio lógico, a capacidade de conceber, projetar e transcender o 
imediatamente sensível (PARANÁ,1992, p.66). 

    

A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

9394 de 20/12/96 Insere novas interpretações sobre o ensino e consequentemente 

sobre a Matemática, as escolas passaram a ter maior autonomia em relação ao 

Projeto Político Pedagógico. 

O Ministério da Educação, a partir de 1998, distribuiu os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), onde para o Ensino Fundamental apresentava 

conteúdos de Matemática, porém para o Ensino Médio, priorizava-se a prática 

docente nas competências e habilidades, destacando-se o trabalho com os temas 

transversais, ocasionando um prejuízo no conteúdo disciplinar. 

Assim sendo, a Secretaria de Estado da Educação (SEED), a partir de 2003 

deu início a um processo de discussão coletiva com todos os professores da rede, 

para que juntos pudessem construir uma fundamentação teórica-metodológica para 

todas as disciplinas. Surgiram assim, as Diretrizes Curriculares do Estado do Paraná 

(DCE). 

A Educação Matemática foi contemplada numa ação reflexiva, almejando um 

ensino que possibilite aos estudantes análises, discussões, conjecturas, apropriação 

de conceitos e formulação de ideias. A Matemática se torna uma ligação entre 

campo de conhecimento e disciplina escolar.  

 

A Matemática não deveria ser estudada priorizando-se apenas seus 
conteúdos, senão interpretada também  em seus contextos históricos e 
culturais, e pondo em evidência não somente sua utilidade senão também a 
sua beleza (CIFUENTES,2005,p.59) 

 



Perante, a Diretriz Curricular de Matemática (SEED, 2008) para a Educação 

Básica da Rede Pública, os conteúdos de grande amplitude, são entendidos como 

Conteúdos Estruturantes, organizando-se em: 

 Números e Álgebra 

 Grandezas e Medidas 

 Geometrias 

 Funções 

 Tratamento da Informação 

Enfatizo nesta Unidade Temática, o trabalho a ser desenvolvido no campo da 

Geometria. 

 

2.2 – Um pouco da história da Geometria 

 

 

É necessário olhar e dedicar uma atenção especial aos nossos alunos, 

professores e escola, para que tenhamos um aluno vivo, inquieto e participativo, um 

professor que não tenha medo de suas próprias incertezas e com uma escola 

aberta, viva, posta no mundo e consciente de todos os fatores que implicam no ato 

de educar.  

É necessário dedicar atenção à capacidade humana de apreender a realidade 

do mundo de modo consciente, sensível, organizado e direcionado. 

É primordial que todos aqueles envolvidos em educação – pesquisadores, 

professores, estudantes, pais, instituições, entre outros – se questionem mais sobre 

o papel da educação, sobre o papel das disciplinas escolares na formação integral 

dos indivíduos. Para tanto, devem estar mais abertos, mais inquietos, mais vivos e 

em constante reflexão sobre os processos pedagógicos, sobre o ensinar e o 

aprender e sobre os reais objetivos da educação (LORENZATO,1995). 

Para Gusmão(2013),defende-se que os envolvidos com o processo 

pedagógico devem refletir sobre o papel da educação matemática para o ensino da 

matemática, colocando em evidência a parte sensível da matemática, pois da forma 

como é ensinada hoje, na maioria das escolas, a matemática ainda é tratada por 

muitos como uma ciência à parte, desligada da realidade, vivendo na penumbra 

dogabinete, um gabinete fechado, onde não entram ruídos do mundo exterior, nem o 

sol, nem os clamores dos homens. Isto é, em parte verdadeiro.  



A Matemática, enquanto ciência aberta, precisa ser vista na atualidade como 

um organismo vivo, dinâmico, em movimento, impregnado de ação humana e de 

arte. Os conceitos matemáticos são criados e recriados historicamente pelos 

conflitos de uma longa investigação e evolução nas pesquisas. O encadeamento 

desses conceitos em uma estrutura lógica e em uma estrutura histórica é, também, 

estético, é uma forma de arte. 

