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RESUMO 
 
 
NASCIMENTO, Alisson Thiago do. Aproximações entre artes visuais e 
matemática: possibilidades de produção do livro ilustrado a partir das formas 
geométricas. 2017. 163 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciência e 
Tecnologia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2017.  
 
 
Essa pesquisa reporta-se à duas áreas de conhecimento, Artes Visuais e Matemática. 
A questão que apresentamos é quanto à possibilidade de relacionarmos essas duas 
áreas a partir das formas. Teve como objetivo desenvolver uma proposta 
interdisciplinar a partir das áreas de Artes Visuais e Matemática que utilize o desenho 
e as formas geométricas para criação de um livro ilustrado. A pesquisa caracterizada 
como qualitativa, de natureza interpretativa, pelo problema apresentado e pela 
abordagem da pesquisa, em especial pela relação de sujeito com o mundo real, que 
envolve uma aproximação entre o objeto e a subjetividade, de forma a coletar, 
descrever e analisar de maneira contextualizada. Os produtos da pesquisa foram dois: 
o livro ilustrado Cadê meu instrumento? E o Guia de Aprendizagem O Desenho com 
as formas Geométricas. O primeiro caracterizado como produção do autor, como 
ilustrador, com aplicação da proposta de construção da imagem utilizando as formas 
geométricas na ilustração e, o segundo, apresenta a relação entre a Matemática e as 
Artes Visuais a partir das formas geométricas, com a proposta de experimentação do 
desenho. A aplicação prática da pesquisa foi desenvolvida a partir da construção de 
um curso de extensão Aproximações entre Artes Visuais e Matemática a partir das 
Formas Geométricas e do Desenho. No curso, foram apresentados os conteúdos 
teóricos e as atividades com desenho a partir das formas geométricas contidas no 
Guia de Aprendizagem. A aplicação envolveu sete estudantes do último ano do curso 
de Artes Visuais, que tinham experiências como professores e produtores de arte. 
Entre os resultados da pesquisa, destacamos a aproximação entre as Artes Visuais e 
a Matemática com a elaboração dos dois produtos, com potencialidade ao ensino, 
esses validados pelas aplicações teóricas e práticas. Espera-se com essa proposta 
auxiliar, além da aproximação entre as duas áreas de conhecimento, Matemática e 
Artes Visuais, potencializar o desenvolvimento prático, intelectual, criativo e sensível 
dos alunos. 
 
Palavras-chave: Ensino de artes visuais. Ensino de matemática. Formas 
geométricas. Livro ilustrado. Interdisciplinaridade. 
 
  



ABSTRACT  
 
 
NASCIMENTO, Alisson Thiago do. Similarities between Visual Arts and 
Mathematics:  Possibilities of production of the illustrated book from the forms 
geometrical. 2017. 163 p. Dissertation (Master Degree in Science and Technology 
Education) - Federal Technology University - Paraná. Ponta Grossa, 2017.  
 
 
This research relates to two areas of knowledge, Visual Arts and Mathematics. The 
question that presents the question as to the possibility of relating the two areas from 
the forms. It aimed to develop an interdisciplinary proposal from the areas of Visual 
Arts and Mathematics that use drawing and geometric forms for the creation of an 
illustrated book. A research characterized as qualitative, of an interpretive nature, by 
problem and research approach, especially by the relation of subject to the real world, 
which involves an approximation between the object and subjectivity, in order to 
collect, describe and analyze in a Contextualized way. The research products were 
two: the illustrated book Where's my instrument? And the Learning Guide The Drawing 
with Geometric Forms. The first character as production of the author, as illustrator, 
with application of the proposal of construction of the image using as geometric forms 
in the illustration and, second, present a relation between Mathematics and Visual Arts 
from the geometric forms, with a proposal of Experimentation of the drawing. The 
practical application of the research was developed from the construction of an 
extension course between ApproachesVisual Arts and Mathematics from Geometric 
Forms and Drawing. There is no course, the theoretical contents and the activities with 
drawing from the geometric forms contained in the Learning Guide. The application 
involved seven seniors from the Visual Arts course, who are the teachers and art 
producers. Among the results of the research, we highlight the approximation between 
Visual Arts and Mathematics with an elaboration of the two products, with potential for 
teaching, these are valid for theoretical and practical applications. It is hoped that this 
auxiliary proposal, besides the approximation between two areas of knowledge, 
Mathematics and Visual Arts, will enhance the students' practical, intellectual, creative 
and sensitive development. 
 
