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RESUMO 
 

A finalidade deste estudo é buscar o ensino da geometria por meio da arte, 
despertando o prazer por esta disciplina na aprendizagem dos alunos sugerindo a 
construção do conhecimento de uma forma lúdica visando o papel de estimular os 
alunos a desenvolver uma atividade, que partindo dela, o professor irá trabalhar a 
leitura e buscar desenvolver competências e habilidades, tais como: selecionar, 
organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes 
formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. Para alcançar este 
objetivo foi desenvolvido primeiramente a história da arte, a matemática e a arte, 
uma breve história da arquitetura e da escultura, para posteriormente dar início a 
artee matemática, e devido a esta relação surgiu também o desenvolvimento do 
assunto sobre do número de ouro e a razão áurea, que os gregos utilizavam antes 
de desenvolver suas obras, e, além disso, o que este número também guarda sobra 
a história da pintura. Após isto realizamos sugestões pedagógicas em sala de aula, 
com foco em Superfícies poliédricas e regradas.  
 

Palavras-chave: Superfícies poliédricas e regradas; Sugestão de atividades 
pedagógicas; Educação Matemática; 
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Introdução 

Ao pensar em realizar este trabalho, pensamos diretamente em querer 

ensinar algo que possibilite a exploração da construção de conhecimentos, com 

ênfase em uma aprendizagem significativa, que nada mais é do que ensinar algo 

novo buscando trabalhar com o conhecimento prévio que os alunos possuem, para 

assim acrescentar o que tinham antes como um novo aprendizado. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998, p.7) defendem que, 

Pensar em educação hoje significa pensar na formação de um homem capaz 
de viver em realidade imprevisível, uma sociedade em constante 
transformação. É pensar em uma educação que resgate o homem como ser 
global, uma educação que ajude o aluno a: desenvolver o conhecimento 
ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades 
afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção 
social, para agir com perseverança na busca de conhecimento e no exercício 
da cidadania.  

 

 É no sentido de mobilizar a capacidade de criação, de imaginação, e de 

observação por meio da Arte, tendo a finalidade de ensinar a geometria para os 

alunos e apresentar a sua história que este trabalho se desenvolveu. E por isso, 

nosso problema da pesquisa é, “Como um professor pode utilizar a arte para ensinar 

Matemática?”. 

 A escolha dessa pergunta se deu afim de buscar atender um dos objetivos 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Médio (2000, p.96), para a área da 

Matemática e suas tecnologias, que é “identificar, representar e utilizar o 

conhecimento geométrico para o aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da 

ação sobre a realidade”. 

 Para este estudo foi desenvolvido primeiramente a história da arte, para 

depois começarmos a fazer uma relação dela com a matemática, e devido a esta 

relação surgiu também o desenvolvimento do assunto sobre do número de ouro e a 

razão áurea, que os gregos utilizavam antes de desenvolver suas obras, e, além 

disso, que este número também guarda histórias sobre a pintura. 

 Outro fator éque o trabalho da geometria por meio da arte é fundamental para 

que a aprendizagem da matemática ocorra, e além do mais, de forma lúdica e 

significativa. Para isso escrevemos também sobre Superfícies poliédricas e 
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regradas, no qual dará sustentação ao trabalho das sugestões de atividades 

pedagógicas em sala de aula, que é o nosso estudo. 
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Capítulo 1 

A Matemática e a Arte 

 

 

1. A História da Arte 

1.1 A idade da pedra até a origem da arte 

Estima-se que há cerca de 500 mil anos antes de cristo existiram vestígios da 

existência do homem na terra, estes eram escritas feitas nas pedras e que o tempo 

não apaga tão fácil. Como os seres desta época se alimentavam? Só podemos 

prever que eles construíam suas ferramentas de caças tais como as flechas, lâminas 

de pedra e faziam armadilhas. Para morar construíam suas casas de tapoia, ramos 

de árvores ou qualquer outro material da natureza que mantinham o telhado de suas 

casas (DE ALMEIDA, 1963). 

 O comportamento milenar da natureza terrestre sofria alterações constantes, 

e as ligações entre países eram cada vez mais distantes, formando assim, novos 

continentes. Os climas eram alterados imensamente em determinadas regiões que 

hoje se encontra a Europa. Com a mudança intensa do clima, animais tiveram seu 

DNA modificado para aguentarem as baixas temperaturas. Dizia-se que rinocerontes 

e leões deram sucessão aos mamutes, ursos e renas (DE ALMEIDA, 1963). 

 Segundo Almeida (1963) o homem se adaptou aos climas de maneira 

inteligente, utilizando as peles de animais grandes para se cobrir e fazendo 

fogueiras com suas mãos, mãos que eram consideradas como uma das principais 

ferramentas juntamente com o cérebro. 

 Quando na época do chamado lençóis de gelo, cujo clima era muito instável, 

habitantes do continente europeu criaram as primeiras artes da face da terra. Essa 

época, não evidenciou sinais de sepulturas e nem de vida religiosa. Mas no campo 

da arte, o que a idade da pedra pode nos informar? Apenas entenderemos a arte se 

entendermos o seu surgimento. 

 A idade da pedra ou época Paleolítica, foi o maior período da história 

estendendo de 3.500.000 anos a.C até 10.000 anos a.C, após essa época surgiu o 
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que se chamava época Paleolítica Superior, e nessa idade apareceram a 

considerada verdadeira Arte. As revelações artísticas iniciais deste período 

consistiam nas gravuras e pintura que foram encontradas nas muralhas das 

cavernas, que tinham figuras que representavam ursos, cavalos, rinocerontes, 

mamutes, cervos, e também a figura humana. 

 O homem foi primeiramente um escultor e depois adquiriu a habilidade da 

pintura, as primeiras esculturas foram feitas de marfim, pedra e de ossos, e 

representavam formas bastantes esbeltas ligadas ao ciclo de gravidez. 

. 

 

Fig.1 

 Esta estatueta tem 11,1 cm de altura, chamada de Vênus de Williendorf. Para 

desenvolver a cor nas suas obras, o homem primitivo usava terra vermelha, pardas 

ou amarelas, pedras calcárias, carvão, sangue e gordura de animais.  

 Para realizar suas arquiteturas, utilizavam-se de pedras das cavernas para 

construir os Dólmens (Fig. 2), monumentos feitos com duas pedras no sentido 

vertical, e uma pedra sobreposta no sentido horizontal. 
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Fig.2 

 Para fazer seus túmulos, o homem primitivo construía os Navetes (Fig. 3), 

onde a sua porta era tampada com uma pedra, e tinham um formato de um navio de 

cabeça para baixo. Nesta época também desenvolveram o Menir (Fig. 4), uma obra 

que os historiadores acreditavam que os homens primitivos a consideravam como 

um monumento religioso. 

 

                     Fig. 3                                                                        Fig. 4 

Após o período Paleolítico veio o Período Neolítico (8.000 a.C até 4.000 a.C) 

marcado pelo início da agricultura e metalurgia, esta época é também conhecida 

como idade da pedra polida. As artes mais desenvolvidas neste período foram a 

pintura e a escultura que era feita de metal; a pintura teve um papel voltado à 

decoração, já os vasos tiveram um papel mais voltado para a geometria. Com esse 

desenvolvimento os homens começaram a fazer suas escritas em pedras. 
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 Com o surgimento da escrita, os períodos começam a se dividir, originando “A 

Idade Antiga”, período das grandes civilizações chamadas Míticas, como a da 

mesopotâmia (atualmente a região do Iraque), da Grécia, do Egito e de Roma. 

 O período histórico Neolítico teve de forma marcante várias obras, destas, 

sete se destacaram na humanidade, sendo elas as Pirâmides Egípcias, O Colosso 

de Rodes, A Estátua de Zeus, Os Jardins da Babilônia, O Mausoléu de 

Halicarnasso, O Farol de Alexandria e O Templo de Artemis. Estas obram são 

consideradas as 07 maravilhas da antiguidade. 

 

                                          Fig. 5                                                           Fig. 6 

 

 

                                      Fig. 7                                                         Fig. 8 



13 

 

 

 

Fig. 9                                                                  Fig. 10 

 

Fig. 11 

Surge também a “Arte Mesopotâmica” realizadas pelas civilizações 

Sumerianas, Persa, Assíria e Babilônica. As arquiteturas desta época já podiam 

contar com o tijolo, e com ele foi criado palácios e templos. Já as escritas eram 

cuneiformes, tendo este nome por ser utilizados materiais no formato de cunha, e 

para escrever era utilizada argila. 

Com respeito à música, os povos utilizavam instrumentos feitos com corda, 

percussão e sopro, e tocavam em grupo nas festividades. 

A escultura surge como acessório da arquitetura, sendo muito utilizada para 

construir formatos com baixas espessuras, como por exemplo, um desenho de um 

cavalo numa madeira.  

A arte não se define, mas é entendida como uma forma de expressão utilizada 

pelos homens antigos até os dias atuais. Nas Grécia antiga originou-se o conceito 

de beleza pela filosofia de vida que os gregos tinham, era para eles uma idealização 

da natureza.  
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A arte egípcia teve mais destaque na arquitetura, escultura e pintura. Sua 

arquitetura é compreendida pela forma simples, pelo aspecto maciço e pesado e 

suas enormes alturas. Dentre as suas grandes obras, destacamos as obras 

funerárias e religiosas. Um dos monumentos funerários mais conhecidos eram as 

Pirâmides, destinadas ao enterro dos faraós.  

Com respeito à pintura egípcia, ela era marcada pelo seu estilo incomparável 

no uso das figuras planas e sem sombras, pela Policromia, e pela união de uma 

pintura com os Hieróclifos. 

Na escultura, suas características são estátuas gigantescas e aquelas 

esculpidas na rocha. Na maioria de suas obras, os egípcios faziam suas escrituras. 

A arte Grega era envolvida pelo pensar, ou seja, a Filosofia. Aristóteles, 

Sócrates e Platão foram os pioneiros, falaremos de sua ligação com a matemática 

no tópico de Matemática e Arte. 

A arquitetura Grega teve características como a Jônica, a Dórica e a Coríntia. 

Suas obras eram marcadas pelo formato retangular, pela utilização da parte 

triangular superior, pela não utilização de arcos e de abóbodas, pelas suas enormes 

colunas que dão sustentação a seus edifícios.  

 A escultura Grega foi marcada pelas inúmeras esculturas de expressão 

corporal, têm em seu país grandes escultores, dentre eles podemos ressaltar Fídias, 

autor da obra Pathernon, que será mencionado ao longo do trabalho. Os gregos 

também utilizavam muito o Mosaico (que é um agrupamento de materiais como 

pedras, vidros e demais objetos, que reunidos expressam uma imagem) para 

substituir a pintura. Outra arte muito desenvolvida foram os desenhos em vasos, 

simbolizando as cenas de guerras, símbolos, etc. 

 Outra Arte, que não abordaremos neste trabalho, mas que não poderíamos 

deixar de mencionar foi o Teatro Grego, resultado da união entre música e poesia. 

Seus principais instrumentos musicais eram os tambores, flauta e trompas. 

 Com o declínio da Arte Clássica Grega, a partir do século I a.C, os romanos 

começam a aproveitar o que a arte grega tinha de melhor. 