Nesse sentido, no campo da ciência, mais particularmente no campo da 

matemática, esta será sempre e melhor compreendida a partir do mundo vivenciado, 

da experiência, aprimorando nossa sensibilidade e percepção; porém, uma 

percepção de ordem superior, que também nos dê acesso a mundos da imaginação.  

Utilizando Lorenzato (1995),desde os tempos primitivos, o homem procurou 

entender e explicar os fenômenos da natureza, através de desenhos, medidas e 

anotações. O desafio de traduzir as formas irregulares da natureza, descobrindo 

novas relações favoreceu o surgimento da Geometria. 

Silva (2005) pondera que a palavra        Geometria resulta dos termos gregos  

“geo” (terra) e “métron” (medir), coincidindo com as necessidades do dia-a-dia dos 

povos primitivos, onde partilhar terras férteis, construir casas, observar e prever os 

movimentos dos astros são algumas das muitas atividades humanas que sempre 

dependeram de cálculos geométricos. 

Desta forma Paraná (2008), aborda que por volta dos anos 300 a.C, Euclides 

sistematizou o conhecimento geométrico, na obra Elementos, constituindo a 

geometria Euclidiana que envolve tanto a geometria plana quanto a espacial. 

Com o passar dos tempos o conhecimento geométrico recebeu nova 

abordagem com a geometria analítica, vindo de encontro com as necessidades do 

campo a astronomia e da mecânica. 

O conhecimento geométrico no início do século XIX ganhou luz com o 

surgimento das geometrias não-euclidianas. 

 
 
2.3 –  Geometria e seu estudo 

  

Segundo Lorenzato (1995), o ensino da geometria tem enfrentado muitos 

obstáculos, mostrando-se alheia na sala de aula. São inúmeras as causas, porém 

duas delas estão atuando forte e diretamente sendo que a primeira é que muitos 



professores não detêm os conhecimentos geométricos necessários para realização 

de suas práticas pedagógicas e a segunda é a omissão geométrica nos livros 

didáticos, onde muitos deles apresentam a Geometria apenas como um conjunto de 

definições, propriedades, nomes e fórmulas, desligado de quaisquer aplicações da 

vida cotidiana.  

Como se não bastasse, a Geometria quase sempre é apresentada na última 

parte do livro, aumentando as chances de não ser trabalhada por falta de tempo. 

Como que o professor que não conhece Geometria, poderá mostrar a seus alunos o 

poder, a beleza e a importância que ela possui para a formação do futuro cidadão. 

Isto só será possível, quando conseguirmos mostrar aos nossos alunos que sem 

estudar Geometria , todos nós não desenvolveríamos o pensar geométrico e o 

raciocínio visual. 

 
A geometria está por toda parte, desde antes de Cristo, mas é preciso 
conseguir enxergá-la mesmo não querendo, lidamos em nosso cotidiano 
com as idéias de paralelismo, perpendiculariso, congruência, semelhança, 
proporcionalidade, medição (comprimento, área, volume), simetria: seja pelo 
visual(formas), seja pelo uso no lazer, na profissão, na comunidade oral, 
cotidianamente estamos envolvidos com a Geometria 
(LORENZATO,1995,p.5). 
 

Conforme os fragmentos acima e prestigiando o processo de construção do 

com iniciativas e ações que possamos ajudar os alunos a aprender Geometria, 

sendo que, uma grande possibilidade está na integração Arte e Geometria. 

É preciso motivar o aluno propondo situações complexas, mas não 

impossíveis, que os anime a ousar, a pensar, a explorar, a usar os conhecimentos 

adquiridos, testando suas capacidades. 

Para Lorenzato (1995), o movimento da Matemática Moderna também tem 

sua parcela de contribuição no atual caos do ensino da Geometria: antes da sua 

chegada no Brasil, nosso ensino geométrico era marcadamente lógico-dedutivo, 

com demonstrações e nossos alunos o detestavam. 