Keywords: Visual Arts Teaching. Mathematics Teaching. Forms Geometrical. Picture 
Book.  Interdisciplinarity.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Para situar inicialmente a trajetória dessa pesquisa sobre o questionamento 

motivador de investigação, tracei1 uma síntese pontual que levantou as inquietações 

para esse trabalho. Enquanto produtor de Arte, com algumas linguagens específicas 

como nas ilustrações, nas páginas das histórias em quadrinhos, nas filmagens, 

edições de vídeos e com o olhar a fotografia, percebia a realidade de maneira sensível 

e de linhas construcionais. 

Mais especificamente, para os temas norteadores desse presente trabalho, 

relacionei a proposta de construção da imagem figurativa que utiliza como suporte o 

desenho (nos livros ilustrados, nas histórias em quadrinhos, nas pinturas e nas 

ilustrações). E juntamente com o olhar de pesquisador e de professor de Artes Visuais, 

ao ensino prático2, observei as dificuldades dos alunos na experimentação e prática 

no produzir desenho, enquanto construção figurativa. Aponto para a relação que 

existe das Artes Visuais com a Matemática, com o conteúdo específico das formas 

geométricas, na construção e estruturação da imagem figurativa. 

A Matemática como uma área do conhecimento favorece o 

pensamento/raciocínio em concepções lógicas, de forma a proporcionar ao sujeito 

uma relação com o mundo para uma compreensão do espaço e da sua volta. O 

conhecimento Matemático pode ser utilizado pelo sujeito como um instrumento a 

revelar e compreender a natureza, em meio a sistemas de números, fórmulas, 

grandezas e medidas e diversos conteúdos recorrentes a essa área. Observamos no 

campo da pesquisa diversas inter-relações da Matemática com outras áreas do 

conhecimento, mas na pesquisa presente, propomos com aproximação à Arte. 

(ZELISKI FILHO, 2013)  

 Delimitei o conteúdo das formas geométricas oriundo da Matemática utilizando-

o na pesquisa como um recurso, uma ferramenta para a construção e ou estruturação 

gráfica da imagem figurativa: no desenho, na ilustração, nas pinturas entre outras 

representações figurativas. 

                                                           
1 O início do relato da Introdução têm apontamentos em primeira pessoa por tratar-se da motivação 

inicial da pesquisa, baseada em trajetória pessoal. 
2 Enquanto produzir artístico, de maneira a compreender os diversos materiais e técnicas de campos 
específicos das Artes Visuais. 
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 No campo das Artes Visuais, observamos a construção do sensível e poético 

na exteriorização gráfica em representações visuais, figurativas ou não, das mais 

variadas formas, em diferentes suportes e técnicas, e bem como em concepções 

históricas recorrentes ao homem.  

  Apontamos na pesquisa a construção figurativa da imagem, apresentada pelo 

desenho e no objeto artístico livro ilustrado, que é carregado em sua composição de 

técnicas, significações e poeticidade. É valorado o olhar sensível a um objeto artístico, 

saber observador/construir uma representação visual, desde o processo técnico, de 

como segurar um lápis ou pincel, como também a percepção visual, relacionada aos 

elementos visuais que compõem. Destacamos ainda a importância da relação poética 

de representação, o sensível. (KOPKE, 2006) 

 A pesquisa direciona para o desenho potencializar o produzir, o expressar e o 

comunicar ideias em uma concepção artística, elaborando nessa ação, o pensamento 

criativo, a intuição em representações e a sensibilidade de exteriorização ao mundo. 