 Já a escultura Romana tendo como características o realismo, o movimento e 

a utilização do retrato em larga escala, nessa época não apresentou destaque entre 
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as demais artes. A arquitetura se destacava com grandes monumentos, que também 

era uma característica Grega. O arco, a abóbada e as estátuas nos telhados, eram 

características da Arquitetura Romana. 

 Existiu também a arte Cristã Primitiva, a arte Bizantina (330-1453), a arte 

Triunfal (Século IV – Século XII) e a arte Paleocristã, tendo como objetivos 

desenvolver o papel do cristianismo na sociedade, os cultos cristãos eram realizados 

nas Catacumbas, que eram túneis subterrâneos e serviam também para o refúgio 

dos cristãos, caso se sentisse ameaçados. 

 As pinturas eram feitas nas paredes da Catacumba, utilizando materiais como 

o gesso e o cal. Os temas das pinturas das artes Cristãs eram a figura de Jesus 

Cristo, quase sempre ao lado de suas ovelhas representando o pastor. 

 

Fig. 12 

As Artes eram voltadas para a Igreja, o mármore era muito utilizado na 

construção das igrejas, os esmaltes areia e o óleo eram utilizados na maioria das 

pinturas. A Pintura e a escultura passam a ser subordinadas pela Arquitetura. 

  

1.2 A Matemática e a Arte 

A Filosofia teve ponto de partida na Grécia Antiga por volta do século V a.C. 

Nunes (2006) coloca que a natureza foi pesquisada primeiramente pelos filósofos 

com a intenção de se buscar algo em comum para todos os indivíduos, a fim de ter 

como resposta a origem dos indivíduos e seu desenvolvimento. 

Um destes foi Sócrates, que nasceu por volta dos anos 469-470 a.C e 

dedicou sua vida toda à Filosofia, mas, também desviou seus olhares para se dirigir 
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à Arte. Ele admirou as obras de “Parrásio” e também o indagou sobre o que elas 

poderiam representar, pois percebeu que nas Pinturas havia algo da cultura grega. 

Sócrates faleceu aos 70 anos, e seu sucessor Platão, nascido por volta do século 

427 a.C, fundou a “Academia” definida como a escola mais respeitada da 

antiguidade. Platão achava que antes da existência do Homem, existia um abismo, 

fenda, ou confusão, e denominada isto como uma matéria sem boa aparência 

(Zaleski, 2013). 

Sobre a Arte, Platão acreditava que somente os filosóficos tinham a 

capacidade de produzir arte, Arte para ele seria algo inusitado que não tinha ligação 

entre Deuses, e alguma outra já existente na Natureza. Nesse sentido, o grande 

Matemático e também Filósofo Pitágoras, nascido por volta dos anos 580-572 a.C., 

pensava que somente a Matemática poderia explicar o mundo, e desprezava a 

necessidade da Arte (Zaleski, 2013). 

Por volta dos anos 313 d.C., o cristianismo era declarado à opinião religiosa 

oficial da cidade de Roma. Nessa época o poder da igreja era incontestável e foi 

sugerido pelos grupos dominantes a existência de dois líderes, um da Igreja e outro 

do Império Romano. Nunes (1993) diz que com a criação dos líderes, o Império fica 

fortalecido e a Igreja é considerada cada vez mais influente. 

A partir deste cenário, podemos discutir a fundo sobre a Arte. O filósofo 

Plotino, nascido aos anos 205 d.C. foi uma grande influência para o 

desenvolvimento da Arte no período cristão. Plotino entendia que a Arte poderia ser 

mais do que Platão acreditava, ele entendia que a imitação de objetos da natureza, 

para fazer Arte, seria um motivo para um autor desenvolver novas ideias ou 

essências, e com isso fazer algo novo. Para Plotino a Arte vai além de uma atividade 

normal, é algo instinto que tem de partir do próprio artista (Zaleski, 2013). 

Ainda falando sobre a Arte, a ascensão que sua beleza proporcionava era 

vista pelos antigos como uma atividade espiritual, fato que os pensadores cristãos 

acreditavam vir de Deus a criação das belíssimas obras. 

Essa ideologia cristã, desde a antiguidade até a Idade Média (entre os 

séculos V e XV d.C.), também foi um dos fatores da decadência do Império Romano, 

e eram organizadas por Cleros, estes eram entendidos pela sociedade como “os 
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escolhidos”. Desde os tempos de Platão, até o fim da idade média, a Arte tinha 

ocupado um mero lugar na História, mas nas escolas da idade média, os alunos não 

tinham conhecimento sobre a construção de pinturas e esculturas. Pois não havia 

nessa época um desligamento do antigo pensar, acreditavam que a Arte só poderia 

ser feita restritamente por filósofos, e com isso ela não era utilizada como ferramenta 

para o ensino e aprendizagem dos alunos (Zaleski, 2013). 

No começo do século XV surgem as primeiras opiniões sobre mudanças no 

currículo, e tinham como finalidade diminuir a supremacia greco-romana. Alguns 

autores tinham como objetivo justificar o porquê de criar um novo currículo, que 

incluía as disciplinas de História, Filosofia, Moral, Retórica e Literatura. Outros 

autores diziam que a Música também poderia fazer parte do currículo. A Idade Média 

foi compreendida durante os séculos V e XIV até que o Renascimento surgisse e 

marcasse a nova época, e durante esse período, havia duas escolas consagradas 

pelo modelo monástico, que era fundamentado no ano 540 d.C. pelas concepções 

do Sr. São Bento. Durante esse tempo até o começo do século VI, o ensino estava 

concentrado no contexto das escolas Monásticas (Zaleski, 2013). 

Em torno do século XIII surgem as Universidades de Paris e Oxford no país 

da Inglaterra. Já no século XV, o sistema das artes liberais tem uma época de 

declínio. Amos Comenius, que tem ideias opostas às artes liberais, colocam sua 

opinião em outra forma de currículo, onde a gramática, física, ética, matemática, 

retórica e a dialética podem ser ministradas simultaneamente. Durante a Idade 

Média em que a Roma mantinha um poder absoluto sobre a sociedade durante os 

séculos XI e XII, a geometria não teve um conhecimento formal, pois não existiam 

documentos que comprovassem alguma produção teórica. Essa época é conhecida 

como idade das trevas ou idade da ignorância e do caos, pois a ciência e a arte 

quase desapareceram. Por essa razão, a História da Matemática reserva poucos 

periódicos sobre a geometria nesse período (Zaleski, 2013). 

No país do Egito, a geometria foi um pré-requisito para a medição de terras, e 

dessa forma a geometria ganhou espaço e começou a se originar. Na Arte e 

Matemática, as obras apontavam preocupações com figuras espaciais que abriram 

os caminhos de estudos da geometria. No começo do século XI, a geometria teve o 
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auge de seu conhecimento, quando Leonardo Fibonacci, escreve dois livros, um de 

Geometria Prática e o Livro dos Quadrados. Naquela época Fibonacci ergueu a 

Europa com seu pensamento matemático, se tornando um dos autores mais 

influentes da geometria (Zaleski, 2013). 

Mas este fato não levou o auge até as Universidades, onde a geometria para 

os acadêmicos tinham como autores os Engenheiros ou os trabalhos de artistas. 

Somente no século XII a geometria começou a ganhar esse espaço, e o corpo 

teórico ganhou destaque na Arte renascentista. Na idade moderna (1453-1789), 

período que surge a Revolução Francesa, e que a renascença ganha um espaço na 

Itália, país em que é revelado visões sobre uma nova arte e novos costumes. Todas 

as disciplinas do currículo atual são restabelecidas, novos professores com novas 

visões são inseridos nas Universidades. Nesse período surgem novos povos sábios 

e grandes bibliotecas (Zaleski, 2013). 

Nessa época havia uma rivalidade na criação de uma Álgebra verdadeira. 

Sobre a Arte, o renascimento procurou sempre fazer obras semelhantes ao que viam 

na natureza. Importantes artistas renascentistas mudaram sua maneira de pensar 

sobre suas obras com relação à Arte, e queriam aproximá-la da matemática. Durante 

o período do renascimento, Da Vinci e Galileu foram marcantes personagens na 

tentativa de mudar a resistência nos pensamentos em relação à aproximação entre 

Arte e Matemática. Diante disso, Da Vinci, pediu para que as Artes tivessem também 

o status de uma atividade intelectual, que antes era somente concebida à Poesia 

(Zaleski, 2013). 

Em relação à Pintura, Leonardo Da Vinci, entendia que era um caminho de 

estudar a natureza, gerando uma visão abstrata de sua aparência, e que esses 

caminhos estavam ligados diretamente à Ciência, em particular, da matemática. 

Uma prova disso, é que ele, em seus quadros, mostra a beleza diante de uma visão 

geométrica. Os trabalhos de Da Vinci rejuvenesceram a Europa, e no século XV era 

marcado o período em que o renascimento surgiu, e a Arte teve o papel do Saber na 

Europa. Também outras disciplinas que surgiram durante o século foi a Álgebra e a 

Aritmética, onde os matemáticos italianos fizeram uma grande descoberta, as 

possíveis Soluções de equações de terceiro e quarto graus (Zaleski, 2013). 
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Dizendo de outra Geometria, a Projetiva, que é o estudo das propriedades 

geométricas contidas na obra ou figura, começou a marcar presença durante o 

mesmo século XV, sobre esse assunto, (EVES, 1992, p.15, apud Zaleski Filho, 

2013, p.49) argumenta que num ideal de se produzirem quadros mais realistas, 

vários artistas e arquitetos tiveram interesse em descobrir as leis formais que regiam 

a construção de objetos sobre uma tela; e no século XV já aparecem elementos de 

uma teoria geométrica subjacente à perspectiva. 

Foi criada outra Geometria somente no século XVII, pelo autor Gaspar 

Monge, chamada de Geometria Descritiva, com esse estudo a Geometria Projetiva 

ganhou destaque entre a comunidade matemática. Porém, a criação mais importante 

da área Matemática foi realizada no século XVII pelos autores Isaac Newtons e 

Wilhelm Leibniz, a respeito do Cálculo Diferencial e Integral. Desenvolveram o 

estudo por meio da Geometria e da Álgebra. Essa criação para a Arte foi importante, 

pois a Arte ganhou proeminência no mundo moderno (Zaleski, 2013). 

Retornando ao papel da pintura, a partir do século XVIII, havia uma grande 

discussão sobre a imitação de figuras da natureza para muitos autores, uma das 

primeiras imitações foi feita por Sócrates. Aristóteles pensava que imitar uma obra 

seria um passo na aprendizagem inicial do pintor, e adquirindo experiência nisso o 

pintor poderia criar algo novo. Em relação ao século XVIII surgem algumas 

indagações sobre a época, sobre isso, Boyer (1974, p. 344, apud Zaleski Filho, 

2013, p.54) pergunta: “O século XVIII teve a infelicidade de vir depois do dezessete 

e antes do dezenove? Como poderia qualquer período que seguisse o século Gênio 

e precedesse a “Idade Áurea” da Matemática ser considerado como outra coisa 

senão um interlúdio?”. 