 A proposta da Matemática moderna de algebrizar a geometria não vingou no 

Brasil, mas conseguiu eliminar o modelo anterior, criando assim uma lacuna nas 

nossas práticas pedagógicas que perdura até hoje. 

A Geometria além de ajudar na compreensão de mundo desenvolve o 

raciocínio, proporcionando um melhor entendimento entre todas as áreas do 

conhecimento. 



 

Para se justificar a importância do ensino da geometria na escola, bastaria 
percebermos que sem o ensino da geometria as pessoas não 
desenvolveriam o pensar geométrico ou o raciocínio visua e sem, essa 
habilidade, elas dificilmente conseguirão resolver as situações de vida que 
forem geometrizadas. E ainda não poderão se utilizar da geometria como 
facilitadora para a compreensão e resolução de questões de outras áreas 
do conhecimento (LORENZATO,1995,p.5) 

 

Percebe-se, que a importância de se ensinar geometria na escola vai muito 

além do processo histórico. 

De acordo com Fainguelernt (1999), a geometria tem a capacidade de ativar 

no aprendiz suas estruturas mentais, facilitando a passagem do estágio das 

operações concretas para o das operações formais. A geometria auxilia o 

desenvolvimento e aprendizagem de diversos conteúdos, não só matemáticos, mas 

de diversas áreas do conhecimento. 

A autora ainda enfatiza o quanto a geometria desempenha um papel 

integrador entre as diversas partes da matemática, sendo um campo fértil para os 

exercícios de aprender a fazer e aprender a pensar.  

Relata que a Geometria como uma ciência empírica, deve surgir desde os 

primeiros anos de escolaridade em que os esforços para se desenvolver uma teoria 

estão a serviço do controle das relações que o aprendiz pode estabelecer com o 

espaço que o envolve, possibilitando a construção de um caminho que o ajudará a 

fazer a passagem do estágio das operações concretas para o estágio das operações 

abstratas. 

 

2.4 – Falando sobre Arte 

 

 

 Abordando Paraná (2008), a questão da educação gira em torno da criação e 

da criatividade, tornando a escola um espaço do conhecimento historicamente 

produzido pelo homem em um espaço de construção de novos conhecimentos, 

fazendo com que o desenvolvimento da capacidade criativa nos alunos, inerente à 

dimensão artística, tenha uma direta relação com a produção do conhecimento nas 

diversas disciplinas, incluindo a matemática e assim favorecendo uma unidade no 

trabalho pedagógico. 

 Gusmão (2013,p.107), faz um relato desta integração em sua dissertação 



expondo a opinião de: 

 

D’Ambrosio (2011), na conferência de abertura proferida na XIII Conferência 
Interamericana de Educação Matemática -  CIAEM, realizada em Recife/PE, 
relata que uma das melhores conceituações que ele conhece sobre o que é 
matemática e sobre criatividade está na entrevista que Ennio De Giorgi, um 
dos grandes matemáticos do século XX, concedeu a Michelle Emmer, 
poucos meses antes de sua morte, em 1996.D’Ambrosio menciona que 
nessa entrevista De Giorgi diz que a “ Matemática é a única ciência com a 
capacidade de passar da observação de coisas visíveis à imaginação de 
coisas não visíveis. Este é, talvez, o segredo da força da matemática.” Ele 
diz ainda: “ Eu penso que a origem da criatividade em todos os campos é 
aquilo que eu chamo a capacidade ou disposição de sonhar: imaginar 
mundos diferentes, coisas diferentes, e procurar combiná-los de várias 
maneiras.” 

 

  De acordo com Barco (2005), desde o início da humanidade, o homem teve 

necessidade de se expressar artisticamente, deixando sua marca no mundo, visto 

que à necessidade de produzir e consumir arte é inerente à condição humana. 