Sendo assim, as formas geométricas e o desenho, aproximam uma experimentação 

de olhar sensível e observação aos objetos que estão presentes ao nosso redor. 

Na presente pesquisa reporta-se a interdisciplinaridade, como possibilidade de 

romper com a fragmentação entre as fronteiras delimitadas do conhecimento, em uma 

relação de diálogo, aproximação, troca entre as disciplinas em um processo transitório 

entre as áreas do conhecimento, para Japiassú (1976, p. 23) “a interdisciplinaridade 

pode ser compreendida como um ato de troca, de reciprocidade entre as disciplinas 

ou ciências - ou melhor, de áreas do conhecimento”. 

 A interdisciplinaridade caracteriza-se na intencionalidade de buscar, construir, 

transformar, apresentar um conhecimento relacional entre as disciplinas, em um 

transmutar na troca entre os conhecimentos, a fim de relacionar-se em um objeto 

demarcado. (FAZENDA, 1996) 

Nesse processo de diálogo entre conteúdos na relação de reciprocidade e de 

mutualidade na concepção interdisciplinar, Fazenda (1996, p. 38) aponta para “um 

regime de copropriedade, de interação, que possibilitará o diálogo entre os 

interessados, dependendo basicamente de uma atitude cuja tônica primeira será o 

estabelecimento da intersubjetividade”. De modo que, necessita da modificação diante 

do problema do conhecimento, na intenção de romper uma compreensão fragmentária 

e perceber de modo sensível uma concepção unitária.   
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Embasados nos autores Fazenda (1996) e Japiassú (1976), a presente 

pesquisa refere-se à interdisciplinaridade com as Artes Visuais e a Matemática, com 

a intencionalidade da construção e consolidação de novos conhecimentos. 

Em uma pesquisa definir o método que será utilizado é de grande importância, 

pois decorre das questões e inquietações que se deseja responder, como também 

observar as circunstâncias que acontece no fenômeno. Sendo essa uma etapa 

relevante do trabalho de pesquisa para pontuar a aproximação das teorias e produtos 

produzidos em uma ação teórico-prática. 

A pesquisa é classificada como qualitativa, em especial, pelo problema 

apresentado e pela abordagem da pesquisa. Gil (2008) considera a pesquisa 

qualitativa uma relação de sujeito com o mundo real, que envolve uma aproximação 

entre o objeto (de análise) e a subjetividade, de forma a coletar, descrever e analisar 

de maneira contextualizada (esse pode ser de caráter conceitual, simbólico, poético e 

criativo) e que não pode ser apresentado, resultado em números e cabe ao 

pesquisador referir a análise sobre as ações que apresentam o objeto da pesquisa. 

 Nessa perspectiva, na relação de aproximação e interação entre os conteúdos 

oriundos de duas áreas do conhecimento, aponto para a problemática dessa 

pesquisa: Ao relacionar Artes Visuais e Matemática a partir do uso das formas 

geométricas e como podem contribuir para as ilustrações contidas nos livros 

ilustrados? Em resposta a essa problemática, o objetivo desta pesquisa será o de 

apresentar uma proposta interdisciplinar a partir das áreas de Artes Visuais e 

Matemática que utilize o desenho e as formas geométricas para criação de um livro 

ilustrado. Como objetivos específicos para contribuir a este objetivo geral, 

destacamos: identificar apontes históricos e conceituais da relação entre Artes Visuais 

e Matemática para a criação de uma proposta de construção da imagem, utilizando 

as formas geométricas e o desenho; apontar a relação das linguagens visual e verbal, 

suas funções e elementos específicos contidos no livro ilustrado; compor um Livro 

Ilustrado que relacione os conteúdos das formas geométricas na construção da 

imagem e a relação entre as linguagens visual e verbal; elaborar um Guia de 

Aprendizagem que relacione conteúdos específicos das áreas de Artes Visuais e 

Matemática para uma experimentação com as formas geométricas e o desenho; e 

validar a proposta de experimentação do desenho e as formas geométricas a partir de 

uma oficina teórico-prática.  
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A Estrutura visual da pesquisa pode ser observada na figura 01. A imagem 

apresenta a sequencialidade narrativa entre os conteúdos que estão vinculados e 

serão abordados na pesquisa.  