O século dezessete foi considerado importante devido à criação do Cálculo e 

da Geometria Analítica, e o século dezenove teve origem à valorização das 

Geometrias. Com respeito à Arte nesse período, onde existiu a revolução Francesa 

e Industrial, a Arte era atemorizada pela Revolução industrial, pois queriam eliminar 

grandes trabalhos visando à substituição da mão-de-obra manual pela mecânica. 

No século XIX, a arte não era vista como uma atividade de produção 

individual, alguns modelos de arquitetos chegavam a ser considerados muito simples 
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e nomeados sem arte, por isso, o século foi considerado nulo para os arquitetos. Ao 

contrário das Arquiteturas, as Pinturas e as Esculturas não entraram nesse patamar 

de desvalorização. Mas os artistas não tinham também uma produção somente sua, 

ou algo que seria inédito, pois sempre eram solicitados encomendas de retratos ou 

quadros, os artistas somente as imitavam. Devido à revolução industrial ter 

contribuído para a destruição dos artesanatos, surgiram suspeitas entre o público e 

os artistas, e as obras passaram a ser vistas como um valor alto, ou considerados 

também sem arte (Zaleski, 2013). 

Este fato não abrangia todos os artistas, existiam aqueles que tinham 

propósito e que não tinham medo de arriscar algo feito por si mesmo. As pessoas 

que gostavam de fato da Arte, começaram a procurar obras que não fossem 

monótonas, mas sim àquelas com origem, sinceridade e consciência. A partir daí 

houve um afastamento entre artistas, pois aqueles que eram vistos como mais 

importantes, mais recebiam solicitações de quadros ou artesanatos. Assim, outros 

autores acabavam sendo esquecidos pela sociedade (Zaleski, 2013). 

No fim do século XIX originou uma inquietação por uma nova Arte, onde 

surgiram novos materiais e novas decorações para a arquitetura. Começou-se a 

pensar numa arte por meio de curvas e não ficando preso somente à simetria. Mas 

quem deu sustentação para as Artes de modo geral foi de fato a Geometria, que no 

começo do século XIX teve como incentivadora a Escola Politécnica de Paris, hoje 

em 2013, com 200 anos de ensino e pesquisa.Com respeito à Geometria Diferencial, 

denominada pelo estudo da geometria que utiliza ferramentas do Cálculo Diferencial, 

criada no século XVI, Gauss ingressou o estudo de curvas e superfícies analisando 

e criando interpretações paramétricas de objetos. Esse estudo inaugurou o segundo 

período da Geometria Diferencial (Zaleski, 2013). 

 O terceiro período foi iniciado por Bernhard Riemann, empenhava seus 

estudos na generalização do que era possível alcançar. Além disso, este estudo 

provocou outros desenvolvimentos, mas por não ser o objetivo deste trabalho não 

entraremos a fundo no assunto. Surgiu também a Geometria não Euclidiana. Nessa 

época, a sociedade burguesa estava em crise no fim do século XIX, nessa época as 
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Artes também perdeu referência nos estudos. Com isso, artistas tentaram algo novo, 

tentando criar algo fantástico, um lugar que não existe, outro mundo (Zaleski, 2013). 

 Já no século XX, período das Guerras Mundiais, a Arte era compreendida 

como “Arte experimental” até a metade do século, após isso as artes foram sendo 

revolucionadas com os avanços tecnológicos. O século XX segundo Hobsbawn 

(2008) citado por Zaleski Filho (2013, p.63) “[...] seria o século dos teóricos dizendo 

aos práticos o que deviam buscar e encontrar à luz de suas teorias: o século dos 

matemáticos”. 

 Voltando a falar em pinturas, e especificamente de um autor ligado à 

geometria, Pieter Cornelis Mondriaan. Teve suas obras voltadas ao suprematismo, 

que é a pintura baseada nas formas geométricas, nascido no dia 07 de março de 

1872, em Amersfoort, vilarejo próximo à cidade de Utrecht, na Holanda. Mondrian 

tinha cinco irmãos, dentre eles quatro homens e uma mulher, aos vinte anos 

Mondrian viaja para Amsterdã para estudar na Escola de Belas Artes, onde fazia 

trabalhos para arrecadar fundos e sobreviver na cidade longe dos pais. 

 Viveu na Espanha após estudar em Amsterdã, com o intuito de adquirir ideias 

sobre pinturas urbanas, claras, e antibarrocas, mas teve um insucesso nessa 

investida. No ano de 1903 deixa a Espanha e vai morar na Bélgica, no ano posterior, 

em 1904, viveu na região de Brabante, na cidade de Uden, província conhecida 

como Noord-Rendas do Brabante no país da Holanda. Durante o período 1904-1905 

em que esteve na província, ganhou o prêmio “Wilink-van-Collen”, no país produziu 

várias obras e não deixou de lado seus estudos sobre a teosofia. Uma das figuras 

produzidas nesse período foi a Fazenda Nisterolde, conforme obra abaixo: 
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Fig. 13 

Mondrian, Piet. Fazenda Nisterolde. 1904. 
Tamanho: 44,5 cm x 63 cm. 

 

 No ano seguinte em 1906, passou o inverno morando na casa do pintor 

Hulshoff-Poll. Após o inverno voltou para Amsterdã, durante esse tempo fez também 

várias obras, uma delaso quadro “Farol em Westkapelle” que participou de uma 

exposição em 1910, mas o público não reconhecia suas obras como valiosas, e por 

isso não demonstravam interesse nos críticos. 

 Em companhia dos artistas Cornelis Spoop, Jan Slyuter e Conrad Kickert 

criaram o círculo de Arte Moderna no museu municipal de Amsterdã, onde 

organizava exposições que tinham obras importantíssimas dos pintores Van Gogh, 

Cézanne, Braque, Gaughin e Léger. 

 Com sua arte Mondrian tinha o objetivo de chegar ao patamar de grandes 

matemáticos gregos, acreditando que suas obras poderiam chegar à perfeição dos 

deuses. Imaginava as pinturas como certa atividade espiritual, algo de outro mundo 

que se expressava por meio de formas da natureza. 

 E em uma de suas formas da natureza, ele pintou “A árvore vermelha”, 
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Fig. 14 

Mondrian, Piet. Aárvorevermelha. 1908. 
tamanho: 70 x 99 cm. 

Gemeentemuseum, Haia. Holanda. 
 
 

 Em 1911 Mondrian se muda para Paris, mudou seu nome retirando a letra “a” 

oficialmente de seu antigo nome (Mondriaan) a partir daí passou a assinar suas 

artes como Piet Mondrian. No tempo em que viveu em Paris nesse período, 

Mondrian expôs seus quadros na organização da Moderna Kunstkring, onde 

também tinham quadros de Picasso e Braque, os quais Mondrian tinha grande 

respeito. 

 Pouco tempo depois, sabendo que seu pai adoecera, Mondrian retorna para a 

Holanda, e vai morar em Larem, sendo possível visitar seu pai com mais frequência. 

Nesse período ocorreu a 1ª guerra mundial (1914-1918), e com isso não poderia sair 

de seu país para fazer exposições de obras, etc. Entre os anos 1917 e 1918, 

Mondrian publicou artigos para revistas, e um de seus títulos era “A nova imagem da 

arte”, na revista “O estilo”. 

 No período em que morou perto de seu pai, participou da elaboração da 

revista “De Stijl”, quando acabou a guerra Mondrian voltou a morar na França, na 

cidade de Paris, onde morou de 1919 até 1938, buscando em seus quadros a 

abstração pura. 

Durante esses anos foi amadurecendo a sua abstração, onde conseguiu em 

1920 chegar a um padrão definitivo de suas obras, linhas verticais e horizontais 

delimitavam a área colorida. Criava uma sintonia com a arquitetura, e com o 

urbanismo de uma cidade planejada. Apresentou fundamentos do Neoplasticismo, 
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defendendo conforme Zaleski Filho (2013, p.80) “[...] que o meio plástico deve ser a 

superfície plana ou o prisma retangular em cores primárias (vermelho, azul e 

amarelo) e em não cores (branco, preto e cinza)”. A pintura abaixo de um quadro de 

Mondrian descreve esse padrão: 

 

 

Fig. 15 

Piet Mondriaan [1872-1944]. 
Ano: 1920 

Tamanho: 60.3 x 61 cm. 
Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, 

 

 A partir de 1930, mondrian muda um pouco sua obra, desenhando formas 

com as linhas mais finas, comparadas com as anteriores, e observa-se também que 

pintava mais em espaços mais curtos. A imagem abaixo nos mostra isso: 

 

 

Fig. 16 

Piet Mondriaan [1872-1944] 
New York (Verenigde Staten) 1942-1944 
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spieraamdiagonal 178,4 cm 
olieverf, tape, papier, houtskool en potlood op doek 

GemeentemuseumDenHaag: 0810747 
fonte: http://www.gemeentemuseum.nl 

 

 Oito anos mais tarde, Mondrian voltou à Paris e devido à segunda guerra 

mundial foi morar em Londres. Nestes anos, época em que a Holanda e Paris eram 

dominados pelos ditadores, Mondrian deixou a cidade e foi morar em Nova Iorque, 

Estados Unidos da América. 

 Sobre o estudo da Arte, o qual Mondrian sempre defendeu, e por mais que 

encontrasse conflitos nunca tenha desistido de seu pensamento, havia uma grande 

resistência entre Teosofia e Arte, mas o artista quebrou esta barreira. 

 Na geometria, Mondrian por meio da abstração utilizou o Neoplasticismo 

como instrumento para envolver o homem com o seu interior. E um dos objetivos 

definidos por Mondrian no Neoplasticismo em suas obras foram o Plano, a linha 

reta/vertical e horizontal, o ângulo reto e a assimetria. A esse respeito sobre suas 

obras, Mondrian (1957, apud Zalesky Filho, p. 94) define que: 

 “Para criar a unidade, a arte tem que seguir a natureza, não em sua aparência, mas 
no que a natureza é realmente. [...] Em minhas primeiras pinturas, o espaço, todavia, 
era um fundo. Comecei a determinar formas: as verticais e as horizontais se 
converteram em retângulo [...]. [...] Sentindo falta desta unidade, aproximei estes 
retângulos, transformei o espaço em branco, preto ou cinza; e a forma em vermelho, 
azul e amarelo. Manter as horizontais e verticais do período anterior era equivalente a 
unir os retângulos em toda composição [...]”. 
 

 Selecionando algumas de suas grandes obras, é possível notar abaixo como 
Mondrian demonstrava como fazia as formas. 
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Fig. 17 

Piet Mondriaan [1872-1944] 
Ano: 1937 

hoogte 113,6 cm breedte 110,9 cm 
olieverf op doek 

Gemeente museum Den Haag: 0334008 
fonte: http://www.gemeentemuseum.nl 

 

 

Fig. 18 

Piet Mondriaan [1872-1944] 
1921 

Hoogte 95,7 cm breedte 95,1 cm 
Olieverf op doek 

Gemeente museum Den Haag: 0333329 
fonte: http://www.gemeentemuseum.nl 

 

Existia na ligação entre a Matemática e a Arte um movimento Neoplasticismo, 

ligado diretamente à Arte Abstrata. As obras que eram fruto dos artistas desse 

movimento foram extremamente importantes para o desenvolvimento da Arquitetura 

moderna, e também para o design. 