  Segundo o dicionário do Aurélio (2013, p.s/i): 

 

 Arte é a atividade que supõe a criação de sensações ou de estados de 
espírito, de caráter estético, carregados de vivência pessoal e profunda, é a 
capacidade criadora do artista de expressar ou transmitir tais sensações ou 
sentimentos, arte de agradar, de comover. 
 

  Para Silva (2005), a Arte pode se apresentar de diversas formas como que 

por através da arte plástica, da música, da escultura, do cinema, do teatro, da 

dança, da arquitetura etc. O homem pode ver ou percebê-la de três maneiras 

diferentes: visualizada, ouvida ou mista (audiovisuais).  

  Ainda abordando Silva (2005), hoje em dia alguns tipos de Arte permitem que 

simples cidadãos apreciem, participe de uma obra, admirando com suas próprias 

experiências e conhecimentos, dependendo muito da disposição do momento, da 

imaginação, conseguindo sintetizar emoções, sentimentos e até sua cultura através 

dos valores estéticos que uma obra apresenta, como a beleza, equilíbrio, harmonia e 

revolta.  

  Souza (2013) tem como pressupostos que para representar as coisas do 

mundo, a Arte se torna uma das maneiras mais puras e reais, tornando-se muitas 

vezes impossível não se encantar ou até mesmo não se encontrar na maioria das 

obras. 

  Conforme Fainguelernt e Nunes(2009,p.13): 



A arte, além de nutrir nossa alma com sensibilidade, nos leva à reflexão 
sobre valores, atitudes e comportamentos. Ela nos proporciona a expansão 
do universo cultural e tem um grande poder transformador, que permite o 
desenvolvimento de nossas potencialidades como a intuição, a 
sensibilidade, a percepção, a imaginação e a curiosidade – 
importantíssimas para a atividade matemática. 
 

  Pensando que muitos artistas utilizaram matemática para criar suas obras, e 

que ambas podem costurar ideias, tecendo grandes relações, porque não uni-las e 

favor do ensino e aprendizagem da Geometria. 

 

2.5 – Uma conexão: Matemática e Arte 

 

 A  Matemática e a Arte são consideradas linguagens universais, promovendo 

uma visão de mundo. 

 Para Gusmão (2013,p.79), neste sentido: 

 

[...] a educação matemática pela arte precisa incorporar mecanismos para 
desrobotizar, libertar a matemática.E esses mecanismos... podem ser 
encontrados nas capacidades provenientes da arte.A Matemática como a 
Arte é uma atividade primária da vida humana e está em todo lugar. 
 

Abordando Zaleski Filho(2013), Arte e Matemática, Matemática e Arte, são 

duas áreas do conhecimento que aprecem juntas desde os primeiros registros feitos 

pelo homem pré-histórico nas cavernas, quando ao retratar paisagens e animais e 

mais tarde, esculpir em ossos marcas que representavam os animais capturados, o 

homem primitivo iniciou a busca da organização do seu entorno por meio da Arte e 

da Matemática. 

 

Analisando as origens dos registros da Arte e da Matemática e um tempo 
mais remoto, podemos perceber que os desenhos e as figuras do homem 
neolítico, que embora possa ter menos tempo para o lazer e pouca 
necessidade de medir terras, mostram preocupação com as relações 
espaciais que abriram o caminho para a Geometria.Desenhos em potes, 
tecidos e cestas são exemplos de simetria que são conceitos tratados pela 
Geometria Elementar.(ZALESKI FILHO,2013,p.39) 
 

 Afirma Contador (2011), poderia uma pessoa levar uma vida sem Arte ou viver 

sem a Matemática?Dizem que a Arte imita a vida, mas na verdade, a arte é a 

expressão da vida através de Matemática aplicada em meios físicos constituídos de 

matéria e energia. 

 Vale ressaltar que Contador (2011), colabora dizendo que as Ciências e as 



artes há muito aprenderam a ler a Natureza, reconhecer certas proporções nela 

contida e transportá-la para nosso dia a dia. 