Figura 01 - Estrutura visual da pesquisa.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Em síntese, observamos na figura 01 a relação inicial entre a Matemática e a 

Arte em um potencial de correlação entre ambas as áreas, qual é delimitada essa 

aproximação/vínculo com conteúdos específicos de cada área: as formas geométricas 

e o desenho. Esses conteúdos específicos se relacionam na construção visual, 

constroem/estruturam a imagem figurativa. Em resultado a essa relação de 

conteúdos, o Produto 1 - Guia de Aprendizagem, apresenta uma possibilidade de 

experimentação do desenho com as formas geométricas de aplicação prática para o 

ensino, relacionando a Matemática e a Arte.  

Na continuidade narrativa entre os conteúdos da pesquisa observados na figura 

01, após a consolidação da imagem, essa, é delimitada para as ilustrações contidas 

no Livro Ilustrado. O livro ilustrado condensa em sua estrutura enquanto produção de 

sentido e significado narrativo, diferentes funções potenciais entre as linguagens 

visual e verbal - ilustrações e palavras, como também especificidades de elementos 

de composição e de estrutura. Em resultado a esse sentido narrativo da pesquisa, é 

apresentado o Produto 2 - Livro Ilustrado, produzido pelo autor desse trabalho, e 

embasado por toda a continuidade narrativa dessa pesquisa, em síntese, a relação 

dos conteúdos específicos da Matemática e da Arte, e da relação entre as linguagens 

visual e verbal do livro ilustrado.  

O último ponto da estrutura visual da pesquisa relaciona os produtos 

produzidos (Guia de Aprendizagem e o Livro Ilustrado) para a aplicação e validação 
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prática dos materiais ao ensino, que na figura 1 é apresentado os ícones dos produtos, 

que são direcionados para a aplicação, o ícone da mesa de desenho. 

A apresentação sequencial da pesquisa foi organizada da seguinte forma: 

O segundo capítulo intitulado Relação entre a Arte e a Matemática, é 

fragmentado em três pontos, o primeiro ponto dispõe como base os autores Atalay 

(2007), Chaves (2008), Gombrich (2011), Proença (2008), Silva e Neves (2015), 

Zaleski Filho (2013) entre outros para apontar as relações de proximidade entre a Arte 

e a Matemática em alguns recortes históricos, de forma a sensibilizar a visualização 

da imagem, que é construída ou estruturada com base no geométrico. O segundo 

ponto utiliza dos autores Dolce (2005), Jorge (2012) e Dondis (2003) para apresentar 

os elementos específicos da Matemática e da Arte. O terceiro ponto expõe A Proposta 

de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas para compor uma 

imagem, que apresenta a proposta de maneira sequencial e exemplifica com dois 

modelos de aplicação. 

O terceiro capítulo, denominado Aspectos Relacionais da Linguagem Visual e 

Verbal e o Processo Construcional do Livro Ilustrado, é dividido em quatro pontos. O 

primeiro ponto apresenta algumas concepções sobre a imagem e delimita para a 

ilustração contida no livro ilustrado. O segundo ponto expõe as relações e funções 

entre as palavras e as imagens no livro ilustrado, as funções específicas recorrentes 

a linguagem visual e verbal quais definem e potencializam o livro ilustrado e as 

distintas narrativas que utilizam da imagem. O terceiro ponto exibe os elementos de 

que criação presente no livro ilustrado, como a poética, a criatividade, a composição, 

dimensão visual e o potencial da cor. O quarto ponto aborda os elementos estruturais 

que constituem o livro ilustrado. Para fundamentar esse capítulo, foram utilizados os 

autores Hunt (2010) Joly (1996), Linden (2011), Nikolajeva e Scott (2011), Salisbury e 

Styles (2013) e Zimmerman (2008).  