Para Fainguelernet (2006, p. 45) “A obra de Mondrian é tão influente, que um 

crítico, referindo-se às influências do Concretismo em todas as artes, disse: vivemos 

http://www.gemeentemuseum.nl/
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num mundo de formas Mondrianescas, desde o arranha-céu até a geladeira que 

compramos”. 

 

2. Arquitetura e Arte, uma breve história 

Quando falamos em arquitetura e sua história, lembramos que a igreja 

também era a que influenciava seu desenvolvimento, inclusive, havia Igrejas 

caracterizadas pela sua arquitetura na fachada. Sobre isso, a igreja gótica apresenta 

na sua entrada três portais que dão acesso à igreja, enquanto a igreja romântica 

apresenta somente um. 

Na antiguidade entre os séculos XII e XIV, época de construção das igrejas, a 

arquitetura apresentava uma crença, em que as projeções eram feitas rumo aos 

céus, o que se pode observar nas torres das igrejas góticas. 

Algumas características desta época eram marcadas pela forma como os 

góticos faziam os arcos, também, os vitrais com bastantes cores, cujo faziam uma 

iluminação maravilhosa no interior da igreja. Um exemplo de uma igreja gótica, é a 

Catedral de NotreDame de Chartres, como podemos ver na imagem abaixo: 

 

                             Fig. 19                                                          Fig. 20 

Início da construção: 1193 
Altura: 113 m 

Inauguração: 1220 
Endereço: 16 CloîtreNotreDame, 28000 Chartres, França 

Fonte: www.cathedrale-chartres.org 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1680&bih=896&q=catedral+de+chartres+in%C3%ADcio+da+constru%C3%A7%C3%A3o&sa=X&ei=rrIUUqScCoGMygG2k4GIDg&ved=0CLwBEOgTKAEwDg
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1680&bih=896&q=catedral+de+chartres+altura&sa=X&ei=rrIUUqScCoGMygG2k4GIDg&ved=0CL8BEOgTKAEwDg
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1680&bih=896&q=catedral+de+chartres+inaugura%C3%A7%C3%A3o&sa=X&ei=rrIUUqScCoGMygG2k4GIDg&ved=0CMIBEOgTKAEwDg
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&biw=1680&bih=896&q=catedral+de+chartres+endere%C3%A7o&sa=X&ei=rrIUUqScCoGMygG2k4GIDg&ved=0CMgBEOgTKAEwDg
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Em cada parte da vidraça está representado uma figura de uma ação dos 

povoados Góticos. Há também outras vidraças que representa a santa ceia, outro a 

última ceia, outro a Nossa Senhora do Belo Vitral, enfim toda a lateral da igreja é 

composta de vidraças. 

Surgiu também a Arte Românica, e suas arquiteturas eram parecidos com os 

antigos romanos. Uma destas maravilhosas artes foi a Igreja da Basílica de Santo 

Antônio de Pádua. 

 

Fig. 21 

Observe que algumas de suas características exuberantes são os arcos 

formados por ângulos de 180º, seu telhado são caracterizados de um formato de 

abóbadas, que substituem o telhado das basílicas, e algumas aberturas em seu todo 

formando janelas. 

Nessa época, a Arte, por meio das arquiteturas, passa a ter uma 

caracterização como uma linha de obras divinas, sendo uma oferenda aos espíritos. 

Outra igreja famosa é a Catedral de Pisa, que possui uma arquitetura também 

da era Românica, mas diferente no aspecto interior, onde são colocadas artes em 

pinturas de quadros ao longo de seu interior que encenam o antigo testamento. 
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Fig. 22 

 
Início construção: 1064 

Inauguração: 1118 
Endereço: Piazzadel Duomo, 56126 Pisa, Itália 

Fonte: http://pt.cityguide.diamscity.com/guia-italia/catedral-de-pisa-pisa, cityguide, 
100000000X001XptX5V7743.html 

 

Sua fachada é toda construída de mármore, no ano de 1595 houve um 

incêndio, onde a catedral precisou ser toda reformada, e a partir daí que ela recebeu 

as reformas de portas de bronze, as pinturas, e esculturas originais foram retiradas, 

e no lugar delas foram colocadas réplicas. 

Sobre a arquitetura egípcia, eles utilizavam tijolos e acreditavam que só com 

este material não seria possível fazer uma obra que durariam longos anos na 

natureza. Por isso, eles passaram a utilizar pedras. Na sua cultura eles faziam suas 

artes arquitetônicas embasadas nos faraós, por acreditar na vida após a morte. 

Mesmo com suas Pirâmides, os egípcios não tiveram um prestígio na 

arquitetura atual. Ao contrário deles, os gregos e os romanos foram reconhecidos. 

Os gregos pelos valores dados à razão que suas obras eram relacionadas, a razão 

áurea. No projeto de suas obras faziam cálculos matemáticos na busca por razões 

para construir, buscavam a perfeição geométrica por meio desta perspectiva. 

Historicamente suas arquiteturas são perfeitas, a organização dos gregos, a 

conjectura geométrica, o design de suas cidades e até mesmo o seu teatro, 

representam esta cultura, e por isso a arquitetura grega é chamada de clássica. Com 



30 

 

 

respeito às arquiteturas clássicas, estas subdividem em três características: a jônica, 

a dórica e a coríntia.  

Um exemplo de suas arquiteturas é o templo abaixo, feito de mármore, 

 

Fig. 23 

 

Este templo tem razões numéricas que se comparam com a razão áurea, tem 

como autor o famoso Pathernon, e é considerada uma das construções mais 

famosas da Grécia, feita em homenagem a Deusa Atena. 

 Uma escultura que também foi considerada como uma das principais marcas 

dos romanos foram suas estradas, cujos formatos eram em linha reta, feitas para 

facilitar o trânsito dos guerreiros. Outra obra importante com o intuito de levar a água 

para o abastecimento das colônias foram os aquedutos, a imagem abaixo revela um 

deles: 
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Fig. 24 

 

 No começo do século XVII surge a arquitetura barroca ao conhecimento dos 

europeus, suas obras eram conhecidas como grandiosas e decorativas, o que 

deixavam os povos encantados. Historicamente ele se desenvolveu após a Igreja ter 

perdido muita força e espaço. 

 A arquitetura barroca foi incentivada por donativos de monarcas, povos 

burgueses e pelo clero, suas obras além de ser bem detalhistas pelo fato de 

valorizar muito a luz, as sombras e as cores, expressavam as alegrias da cultura 

humana. 

 Na Europa, existiram muitos artistas barrocos, citando um dos mais 

conhecidos é o pintor renascentista Tintoretto, era tido como um dos artistas que 

possuíam essas importantes características das obras barrocas. 

 Nesse período entre XVII e XVIII os jesuítas buscaram esta tradição barroca 

da Europa, e com as suas forças construíram as igrejas acompanhando o mesmo 

estilo das artes barrocas. Neste período o Brasil teve o artista Antônio Francisco 

Lisboa, consagradíssimo pela sua arquitetura, mas conhecido como Aleijadinho. 

 Aleijadinho nasceu em 1730, na cidade de Vila Rica, cujo é chamada 

atualmente de Ouro Preto, estado de Minas Gerais. Filho de mãe escrava e de um 

pai construtor civil, seguiu o caminho de seu pai, iniciando pelo desenho de 

fachadas e auxiliando em projetos arquitetônicos. 
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 Aos quarenta anos de idade sofreu uma doença nas suas articulações, a qual 

era desconhecida pelos médicos, pois com o tempo alguns de seus ligamentos iriam 

se comprometendo, e como o auxílio de médicos juntamente com os estudos da 

ciência não tinham estudos sobre a degeneração ou alguma doença reumática, tais 

como artrite, Aleijadinho foi perdendo seus movimentos dos pés e das mãos. 

 Mas isso não o impediu de continuar a realizar suas obras de arte. Ele as 

construía com as ferramentas amarradas em suas mãos, e ainda assim também 

trabalhava no desenvolvimento de projetos de igrejas. Uma de suas belíssimas 

obras é a Igreja São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto. 

 

Fig. 25 

 O artista esculpia suas obras em madeira e em pedra-sabão, que era 

considerada a grande matéria prima de Minas Gerais na época. Era conhecido como 

o barroco que tinha um grande diferencial dos outros artistas pelos seus diferentes 

estilos utilizados em suas artes, tais como o rococó, o clássico e o gótico. 

 O artista não adquiriu muita riqueza durante sua vida, e com sua doença a 

cada dia piorando, foi adoecendo e no fim da sua vida já não teve familiares para 

auxiliá-lo, morrendo abandonado na cidade onde nasceu. 

 Suas obras foram reconhecidas e valorizadas somente depois de sua morte, 

e atualmente é considerado como o mais importante artista plástico de todos os 

tempos do barroco brasileiro. 

 Outro artista historicamente conhecido no mundo inteiro é Oscar Niemeyer, 

nascido no estado do Rio de Janeiro, aos quinze dias do mês de dezembro do ano 

de 1907, onde morava no bairro das Laranjeiras. 
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 Aos 21 anos, Niemeyer como é mais conhecido, casou-se com Anita Baldo, 

que veio da Itália para morar no Brasil com os pais. No ano de 1929, estudo 

Arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes na cidade do Rio de Janeiro, depois 

de 05 anos de curso se formou em 1934. 

 Depois de formado, Niemeyer começou a trabalhar como estagiário em um 

escritório da cidade onde nasceu, e dois anos depois, logo em 1936, foi colaborador 

de um projeto do Ministério da Educação do Rio de Janeiro, com um famoso 

arquiteto suíço, Le Corbusier. 

 Quatro anos depois, foi apresentado ao prefeito de Belo Horizonte, Juscelino 

Kubistschek, que pediu que Niemeyer fizesse um grande projeto para a cidade 

mineira, este era o Conjunto Arquitetônico da Pampulha. 

 

Fig. 26                                                                     Fig. 27 

 

 

 Conforme o projeto, esta obra teve um clube de elite, um salão de dança 

(conhecida como a Casa de Baile), a igreja São Francisco de Assis (conhecida como 

igreja da Pampulha), um hotel, um cassino, e uma residência destinada ao prefeito 

de Belo Horizonte. Esta obra foi um marco na arquitetura moderna no país, e foi 

reconhecida também mundialmente. 

 No ano de 1947, Niemeyer fez parte do Comitê de Arquitetos cujo idealizou o 

projeto do prédio das Nações Unidas da cidade de Nova Iorque nos Estados Unidos 

da América. Niemeyer realizou mais de 600 obras em todo o mundo. 
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 Um resumo das obras consideradas mais importantes foi o prédio do Banco 

Nacional Imobiliário, a Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa da cidade de Belo 

Horizonte, a Casa Edmundo Cavanelas da cidade de Petrópolis do estado do Rio de 

Janeiro, em Brasília fez o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Palácio 

Itamaraty, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília cujo será mencionada 

posteriormente no capítulo 04, a Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal 

Federal, o Supremo Tribunal Federal, o Teatro Nacional, e a maior delas a capital do 

Brasil, Brasília que foi inaugurada em 21 de abril do ano de 1960. 