Já na antiga Grécia sabia-se que quando um retângulo tem a largura, o 

comprimento e a diferença numa determinada proporção este parecia ser mais 

coeso, mais agradável aos olhos, mostrando certa harmonia estética, e a esta 

harmonia foi associada uma espécie de virtude excepcional, então, chamaram o 

número para qual converge esta proporção de número áureo. 

 De acordo com os fragmentos acima, na realidade não apenas matemáticos, 

físicos, ou astrônomos, mas também biólogos, músicos, arquitetos e profissionais 

das mais variadas áreas fizeram e fazem uso da proporção áurea para buscar a 

harmonia, a estética, as proporções exatas, enfim, a busca da beleza plena, em tudo 

aquilo que fazem. 

 

A matemática e a arte nunca estiveram em campos antagônicos, pois desde 
sempre caminharam juntas, aliando razão e sensibilidade. Na verdade, 
podemos observar a influência mútua de uma sobre a outra desde os 
primeiros registros históricos que temos de ambas. Essas duas áreas 
sempre estiveram intimamente ligadas, desde as civilizações mais antigas, 
e são inúmeros os exemplos de sua interação.Muitos povos utilizaram 
elementos matemáticos na confecção de suas obras: os egípcios com suas 
monumentais pirâmides e gigantescas estátuas;os gregos com o famoso 
Parthenon e com seus belíssimos mosaicos; os romanos com suas 
inúmeras construções com formas circulares, entre elas o Coliseu 
(FAINGUELERNT & NUNES, 2006,p.18). 
 

 Interagindo com Zaleski Filho (2013), no Brasil assim como a Matemática e 

seu ensino foram introduzidos na Colônia pelos jesuítas, o mesmo aconteceu com a 

Arte, onde os primeiros artistas na sua maioria pertenciam ao clero, copiando 

estampas européias e gravuras religiosas. 

 

Nosso cérebro não precisa calcular para vermos a harmonia das cores, nem 
somar as notas de uma melodia para que nosso ouvido perceba a harmonia 
de uma música, nossas mãos não precisam tatear para sentir a harmonia de 
uma escultura. Mesmo sendo abstrata, nós a percebemos, a entendemos, 
ao primeiro contato (CONTADOR, 2011, p.131). 
 

 A Matemática, além de ser útil, está provida de beleza, proporcionando prazer 

para quem ousa vislumbrar um novo mundo de mistérios, ressaltando o poder e o 

fascínio da criação. 

 Percebe-se, o quanto o artista maravilha-se diante de sua obra, já o 

matemático emociona-se com suas descobertas, ambos são criadores em busca da 



perfeição, da verdade e da beleza. 

 

A Matemática está presente numa obra de arte através da estética e do 
equilíbrio, é por intermédio dela que conseguimos testemunhar esse grande 
encontro: Arte e Matemática e, quando ambas passam a fazer parte do ideal 
do artista, o mundo com sua visão particular, pode ser retratado de forma 
real, a outros e a si próprio (CONTADOR,2011,p.172) 

 

  Observa-se, que em uma obra de arte é difícil não ter reações frente às 

imagens observadas, é difícil não querer tocar, conhecer e por que não imaginar. 

  Arte e Matemática não estão totalmente separadas como se pensa. 

Apresenta-se como duas formas de conhecimento que se desenvolveram 

paralelamente. 

  Segundo Fainguelernt e Nunes (2006), o exercício da matemática e da arte é 

uma atividade fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano, é 

essencial para a evolução da própria sociedade. 

  Sabe-se o quanto a Arte e a Matemática influenciam no desenvolvimento da 

intuição e imaginação, a Matemática (PCNEM, p.251): 

 

[...] contribui para o desenvolvimento de processos de pensamento e 
aquisição de atitudes, podendo formar no aluno a capacidade de resolver 
problemas genuínos, gerando hábitos de investigação, proporcionando 
confiança e desprendimento para analisar e enfrentar situações novas, 
propiciando a formação de uma visão ampla e científica da realidade, a 
percepção da beleza e da harmonia, o desenvolvimento da criatividade e de 
outras capacidades pessoais. 

   

  Já as atividades artísticas proporcionam a expansão do universo cultural dos 

indivíduos, abrindo espaço para a participação social. Onde aprender Matemática 

por meio da Arte é uma ideia a ser vislumbrada em sala de aula, através da 

Geometria. 

 

Pensar a sala de aula como um contexto no qual se desenvolve a atividade 
matemática requer também pensar em condições para que os alunos seja 
levados a formar conjecturas, procurar formas de validá-las,produzir 
argumentos dedutivos, arriscar respostas para as questões que se 
formulam, criar formas de representação que contribuam para chegar às 
soluções que se buscam, reformular e reorganizar os velhos conhecimentos 
à luz dos novos conhecimentos produzidos (SADOVSKY,2010.p.55) 

 

  Nessa perspectiva, os estudantes se tornam partícipes de um mistério e 

protagonistas em um processo de investigação e descoberta. 



  Para Gusmão (2013), a educação matemática na arte faz-se necessário 

substituir o contínuo pelo descontínuo, o estático pelo movimento, estimulando a 

vontade, a espontaneidade, o silêncio, a monotonia, aventurando-se na busca da 

perfeição. 

  Transpondo esta idéia para o ensino da matemática, pretende-se humanizar a 

matemática através da experiência da sensibilidade, onde a capacidade do ser 

humano de atingir conhecimento vem das capacidades do pensar e do sentir, uma 

diretamente ligada a razão (matemática) e a outra a sensibilidade (arte). 

 

A arte desenvolve a percepção humana, apura o olhar, mostra os objetos 
cotidianos sob ângulos diferentes, proporcionando a oportunidade de refletir 
e modificar a maneira de se olhar o mundo. A matemática, olhada e 
desenvolvida por esse prisma – em conexão com a arte – pode se tornar 
mais humana, carregada de sensibilidade, de imaginação, de criatividade, 
de experiência estética e pode permitir ao ser humano uma visão mais 
totalitária do seu entrono e do mundo (GUSMÂO, 2013, p.133). 
 

  A  Arte e a Matemática propiciam uma mudança de paradigma, no processo 

de ensino e aprendizagem, fazendo com que a Matemática de sala de aula não seja 

somente transmissão de conhecimento, mas um contínuo processo de 

construção/reconstrução do conhecimento pelo aluno. 

  Abordando Fainguelernt e Nunes (2006), todo  propósito deste interação é 

chamar a atenção para a necessidade de transformar um espaço onde 

tradicionalmente se privilegiam as técnicas operatórias, a memória e o raciocínio 

formal, em um lugar de argumentação, produção de significados e criação, dando 

voz aos alunos para expressarem suas emoções e seus conhecimentos. 

  Reconstruir a maneira de se ensinar a Geometria em sala de aula, fazendo 

uso das leituras de imagens por meio da Arte, pode se tornar uma maneira de fazer 

com que os alunos viagem por novos horizontes em busca de novo conhecimento. 

  Quem sabe nossas aulas se tornem um desafio e não uma “cantiga de ninar”, 

como enfatizou Paulo Freire (1996), onde nossos alunos podem cansar-se, mas não 

dormir, cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 

    Tendo como objetivo levar o aluno a conhecer diferentes formas geométricas 

representadas em obras de arte, as atividades planejadas envolvem o uso de três 

imagens, favorecendo o aprendizado de conteúdos de geometria. 

            Para Lorenzato (2008) o ensino da matemática a partir da sua aplicação 



torna a aprendizagem mais interessante e realista e, consecutivamente, mais 

significativa. Dentro dessa perspectiva, a matemática aliada às artes terá mais 

sentido, criatividade, despertará interesse e curiosidade em aprender 

            É preciso ter em mente que ao iniciarmos qualquer projeto com obras de um 

artista,se faz necessário caracterizar o contexto histórico, social e político de sua 

época,pois quanto mais referências o aluno possuir, maior e melhor será suas 

possibilidades para perspectivas de análises e interpretações. 