 No estado do Rio de Janeiro projetou outras obras importantes também, tais 

como o Sambódromo, o Centro Integrado de Educação Pública (CIEPs) e o Museu 

da Arte Contemporânea, a Obra do Berço e o prédio Capanema. 

 Recebeu grandes prêmios durante sua carreira, tais como o Pritzker de 

Arquitetura em 1988, e o prêmio Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 1996.  

 Niemeyer faleceu aos 104 anos na cidade do Rio de Janeiro, onde foi 

internado no Hospital Samaritano no dia 02 de novembro, e veio a falecer no dia 05 

de dezembro. 

A utilização de computadores para a produção, manipulação e exibição de 

imagens apenas se tornou possível a partir da década de 1950, graças ao 

surgimento de monitores capazes de exibir gráficos e de plotters para imprimi-los. 

Embora esses recursos tenham sido implementados prioritariamente para a 

visualização matemática e científica, muito cedo alguns artistas souberam tirar 

proveito deles para a exploração de uma nova visualidade dentro das artes 

plásticas. 

 Nas últimas décadas, com a evolução dos computadores têm-se intensificado 

o desenvolvimento de softwares como o Mathematica, Maple, Ultra Fractal entre 

outros que vem sendo utilizados como uma nova metodologia para o ensino da 

matemática. 

 Alguns matemáticos têm utilizado esses recursos não apenas para o ensino 

da matemática mas também para produzir arte. Essa arte vem sendo chamada de 

arte computacional. Dentre esses matemáticos destacamos Thomas Banchoff, David 

Austin, John Robinson, Dick Thermes, George Hart e João Carlos Moreira. 
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                             Fig. 28                                                                      Fig. 29 

                   João Carlos Moreira                                                    George Hart 

 

3. Esculturas e arte, uma breve história 

 As esculturas tiveram origem no Oriente Médio e naquele tempo era utilizada 

para projetar seres da natureza, principalmente o corpo humano. No ano VII a.C. na 

Grécia antiga, eram feitas esculturas de argila e de mármore para representar 

grandes esculturas espelhando no homem. A escultura se define como a arte de 

moldar ou representar determinados objetos por meio da utilização de matérias 

como madeira, barro, bronze, pedra, metal, papel, entre outros. Naquela época a 

igreja utilizava as esculturas e a arquitetura para pregar a palavra de Deus aos 

cristãos. 

 A escultura ganhou destaque no período do Renascimento, e teve como 

principais autores desde a sua criação: Michelangelo, Leonardo da Vinci, Fídias, 

Donatello, Salvador Dalí, Aleijadinho, Victor Brecheret e Auguste Rodin. 

 Atualmente, um dos autores que trabalham com essa linha é George Willian 

Hart, nascido em 1955, concluiu o curso de Bacharelado em Matemática pelo 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) em 1977, da cidade de Cambridge, 

cursou mestrado em Linguística na Universidade de Indiana em 1979, é Pós Doutor 

em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica no MIT em 1987. Atuou como 

Cientista da Computação no Laboratório Lincoln e Laboratório Energy do Instituto 

MIT. Foi professor durante oito anos na Universidade de Columbia. Fazia parte do 
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grupo de Geometria Computacional no Departamento de Matemática Aplicada e 

Estatística. Dentre os anos de 2001 a 2010, lecionou e foi pesquisador do 

Departamento de Ciência da Computação na Universidade do Estado de Nova York, 

onde é conhecida como Stony Brook University. Durante suas pesquisas publicou 

mais de sessenta artigos científicos, possui uma página na internet, onde publica 

também várias obras de sua carreira. Dedicou sua monografia à Álgebra Linear com 

Análise Multidimensional. Escreveu um livro sobre a geometria (Zome livro, Chave 

Curriculum Press, 2001) com o intuito de despertar nos alunos interesse sobre o 

assunto. 

 Hart realiza “Workshops” para públicos de alunos e familiares, mostrando a 

construção de esculturas geométricas feitas de materiais como papel, plástico, 

madeira, metal, e outros objetos que utiliza o laser para cortá-los. Ele afirma que 

durante as construções são desenvolvidas habilidades matemáticas, sobre as 

estruturas geométricas, sobre a pintura das obras, e trabalhar em atividades com um 

grupo. Ao trabalhar em sala de aula neste contexto, com o uso adequado do 

material, Hart traz o assunto como uma forma de aprender ideias matemáticas e 

estruturais.  

 Além disso, Hart é um escultor Matemático e educador, e desenvolve obras 

práticas ligando a Matemática e a Arte, buscando sempre algo inovador. Dedica seu 

tempo em projetar algo que seja considerado deslumbrante em qualquer lugar, 

tendo uma extensa linha de Enciclopédia de Poliedros, utilizou também algoritmos 

para gerar novas classes de poliedros. Os exemplos de suas obras de arte podem 

ser vista nas Universidades onde estudou e lecionou, e no seu site georgehart.com. 

 Em 2012, George foi chefe de conteúdo do Museu da Matemática, situado na 

cidade de Nova Iorque, cujo endereço eletrônico é momath.org/ , onde nos últimos 

quatro anos dedicou-se na criação do acervo e projeção. Um dos temas dado ao 

museu foi “Matemática Legal”, com papel educativo e interativo com a comunidade. 

 Há quem diga que George foi beijado por Euclides e vive somente no 

universo da Geometria, buscando algo inovador e criativo nas suas obras. 

 

 



37 

 

 

Capítulo 2 

O Número de Ouro e Polígonos 

Em torno de 300 anos, a.C, Euclides estudou e apresentou de maneira clara o 

que futuramente ia ser considerado Razão Áurea. A partir daí, Euclides fez uma 

definição sobre a proporção derivada de uma linha, e a nomeou de sua razão 

extrema e média. Nisso Euclides concluiu que uma linha só é cortada na Razão 

Áurea, se toda a linha estiver para o maior seguimento, assim como o maior 

seguimento estiver para o menor (LÍVIO, 2006) 

 

Fig. 30 

 

Deste modo, a observação é que a linha toda é o segmento AB, e o maior 

seguimento é AC, que é maior que CB. Assim, 
𝐴𝐵

𝐴𝐶
=

𝐴𝐶

𝐶𝐵
, dizemos que a linha foi 

cortada na Razão Áurea. 

Lívio (2006) questiona se algum dia alguém poderia imaginar que a aparente 

divisão de uma linha definida por Euclides, poderia ter resultados futuros para 

estudos de Arte, Matemática, Botânica, e outros.Euclides quis chegar ao objetivo 

final, onde o resultado da divisão da Razão Áurea é um número que nunca termina, 

1,618... Esse descobrimento deixou os Pitagóricos chocados, alguns se suicidaram, 

alguns pensavam que este descobrimento causaria um possível erro cósmico, e que 

era algo secreto que não poderia ser revelado a ninguém. 

O matemático “Mark Bar” deu a essa razão o nome de fi (φ). O número de 

ouro, ou número áureo, apareceu na edição de 1900 da enciclopédia francesa de 

nome Nouveau Larousse Illustré. Então a partir das divisões em Razão Áurea, 

podemos dizer que o resultado 1,6180... = φ,o número áureo, ou o número de ouro 

(LÍVIO, 2006). 

Para expressarmos o número de ouro, partindo do quadrado: 
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Fig. 31 

1º passo - se colocarmos a ponta seca do compasso no ponto médio AB e a 

parte do lápis no ponto C, ao movermos o compasso até interseccionarmos o 

segmento AB na linha pontilhada, e chamando essa intersecção de W, a medida de 

A até W é exatamente o número de ouro. 

 

Fig. 32 

Então, conforme a imagem abaixo, tomamos φ = x, 



39 

 

 

 

Fig. 33 

Temos que y =  𝑥 −
1

2
 pois y é congruente. 

Fazendo o teorema de Pitágoras, vemos que 

 𝑥 −
1

2
 

2

= 12 +  
1

2
 

2

 

𝑥2 + 2𝑥.  −
1

2
 +  −

1

2
 

2

= 1 +
1

4
 

 

𝑥2 − 𝑥 = 1 → 𝑥2 − 𝑥 − 1 = 0 

Que é a equação quadrática cuja raiz é fi (φ), ou equação de ouro. 

Aproveitando o mesmo exemplo, e não substituindo y por 𝒙 −
𝟏

𝟐
·, temos que: 

𝑦2 = 12 +  
1

2
 

2

= 1 +
1

4
=

5

4
 

𝑦 =  
5

4
=
 5

2
então, 

 5

2
+

1

2
= 𝑥 → 𝑥 =

1+ 5

2
= 1,6180...= φ 
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2.1 O retângulo de ouro: 

 Utilizando o mesmo exemplo anterior, ou seja, partindo de um quadrado, 

mostraremos como formar um retângulo de ouro. Mas o que é um Retângulo de 

ouro? É quando a divisão do comprimento entre o lado resulta no número áureo. 

 

Fig. 34 

 

2.2 Como construir um corte de ouro? 

 Dado um segmento AB, o primeiro passo é marcar seu ponto médio, 
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Fig. 35 

 O próximo passo é colocar a ponta seca do compasso no ponto B e a do lápis 

no ponto M. Marcando o ponto F quando o seu ângulo formar 90º. 

 

Fig. 36 

 O terceiro passo é marcar o segmento AF. 
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Fig. 37 

 

 O penúltimo passo é colocar a ponta seca do compasso no ponto F e a parte 

do lápis no ponto B e marcar um arco até o arco do lápis interseccionar o segmento 

AF. Após isso marque um ponto G na intersecção.E o último passo é colocar a ponta 

seca do compasso no ponto A e a do lápis do ponto G, e fazer um arco até 

interseccionar o segmento AB. A intersecção designada ponto H é o corte de ouro. 

 

Fig. 38 
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2.3 O pentágono regular 

Conforme Lívio (2006), em torno de 1540 a.C, os gregos ficaram preocupados 

em saber qual era a razão entre a divisão da diagonal do pentágono e seu lado. E 

descobriram que essa razão tende a ser cada vez mais o número de ouro. Este fato 

instigou os homens desde a antiguidade pelo fato de ser um número que nunca 

terminava.  O que podemos ver na figura: 

 

Fig. 39 

 

Lívio (2006), comenta que, 

“[...] na pintura de Salvador Dalí de 1955, “Sacramento da Última 
Ceia” (na NationalGallery, Washington D.C.; Figura 5), as dimensões 
da pintura (aproximadamente 270 cm x 167 cm) estão numa Razão 
Áurea entre si. Talvez ainda mais importante, parte de um 
dodecaedro (um sólido regular de 12 faces no qual cada face é um 
pentágono) é visto flutuando acima da mesa, engolindo-a[...]”. 

 

 Abaixo segue a imagem (Fig.40) conforme Mario Lívio destaca,  
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Fig. 40 

Analisando esta comparação, vimos que esta pintura tem historicamente uma 

análise com a Razão Áurea, desta forma, apresentaremos uma construção de um 

dodecaedro no capítulo 4 de sugestões de atividades pedagógicas. 

 

 

2.4 O número de ouro e a sequência de Fibonacci 

 Sabe-se que Fibonacci definiu a sequência como  

1 2 1f f  e 1 2n n nf f f   , 2.n   

Assim, temos que 

f2= f0 + f1 

f3= f1 + f2 

f4= f2 + f3 

... fn= fn-2 + fn-1 

 Essa sequência numérica dá-se por (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ...). 