            Abordando Fainguelernt e Nunes (2006), as criações de grandes 

artistas/cientistas não brotam completamente formadas na mente de seus criadores, 

mas são frutos de trabalho árduo e experimentação contínua. 

            Parafraseando o que dizia Picasso, para fazer uma obra de arte, é 

necessário 10% de inspiração e 90% de transpiração, vinda do esforço e do 

trabalho. 

Arte e Matemática são áreas distintas e com objetivos de ensino e 
aprendizagem específicos, ambas caminham em percursos próprios, mas 
em determinados momentos podem se complementar. Nesse sentido, 
precisamos ter clareza dos objetivos a serem alcançados nas duas áreas, 
planejar o trabalho, escolher bons recursos, deixar espaço para escutar dos 
alunos e elaborar as possíveis situações de problematização. (MATHEMA, 
2013, p.1) 

  

É de uma certeza absoluta que um trabalho interdisciplinar na sala de aula 

ultrapassa as barreiras disciplinares, resulta sempre em cooperativismo e reflexão, 

no qual ambos os envolvidos no processo de investigação, tornam-se membros 

ativos da construção do processo de aprendizagem. 

 Procure ler com olhos renovados e inspire-se. Este material é uma pequena 

amostra do que a Arte e a Geometria são capazes de nos dar. 

 
 
4- RECURSOS DE INFORMAÇÃO 
  
 
Quadro 1 – Sugestão de leitura 
 

Categoria: Livro 

Sobrenome: FAINGUELERNT 

Nome: ESTELA K. 

Sobrenome: NUNES 

Nome: KATIA R.ASHTON 

Título: FAZENDO ARTE COM A MATEMÁTICA 

Local de publicação: PORTO ALEGRE 



Editora: ARTMED 

Ano da publicação: 2006 

Sinopse: Este livro é um convite para o leitor abandonar velhas 
crenças e concepções em relação à 
matemática.Fazendo diferentes leituras e propondo 
atividades sobre as obras mais marcantes de pintores 
como Salvador Dalí,Piet Mondrian, Pablo Picasso, 
entre outros, as autoras ilustram de maneira clara e 
simples como a matemática e a arte integram-se, 
contribuindo para o desenvolvimento de atitudes 
positivas face à matemática e sua aprendizagem. 
 

Fonte: FAINGUELERNT, NUNES (2006) 

 
 
Quadro 2 – Sugestão de leitura 
 

Categoria: Livro 

Sobrenome: FAINGUELERNT 

Nome: ESTELA K. 

Sobrenome: NUNES 

Nome: KATIA R.ASHTON 

Título: TECENDO MATEMÁTICA COM ARTE 

Local de publicação: PORTO ALEGRE 

Editora: ARTMED 

Ano da publicação: 2009 

Sinopse: Com propostas inovadoras, as autoras, com muitos 
anos de vivências em sala de aula, trazem para o 
curso de matemática conhecimento, encantamento e 
beleza a partir da análise de obras de grandes artistas 
plásticos. Sugere um grande número de atividades e 
convida professores e alunos a tecerem uma história 
com novos olhares e cores que pode nascer do 
casamento de duas importantes áreas: a Matemática e 
a Arte. 

Fonte: FAINGUELERNT, NUNES (2009) 

 

 
Quadro 3 – Sugestão de leitura 
 

Categoria: Livro 

Sobrenome: ZALESKI FILHO 

Nome: DIRCEU 

Título: MATEMÁTICA E ARTE 

Local de publicação: BELO HORIZONTE 

Editora: AUTÊNTICA 

Ano da publicação: 2013 

Sinopse: Neste livro , o autor propõe reaproximar a Matemática 
e a Arte no ensino. A partir de um estudo sobre a 



importância da relação entre essas áreas, o autor 
elabora aqui uma análise da contemporaneidade e 
oferece ao leitor uma revisão integrada da História da 
Matemática e da História da Arte, revelando o quão 
benéfica sua conciliação pode ser para o ensino.Sugeri 
novos caminhos para a Educação Matemática, 
mostrando como a Segunda Revolução Industrial – e 
eletroeletrônica, no século XXI – e a arte de Paul 
Cézanne, Pablo Picasso e, e especial, Piet Mondrian 
contribuíram para essa reaproximação e como elas 
podem ser importantes para o ensino de Matemática 
em sala de aula. 

Fonte: ZALESKI FILHO (2013) 

 
 
Quadro 4 – Sugestão de leitura 
 

Categoria: Livro 

Sobrenome: CONTADOR 

Nome: PAULO ROBERTO MARTINS 

Título: A MATEMÁTICA NA  ARTE E NA VIDA  

Local de publicação: SÃO PAULO 

Editora: LIVRARIA DA FÍSICA 

Ano da publicação: 2011 

Sinopse: O autor descortina uma paisagem de riquíssima 
ascendência histórica e cultural, conduzindo o leitor a 
um percurso aonde vão desfilando múltiplas 
contribuições de visões e realizações da Estética, da 
Arquitetura, da Filosofia, da Matemática e das Ciências 
Naturais no empenho de expressar em forma de obras 
ou sistemas explicativos e de análise a apreensão pelo 
ser humano daquilo que o envolve no meio ambiente, 
na sociedade, no cosmo e manifesta-se em sua 
percepção do mundo como beleza, harmonia, simetria, 
ordem,padrões, equilíbrio dinâmico, coesão e 
coerências de articulação e organicidade. 

Fonte: CONTADOR (2011) 

 
 
 
5- RECURSOS MIDIÁTICOS 

 

 

a) Imagens 
 
 
 
 
 



 

Figura 1 - Composição com vermelho, amarelo e 
azul  

 
Fonte:Mondrian(1921) 

 

 

- Mondrian desenvolveu a 
teoria sobre as novas 
formas artísticas, que 
denominou neoplasticismo. 
A aplicação de suas 
teorias conduziu Mondrian 
a realizar obras como 
"Composição em 
vermelho, amarelo e azul" 
(1921), na qual a pintura é    
composta unicamente por 
algumas linhas e blocos de 
cores bem equilibrados. 
- Os conteúdos 
matemáticos abordados 
serão linhas paralelas e 
perpendiculares, ângulos 
retos, figuras planas... 

 

Figura 2 - A Gare  
 

 

Fonte: Amaral(1925) 

 

 

 

 

- A obra é conhecida A 
GARE. A palavra francesa 
GARE significa estação de 
trem ou de metrô. Como 
um jogo de peças 
encaixadas, a tela A GARE 
reúne círculos coloridos, 
trilhos, vagões, chaminés, 
postes, casas e árvores. A 
obra é apresentada por 
meio da geometria das 
formas e do colorido 
festivo dessa estação. 
- Os conteúdos 
matemáticos abordados 
serão: linhas, figuras 
planas, ângulos, 
perspectiva... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 3 - O Quarto em Arles  
 

 
Fonte: Van Gogh(1888) 

 

 

- Neste quadro, o artista 
representa a “espera” por 
seu amigo, com  a cama 
com dois travesseiros, 
duas cadeiras, duas 
portas, duas jarras e dois 
quadros.Expressa sua 
ansiedade por companhia. 
- Os conteúdos 
matemáticos abordados 
serão: perspectiva, 
duplicidade,linhas, sólidos 
geométricos... 

 

 
 

 
b) Proposta de atividades 

 
  Visando a ampliação dos conhecimentos prévios dos alunos, propõe-se 

inicialmente que se faça uma discussão sobre as telas selecionadas, trabalhando 

as formas geométricas utilizadas de modo artístico, refletindo os  conceitos 

matemáticos e sua aplicabilidade. 
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