 Tomamos a equação de ouro x2 – x – 1 = 0  

 Substituindo x por 𝜑, tem-se 𝜑² −  𝜑 − 1 = 0 queremos mostrar que existe 

uma relação entre a sequência e o número de ouro. Para isso, vamos reescrever a 

equação de ouro, da seguinte forma: 

𝜑² = 𝜑 + 1 (*) 

 Multiplicando ambos os lados por 𝜑 , tem-se em conseqüência desta relação: 

𝜑³ = 𝜑 𝜑 + 1 = 𝜑² + 𝜑 =  ∗  𝜑 + 1 + 𝜑 = 2𝜑 + 1 (∗∗) 
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 Multiplicando novamente por 𝜑 , temos: 

𝜑4 = 𝜑 𝜑2 + 𝜑 = 𝜑³ + 𝜑² =  ∗∗ 𝑒 ∗  2𝜑 + 1 + 𝜑 + 1 = 3𝜑 + 2 (∗∗∗) 

 Repetindo a multiplicação ambos os lados novamente, tem-se: 

𝜑5 = 𝜑 𝜑3 + 𝜑2 = 𝜑4 + 𝜑³ =  ∗∗∗ 𝑒 ∗∗ 3𝜑 + 2 + 2𝜑 + 1 = 5𝜑 + 3 

 A n-ésima equação é 

𝜑𝑛 = 𝜑𝑓𝑛 + 𝑓𝑛−2 

 

 Observe que a equação sempre resulta em, 2, 3, 5,... e assim 

sucessivamente, e que 𝜑 =  
𝑓𝑛+1

𝑓𝑛
 

 Vejamos um exemplo 1 em que cada vez mais a sequência se aproxima de 𝜑: 

𝑓4 = 3; 𝑓5 = 5 

 Então, 𝜑 =  
𝑓4+1

𝑓4
=

𝑓5

𝑓4
=

5

3
≅ 1,6666 … 

 

 Exemplo 2:  

𝑓8 = 21; 𝑓9 = 34 

𝜑 =  
𝑓8+1

𝑓8
=

𝑓
9

𝑓8
=

34

21
≅ 1,61904761 … ≅ 𝜑 
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Capítulo 3 

Superfícies Poliédricas e Superfícies Regradas 

 

 Superfície Poliédrica é formada pela união de um número finito de polígonos 

planos, sendo as regiões planas chamadas faces. Cada lado é também o lado de 

outra região da superfície formada por um único polígono. A interseção entre duas 

faces quaisquer pode ser: uma face normal, um vértice ou é vazia. Cada região 

comum a exatamente duas faces é denominado de aresta do poliedro, e cada 

vértice de uma face é também um vértice do poliedro (Fig. 41). 

 

Fig. 41 

 

 São exemplos de poliedros as seguintes figuras abaixo: 

 

Fig. 42 

 

3.1 Poliedro convexo e não-convexo 

 Um poliedro é chamado de convexo quando seu segmento que liga dois 

pontos quaisquer estará sempre contido nele. De modo análogo, podemos dizer 
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também que ele é convexo se qualquer reta não paralela a nenhuma das faces 

intersecta suas faces em, no máximo, dois pontos (Fig. 43). Caso ele não estabeleça 

esta definição, ele é não-convexo. (Fig. 44). 

 

                                          Fig. 43                                            Fig. 44 

 

 Seus nomes são definidos de acordo com o número de faces que ele possui, 

e segue a forma sufixal “edro”. Exemplos: 

NÚMERO DE FACES FORMA PREFIXAL + SUFIXAL NOME 

04 FACES TETRA + EDRO TETRAEDRO 

05 FACES PENTA + EDRO PENTAEDRO 

06 FACES HEXA + EDRO HEXAEDRO 

07 FACES HEPTA + EDRO HEPTAEDRO 

08 FACES OCTA + EDRO OCTAEDRO 

09 FACES ENEA + EDRO ENEAEDRO 

10 FACES DECA + EDRO DECAEDRO 

11 FACES UN + DECA + EDRO UNDECAEDRO 

12 FACES DO + DECA + EDRO DODECAEDRO 

13 FACES TRI + DECA + EDRO TRIDECAEDRO 

14 FACES TETRA + DECA + EDRO TETRADECAEDRO 

15 FACES PENTA + DECA + EDRO PENTADECAEDRO 

16 FACES HEXA + DECA + EDRO HEXADECAEDRO 

17 FACES HEPTA + DECA + EDRO HEPTADECAEDRO 
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18 FACES OCTA + DECA + EDRO OCTADECAEDRO 

19 FACES ENEA + DECA + EDRO ENEADECAEDRO 

20 FACES ICOSA + EDRO ICOSAEDRO 

 

 

3.2 A relação de Euler 

 Leonhard Euler (1707-1783), matemático Suíço, descobriu a existência de 

uma relação entre a quantidade de vértices (V), o número de faces (F) e o número 

de arestas (A). Ao analisar vários Poliedros ele percebeu que a soma da quantidade 

de vértices mais a quantidade de faces é sempre duas unidades a mais que o 

número de arestas, ou seja, A = F + V - 2, se, e somente se V – A + F = 2. Ressalta-

se que essa expressão pode assumir valores que não sejam iguais a 2 quando o 

Poliedro é não-convexo, e por isso nem sempre um Poliedro satisfaz a relação de 

Euler. 

 

 Exemplo 1: abaixo um tetraedro. 

 

       Fig. 45 

 

 Exemplo 2: todo poliedro convexo satisfaz a relação V – A + F = 2, mas não 

implica dizer que todo poliedro que satisfaz esta relação é um convexo. 

 

F = 4 

V = 4 

A = 6 

V – A + F = 2 

4 – 6 + 4 = 2 

LOGO SATISFAZ A 

RELAÇÃO DE EULER. 
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        Fig. 46 

 

 

 Exemplo 3: um poliedro não-convexo que não satisfaz a relação de Euler. 

 

              Fig. 47 

 

 

 

3.3 Poliedros regulares e não-regulares 

 Um poliedro convexo é dito regular se todas as suas faces são regiões 

poligonais regulares congruentes, e todos os seus ângulos forem iguais. 

 

Exemplo 1: poliedro regular 

NÃO-CONVEXO: 
VAMOS TENTAR ENCONTRAR O NÚMERO DE 
VÉRTICES PELA RELAÇÃO DE EULER. 

 
V – A + F = 2 
V – 18 + 8 = 2 
V = 12 
 
ENTÃO, 12 – 18 + 8 = 2 
 
LOGO, É UM CASO CUJO É UM NÃO 

CONVEXO QUE VALE A RELAÇÃO DE EULER. 

V = 16 

A = 32 

F = 16 

Então, V – A + F = 2 

16 – 32 + 16 = 32 – 32 = 0 ≠ 2 

Logo, não satisfaz a relação de 

Euler, por isso é chamado de não 

euleriano. 
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                                 Fig. 48                                                     Fig. 49 

 

 Exemplo 2: poliedro não-regular 

 

                                         Fig. 50                                                Fig. 51 

 

 

3.4 Superfícies Regradas 

Para (FLORES, 2012. p. 31), 

“O estudo de superfícies regradas é um assunto clássico em Geometria 
Diferencial. O interesse pelo tema tem reaparecido recentemente devido suas 
aplicações em diferentes áreas que vão desde Geometria Diferencial 
Projetiva, Computação Gráfica a Desenho Industrial, dentre outras”. 

Uma superfície é denominada regrada se, e somente se,em todos os seus 

pontos passa uma reta contida na superfície.Pertencem a essa superfície a geratriz 
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que é uma linha reta, e sua diretriz que é uma reta fixa. De outro modo, a superfície 

não é dita regrada, se sua geratriz não for uma linha reta. (Fig. 52). 

 

Fig. 52 

 A superfície cilíndrica é também uma superfície regrada, planificável, formada 

por várias retas paralelas (geratrizes), que se une com a circunferência fixa. (Fig. 

53). 

 

 

Fig. 53 

 Outra classificação é a superfície regrada empenada, esta, é desenvolvida 

com o movimento das geratrizes em torno de um eixo, mantendo um ângulo 
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constante entre suas retas geratrizes e seu eixo, dando uma forma empenada, por 

isso chamado de Helicóide empenado. 

 

Fig. 54 

 No capítulo 4 construiremos um Hiperboloide de uma folha, que é gerado pela 

intersecção das retas, se apoiando duas a duas, e que entre suas intersecções são 

formados paralelogramos. Um exemplo de uma Superfície não regrada é o 

hiperboloide de revolução, de duas folhas, gerado pela rotação de uma parábola por 

volta do eixo y, conforme Fig. 55. 

 

Fig. 55 

fonte: portaldoprofessor.mec.gov.br 

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=QWRuGKaFT13HpM&tbnid=gz04Uv6ZHJtYbM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fportaldoprofessor.mec.gov.br%2FfichaTecnicaAula.html%3Faula%3D23269&ei=qj43UoWkL4jO9ASQuYGICA&psig=AFQjCNEiHIu33a_0KDRDQ0jQdzfBsXOlxA&ust=1379438634838824
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A superfície regrada abaixo, denominada Paraboloide hiperbólico, gerado por 

movimentos de uma reta geratriz, e cujo são apoiadas sobre duas retas principais 

paralelas ao plano, podem ser feitas no software Geogebra. (Fig. 56). 

 

 

Fig. 56 

fonte: http://www.geogebra.org/en/upload/files/spanish/rafalgan/Superficies/ParaboloideHiperbolico.html 
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Capítulo 4 

Sugestões de atividades pedagógicas em sala de aula 

 

4.1. O Hiperbolóide 

A catedral Metropolitana de Nossa Senhora Aparecida, mais popular como 

catedral de Brasília, é uma das grandiosas obras do Arquiteto Oscar Niemeyer. Com 

o projeto feito em 1988, Niemeyer se consagrou na história da Arquitetura, ganhou o 

prêmio máximo da época, o Prêmio Pritzker. A obra foi realizada com 16 colunas 

curvas, formada por blocos de concreto, com uma simetria exuberante, na superfície 

mais alta, tem um diâmetro de 40 metros, e sua altura chega a 70 metros, a área 

total da Igreja é 2.800m². 

Na chegada à Igreja, foram colocadas em forma de corredor, quatro estátuas 

feitas em bronze, três situadas de um lado e uma do outro, elas simbolizam os 

evangelistas. A capacidade da igreja chega a 04 mil pessoas. Sua volta é coberta de 

vidros que ganhar ao chegar da noite uma luz que deixa a obra impecável.  

  

 

Fig. 57 

Dentro da Igreja, foram colocados três anjos ligados a um cabo, que os deixam 

flutuando, simbolizando seu voo. Sua Arquitetura desenhada por Niemeyer simboliza 

um Hiperbolóidesemi-completo, com um diâmetro de superfície menor que o outro, 

por ser localizada no solo. Suas paredes feitas de mármore possuem proteção 
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acústica, uma camada de espuma que melhora a qualidade do som durante as 

missas.  

 

 

Fig. 58 

É definido como uma superfície contínua, em três dimensões, podendo ser 

escrita como um Hiperbolóide de uma folha, ou de duas folhas. Analisando a figura e 

cortando seus círculos superiores e inferiores em dois planos X e Y, ou seja, 

somente uma parte dela, teremos uma Superfície Regrada, onde cada ponto da 

extremidade de uma reta faz parte de uma superfície, ou seja, um conjunto de retas. 

Por ser uma figura admirável, e ter a forma Geométrica voltada a um 

Hiperbolóide, escolhemos tratá-la como uma das sugestões de atividades. 

 

Conteúdo: Superfície regrada. 

Tema: Geometria. 

Objetivo: identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

Objetivos específicos: 

 Comparar a forma de objetos que fazem parte do seu cotidiano com a forma 

de Superfícies regradas. 

 Praticar a visão geométrica tridimensional dos alunos. 

Tempo para realização do conteúdo: dois horários de 50 minutos. 

Público alvo: 3º ano do Ensino Médio. 

Conhecimento prévio: ponto médio. 



56 

 

 

Materiais utilizados: cartolina, espetinhos, tesoura, caneta, régua, elásticos 

pequenos de cabelo, lápis e borracha. 

Avaliação: a atividade realizada em sala de aula tem valor de 2,0 pontos, 

sendo: 

 Participação na aula. 

 Registro no caderno. 

 Estimular nos alunos a criar e ter um olhar criativo para a Arte e a 

Matemática. 

 

Competências e habilidades:  

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

 Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação 

da realidade e agir sobre ela. 

 Resolver situações-problemas que envolvam conhecimentos geométricos. 

 

Metodologia: 

Como fazer: Primeiramente vamos precisar de Cartolina, palitos de espetinho, 

tesoura, caneta, régua e elásticos pequenos. Corte a cartolina numa tira longa de 60 

cm de comprimento, e largura de 5 a 6 cm.  

 

Fig. 59 
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Após isso, marque o ponto médio M1 do segmento da largura, chamaremos a 

largura do lado X de segmento AB. Em seguida marque também o ponto médio do 

lado Y (segmento CD) da largura, chamando-o de M2. Depois ligue o seguimento 

M1 até M2. 

Faça n furos nesta linha que liga M1 até M2 de modo que a sua distância fique 

de 2 centímetros cada. A imagem abaixo ilustra estes passos. 

 

Fig. 60 

O segundo passo é colocar os espetos no papel cartolina. Podemos optar por 

12 a 20 furos, quanto mais corajoso for mais furos irá colocar na sua arte. Nessa 

optamos por 12 como podemos ver,  

 

 

                                       Fig. 61                     Fig. 62 

Após colocar todos os espetos desejados, você utilizará o elástico para agrupar 

dois a dois cada espeto, conforme imagem abaixo: 
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Fig. 63                                                    Fig. 64 

Agrupe cada parte um por um, e empurre o elástico que une os dois espetos 

até a sua metade, lembrando que a metade do espeto deve ser mantida no furo da 

cartolina. Devendo fazer com todos conforme figura G abaixo. 

 

 

Fig. 65                                                         Fig. 66 

Depois de montar os pares vem um dos passos mais importantes, cujo 

devemos faz um X entre os pares conforme figura H, e depois colocar o elástico nas 

ligações entre os espetos. 
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Fig. 67                                                 Fig. 68 

Após fazer o X ligando cada um com o elástico, corte a cartolina, mas cuidado 

para não cortar o elástico. 

 

Fig. 69                                                      Fig. 70 
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Fig. 71 

Em seguida, faça a ligação entre as extremidades que faltaram para completar 

os círculos superiores e inferiores.  

 

Fig. 72                                                       Fig. 73 

 

Teremos então o começo de um Hiperbolóide, Figura 74. 

 

Fig. 74 
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A partir daí, subimos o elástico para próximo da linha central, fazendo isso com 

todos os pares, e tendo muito cuidado para manter cada espeto em cada posição 

certa, não deixando que os situados em cima do outro, fique por baixo de algum 

outro. Ou seja, aqueles espetos que estão abaixo de outro espeto, deve-se manter 

abaixo dos demais. 

 

                                        Fig. 75                                                        Fig. 76 

Quanto mais elásticos for colocado, mais a Hiperboloide vai criando curvatura, 

fazendo com que tenha uma bela aparência. 

 

Fig. 77                                                   Fig. 78 
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Fig. 79                                                      Fig. 80 

   

Abaixo um Hiperbolóide feito pelo George W. Hart, que descobriu que ela tem 

uma linda curvatura quando o número de linhas da faixa de elásticos for igual a  de 

n. 

 

Fig. 81 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

4.2 Uma simetria de 72 Lápis 

 

Conteúdo: Superfícies poliédricas 

Tema: Geometria. 

Objetivo: identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

Objetivos específicos: 

 Comparar a forma de objetos que fazem parte do seu cotidiano com a forma 

de Superfícies poliédricas. 

 Praticar a visão geométrica tridimensional dos alunos. 

 Estimular nos alunos a criar e ter um olhar criativo para a Arte e a 

Matemática. 

Tempo para realização do conteúdo: dois horários de 50 minutos. 

Público alvo: 3º ano do Ensino Médio. 

Conhecimento prévio: vértices, arestas e faces. 

Materiais utilizados: 72 lápis ou palitos de espetinhos, 20 borrachas, lápis e 

borracha. 

Avaliação: a atividade realizada em sala de aula tem valor de 5,0 pontos, 

sendo: 

 Participação na aula. 

 Registro no caderno. 

 Classificação da nomenclatura e justificativa; se é convexo ou não convexo; a 

quantidade de arestas, faces e vértices; e se permite a relação de Euler. 

 

Competências e habilidades:  

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

 Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação 

da realidade e agir sobre ela. 

 Resolver situações-problemas que envolvam conhecimentos geométricos. 
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Metodologia: 

Como fazer: são necessários 72 lápis, ou qualquer outro material que tenha o 

formado reto e de mesmo tamanho, podendo utilizar palitos de espetinho e outros 

materiais podendo ser até mesmo coloridos. 

 

 

Fig. 82 

 Neste utilizamos os lápis já apontados e que tem a tabuada de 1 a 10 ao seu 

redor, e utilizamos elásticos de prender cabelos que podem ser encontrados em 

qualquer loja de bijuterias para mulheres. 

 

 

Fig. 83                                                                         Fig. 84 
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 Separe sete lápis (Fig. 83) e depois una-os em um formato de um hexágono, 

e em seguida utilize um elástico para fixá-los neste parâmetro (Fig. 84). 

 

 

                           Fig. 85                                                                                Fig. 86 

 Em seguida faça isso com os dois lados para ficar firme e dar sustentação 

aos outros passos (Fig. 86). 

 

 

Fig. 87                                                                             Fig. 88 



66 

 

 

 

                     Fig. 89                                                                            Fig. 90 

 Em seguida separe mais quatro lápis (Fig. 89), e em seguida você deverá 

colocar dois lápis entre os primeiros dois do formato do hexágono (Fig. 90 e 91). 

 

 

Fig. 91 

 Faça da mesma maneira com os dois lápis restantes, inserindo-os entre os 

dois lápis da parte de baixo do hexágono (Fig. 92) e (Fig. 93). 
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                       Fig. 92                                                                         Fig. 93 

 

 Após colocar os quatro lápis deixando o centro com 03 lápis, fixe as duas 

extremidades com o elástico (Fig. 94), encerrando estes passos teremos a primeira 

parte da escultura de 72 lápis. 

 

 

Fig. 94                                                                           Fig. 95 

Feito a primeira parte da escultura, pegue mais 04 lápis, e coloque 

primeiramente um lápis no sentido vertical, de modo que ele perfure os dois 

primeiros lápis, depois perfure um dos lados do centro de 03 lápis, e por fim perfure 

o centro dos 02 últimos lápis, vide Fig.97; Fig. 98. 
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                          Fig. 96                                                                               Fig. 97 

 

Fig. 98 

Usando o segundo lápis, faça o mesmo traçado, mudando a parte final de 

modo que o segundo lápis fique fora do centro dos dois primeiros e dois últimos 

lápis, ficando somente no centro dos 03 lápis, conforme Fig. 99 abaixo. 

 

Fig. 99 
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Feito isso, coloque os dois outros lápis restantes, da mesma maneira realizada 

com os dois primeiros lápis. Para ter a certeza que os colocou da maneira correta, a 

base do hexágono que ainda é a única que tem 07 lápis, deve ficar no formato da 

Fig. 102. Lembrando que após cada passo feito, deve ser colocado um elástico para 

dar sustentação à escultura parcial. 

 

Fig. 100                                                                             Fig. 101 

 

 

                          Fig. 102                                                                            Fig. 103 

Agora é preciso dar formato à outra base hexagonal, da forma que a escultura 

ganhará mais outros 07 lápis, e nesse sentido, precisamos dar a sustentação na 

base da Fig. 104 inserindo dois lápis entre os existentes com o intuito de ter 

exatamente um formato hexagonal, vide Fig. 106. 
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Fig. 104                             Fig. 105 

 

Fig. 106                                                                           Fig. 107 

 Fazendo isso, pressione as duas partes (não apontadas) para baixo, de modo 

que se abra 07 espaços onde será colocado os lápis para formar uma nova base 

hexagonal (Fig. 107). 
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Fig. 108                                                                           Fig. 109 

 Após abrir o espaço, os lápis ficarão nesta forma, e não devendo esquecer, 

também, de colocar os elásticos novamente. (Fig. 108; 109 e 110). A figura 111 

demonstra ela de um olhar vertical, o que pode facilitar sua escultura, que pode ser 

feita até mesmo com mais de 72 lápis, e isso se você é ambicioso, se optar por 

mais, deverá ter outro material de mais comprimento que o lápis. Pode escolher 

também outras cores, ou o que achar melhor para criar sua arte.  

 

                          Fig. 110                                                                            Fig. 111 

 Após este passo, você verá que outras bases estão faltando lápis para que 

seja completado o formato do hexágono. Complete-as e vai inserindo o elástico na 

medida do possível, até ter todas as bases formadas por um hexágono com base de 

07 lápis (Fig. 112 a 115). 
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Fig. 112                                                                          Fig. 113 

 

Fig. 114                                                                            Fig. 115 

A priori você já tem uma escultura formada com 28 lápis, porém você 

observará que ela se torna cada vez mais linda quanto maior for a distância entre 

seus vértices. 

 Agora você deverá colocar um lápis a frente de cada vértice, expandindo sua 

base, conforme Figuras 116 a119. 
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                                   Fig. 116                                                                                Fig. 117 

 

                        Fig. 118                                                                             Fig. 119 

Um grande detalhe que ainda não foi comentado nesta construção, e que 

servirá de base caso queira criar sua própria construção, é no momento da inserção 

dos lápis em cada base. Não é possível que você complete primeiro uma base, 

depois a outra, e assim sucessivamente. É necessário que você insira um pouco de 

lápis em um lado, e mude de lado inserindo mais outro em outra base, pois assim 

ele dará um suporte para que a escultura mantenha o encaixe, que curiosamente é 

dado por um furo hexágono. 

Em seguida depois de completado de preencher os vértices, a figura ficará 

neste formato: 
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Fig. 120                                                                             Fig. 121 

 Após completar os vértices, observe na figura abaixo (122) que ele deixará 

um furo entre os vértices, e neste modo, você retira os lápis do vértice anterior, e 

coloque-os neste furo criado após completar os novos vértices. A intenção sempre 

será esta, não deixando o centro cheio de lápis. Não quer dizer que você sempre 

deverá tirar, depende de como faz e organiza sua obra de arte. Neste, optamos por 

tirar e desenvolver um modelo parecido com do escultor Dr. George W. Hart. 

 

Fig. 122 

 Daí pode diante você sempre vai tirando os vértices no sentido de formar um 

hexágono de 12 lápis, conforme figuras abaixo. 
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                          Fig. 123                                                                               Fig. 124 

 

 

                       Fig. 125                                                                               Fig. 126 

 

 

                        Fig. 127                                                                               Fig. 128 
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                          Fig. 129                                                                           Fig. 130 

 

 

Enfim temos 2/3 da estrutura montada, com exatamente 4 bases hexagonais 

de 12 lápis. O próximo e último passo é o mesmo utilizado no passo anterior, sempre 

alterando as bases para dar sustentação à obra, e observe que até mesmo se você 

não intercalar as bases ao colocar os lápis, chega no momento em que a escultura 

não permite você completar o hexágono sem antes preencher outras bases também. 

Por isso esta sustentação é também de certa forma inevitável. 

 Observe que não temos um lápis no centro, e que a escultura chega num 

limite de mais uma camada de lápis pelo comprimento e espessura. 

 

Fig. 131                                                                            Fig. 132 
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E após completar mais esta camada, temos 18 lápis em cada base hexagonal, 

o que da exatamente nas 04 bases um total de 18x4=72, lembrando que ao falar 

destas bases hexagonais, estamos nos referindo a uma parte de duas bases, cuja 

uma delas é apontada e a outra não. Somente para refletir sobre a quantidade de 

lápis na obra. 

 

Fig. 133                                                                           Fig. 134 

Para que a escultura fique ainda mais brilhante e firme, utilize uma cola para 

fixar os lápis. 

 

Fig. 135                                                                         Fig. 136 

 

Pronto, temos a escultura “72 lápis”. Fig. 137. 
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Fig. 137 

 

4.3 Dodecaedro 

Conteúdo: Superfícies poliédricas 

Tema: Geometria. 

Objetivo: identificar, representar e utilizar o conhecimento geométrico para o 

aperfeiçoamento da leitura, da compreensão e da ação sobre a realidade. 

Objetivos específicos: 

 Comparar a forma de objetos que fazem parte do seu cotidiano com a forma 

de Superfícies poliédricas. 

 Praticar a visão geométrica tridimensional dos alunos. 

 Estimular nos alunos a criar e ter um olhar criativo para a Arte e a 

Matemática. 

Tempo para realização do conteúdo: dois horários de 50 minutos. 

Público alvo: 3º ano do Ensino Médio. 

Conhecimento prévio: vértices, arestas e faces. 

Materiais utilizados: 30 cartas, tesoura, régua, caneta, lápis e borracha. 

Avaliação: a atividade realizada em sala de aula tem valor de 5,0 pontos, sendo: 

 Participação na aula. 

 Registro no caderno. 
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 Classificação da nomenclatura e justificativa; se são convexos ou não 

convexos; a quantidade de arestas, faces e vértices; e se permite a relação 

de Euler. 

 

Competências e habilidades:  

 Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

 Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação 

da realidade e agir sobre ela. 

 Resolver situações-problemas que envolvam conhecimentos geométricos. 

 

 Metodologia: 

 Como fazer: Separe 30 cartas de baralho, preferencialmente cartas de papel. 

Em seguida você precisará unir os vértices do modo da figura 139. 

 

    Fig. 138                                                                                Fig. 139 

 Em seguida marque com a caneta a dobradura (Fig. 140). Após isso, faça 

isso simetricamente com o outro lado, dobrando o outro vértice até juntar dois (Fig. 

141). 
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                     Fig. 140                                                                                 Fig. 141 

Una dois vértices até se encontrarem com o ponto médio da primeira linha, 

conforme dobradura da Figura 143. 

 

 

                        Fig. 142                                                                              Fig. 143 
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                        Fig. 144                                                                               Fig. 145 

Após ligar os vértices, marque com a caneta o segmento que a dobradura faz, 

e em seguida, faça isso também simétrico com os outros dois vértices, vide Fig. 145. 

Após esta dobradura, marque com a caneta azul a parte dobrada. Depois 

disso, você deverá ligar as extremidades da reta conforme fig. 147 ambos os lados, 

e em seguida marque a intersecção que este novo segmento faz, conforme Fig. 148 

e em seguida faça os cortes nas cartas conforme a figura 149. 

 

                        Fig. 146                                                                             Fig. 147 
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                       Fig. 148                                                                             Fig. 149 

 

Após isso, pegue o exemplo cortado como carta modelo, e faça um espelho 

para desenhar nas 30 cartas o mesmo corte, em seguida utilize a tesoura para cortar 

onde se encontra as linhas demarcadas. Vide Fig. 150 e 151. 

 

 

                       Fig. 150                                                                                Fig. 151 
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                    Fig. 152                                                                                  Fig. 153 

Feito as aberturas supramencionadas, você deverá fazer a ligação do lado 

superior da carta 10 de ouro, com o lado menor da Q de espadas, fazendo o 

ligamento pretendido na figura 153. 

 

                      Fig. 154                                                                              Fig. 155 

Faça o mesmo com o lado menor da carta 10 de ouro, no entanto a parte 

superior da carta 8 de copas deverá conectar com a parte superior da carta Q de 

espadas, empurre até formar um triângulo equilátero (Fig. 155). 
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                     Fig. 156                                                                                Fig. 157 

Porém, ao formar o triângulo equilátero, você deverá dar sustentação às três 

cartas, de modo que elas não se desmontem. Para isso, observe que no verso da 

carta 8 de copas você tem um segmento cortado (Fig. 156), e observe também que 

na Figura 157 você tem um pequeno espaço entre o segmento superior da carta 10 

de ouro, e o começo do segmento superior da carta Q de espadas. 

 

                    Fig. 158                                                                                     Fig. 159 

Agora você deverá puxar o vértice da carta 8 de copas neste espaço 

mencionado, até que a parte do segmento cortado fique ligado na parte superior da 

carta Q de espadas. Ficando conforme Fig. 159. 
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                           Fig. 160                                                                                Fig. 161 

Após fazer a sustentação das três primeiras cartas, faça o ligamento entre a 

segunda parte superior da carta Q de espadas e o lado da parte K de copas. Este 

sentido deve sempre buscar o formato entre as cartas de um pentágono regular. 

Observe que na Fig. 161 faremos o ligamento nesse sentido, e para isso ligamos a 

parte superior da carta K de copas com o lado da nova carta K de espadas. 

 

                        Fig. 162                                                                             Fig. 163 

Após ligar a carta K de espadas, faltará uma carta para completar o pentágono, 

sendo assim, segue-se os mesmo passos para colocar ela na sustentação, ou seja, 

ligando o lado da carta As de ouro com a parte superior da carta K de espadas e ao 

mesmo tempo, a parte superior da carta As de ouro com o lado da carta 10 de ouro 

(Fig. 162). O fundo da estrutura parcial ficará conforme a fig. 163. 
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                       Fig. 164                                                                               Fig. 165 

A partir de agora, sempre iramos fazer a ligação feita no começo para a sustentação 

das três cartas iniciais, neste momento (Fig. 164) faremos isso onde ainda não á 

essa sustentação, ficando conforme a imagem 165. 

 

                             Fig. 166                                                                          Fig. 167 

 Fazendo esta estrutura ficar fixa em cada lado, cujo tem somente o ligamento 

de 2 cartas, e sendo feito isso nessa parte da estrutura a obra ficará conforme as 

figuras 166 e 167. 
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                      Fig. 168                                                                                 Fig. 169 

 Sendo feito a estrutura, deveremos fazer a parte que constará a metade da 

construção, e que é um dos pontos onde utilizaremos das 2 formas. Primeiramente, 

conforme Fig. 168, colocaremos duas cartas para formar o pentágono (Fig. 170), e 

em seguida, ao fazer isto, no pentágono seguinte, iremos deparar com uma 2 cartas 

e fazer a sustentação de três cartas, montando assim o outro pentágono, e assim 

sucessivamente até chegarmos conforme a figura 171.  

 

 

                        Fig. 170                                                                               Fig. 171 

 Após formar a metade da obra, teremos o encontro de 2 cartas e a 

sustentação de três cartas, isso podemos observar nas cartas 3 de espada 4 de 

copas e 7 de paus, que fazem a estrutura de três cartas (Fig. 172).  
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                       Fig. 172                                                                               Fig. 173 

 Sempre seguimos este pensamento, em que todas as faces do dodecaedro 

serãoformadas por ligamentos de três cartas, e que o espaço entre as cartas, nesta 

obra de 30 cartas, formará sempre um pentágono ao seu meio.  

 

                          Fig. 174                                                                              Fig. 175 

 E por fim teremos o dodecaedro de cartas, uma estrutura admirável, e como 

desafio para você leitor, faça uma obra com 60 cartas, de modo que os espaços 

entre as cartas tenham na sua circunscrição losangos e pentágonos. 
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                       Fig. 176                                                                              Fig. 177 
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Capítulo 5 

Considerações finais 

As construções proporcionadas neste trabalho me deram motivações para 

continuar buscando algo a mais para trabalhar a Arte e Matemática, e principalmente 

trabalhar a geometria contida nela com os meus futuros alunos.  

Poder sugerir a construçãodo conhecimento de uma forma lúdica e estimular 

os alunos a desenvolver uma atividade, que partindo dela, o professor irá trabalhar a 

leitura, a compreensão das obras com uma relação com seu cotidiano, é um trabalho 

mais que prazeroso, é algo que acrescenta o trabalho com a geometria por outro 

olhar, e não somente prezo em livros didáticos. É isso que faz gostar cada vez mais 

do “Ser professor”. 

Saber que este pode também auxiliar os professores e incentivá-los a trabalhar 

com a geometria nas escolas é um desafio enorme, tendo em vista que ela é sempre 

deixada por último na disciplina de matemática nas escolas. 

Contar a história de matemáticos filósofos, arquitetos, pintores e escultores, 

com suas obras de arte principalmente ligadas à matemática me fez perceber um 

olhar diferente com o mundo a minha volta, uma característica que eu não tinha 

antes, e que quero levar para frente, principalmente pelo fato de poder incentivar, 

também, a arquitetura. 

Por fim, esperamos que este trabalho seja o começo de uma atividade artística 

na busca por um elo a mais com a Arte e a Matemática, e poder acrescentar um 

estudo que pode ser desenvolvido cada vez mais com prazer pelos docentes e 

discentes. Tudo isso também me faz lembrar uma frase do grande autor Lorenzato 

(2006), onde dizia: “Ninguém ama o que não conhece: este pensamento explica 

porque tantos alunos não gostam de matemática. Se a eles não foi dado conhecer a 

matemática, como podem admirá-la?”.  
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