E o quarto capítulo intitulado Produtos, expõe os materiais (produtos) 

produzidos pelo autor como resultado prático desta pesquisa. É fragmentado em dois 

pontos, o primeiro ponto mostra o Livro Ilustrado intitulado Cadê meu instrumento?, 

construído com base nas teorias abordadas nos capítulos anteriores, apresenta suas 

especificidades, a poética que o compõem, uma análise construcional e possibilidade 

desse produto ao ensino. O segundo ponto expõe o Guia de Aprendizagem O 

Desenho com as Formas Geométricas construído com base nas teorias abordadas 
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nos capítulos anteriores. Apresenta suas especificidades, uma análise construcional 

e possibilidade desse produto, ser utilizado no ensino. 

O quinto capítulo, nomeado de Produtos da Pesquisa e Futuros Professores: 

Primeiras Aproximações - Curso Extensão para Validação do Guia de Aprendizagem, 

apresenta os princípios e os métodos utilizados quais fundamentam a aplicabilidade 

do Produto Guia de Aprendizagem. Esse capítulo é dividido em três pontos, o primeiro 

ponto apresenta os instrumentos de coleta de dados e mostra à ação prática da 

pesquisa. O segundo ponto expõe uma descrição das ações da pesquisa e descreve 

o curso de extensão, e por último ponto exibe a interpretação, aproximação e análise 

dos dados coletados. 

As considerações finais, são apresentados com base nos apontamentos e 

objetivos apresentados na presente pesquisa, são indicados às reflexões, resultados 

e conclusões em decorrência das inquietações e atribuições desse trabalho, de forma 

a contribuir ao campo de conhecimento o sensível e o poético. Consideramos a 

relação interdisciplinar com as Artes Visuais e a Matemática como um potencial para 

o ensino e também os produtos construídos enquanto decorrência dessa relação. 
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2. RELAÇÃO ENTRE A ARTE E A MATEMÁTICA. 

 

 Esse capítulo apresenta a relação da Arte e da Matemática na construção 

figurativa da imagem, em alguns momentos históricos. Destacaremos nestes, alguns 

exemplos de artistas, engenheiros e matemáticos que utilizaram de elementos para o 

pensar/visualizar geométrico no desenvolvimento figurativo, seja em:  objetos do 

cotidiano, nas pinturas, histórias em quadros, nas fotografias, entre outras. Também, 

apresenta conceitos específicos da Matemática como: o Ponto, a Reta, o Plano, as 

Formas Geométricas (planas e espaciais) e a Simetria. E da Arte, como: o ponto, a 

linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. 

A relação de aproximação entre Arte e a Matemática é a base para o último item 

apresentado nesse capitulo, que expõe A Proposta de Experimentação de Desenho a 

partir de Formas Geométricas para compor uma imagem. 

 

2.1. AS FORMAS NO DECORRER DA HISTÓRIA. 

A relação entre Arte e a Matemática está presente no cotidiano do homem 

contemporâneo, pode ser observado na natureza e em diversos objetos e espaços 

construídos. Segundo Chaves (2008) para visualizar essas relações basta um olhar 

sensível ao nosso redor. Essa ligação acompanha o homem3 na construção histórica, 

tecnológica, filosófica, artística e social, notamos isso historicamente, em uma 

influência entre ambas. Apresentaremos alguns acontecimentos (recortes históricos) 

onde essa conexão se solidificou e teve aportes importantes na Matemática e na Arte.  

Segundo Zaleski Filho (2013) a relação da Arte e da Matemática pode ser 

visualizada primeiramente na Geometria4, a qual está intrínseca nas formas do mundo 

e na natureza. Antes da construção gráfica e icônica dos números,  

Os signos gráficos e as fórmulas foram uma consequência da percepção de 
estruturas espaciais nos sistemas naturais que precisavam ser expressas 
materialmente de algum modo. Como várias outras ideias básicas da 
Matemática calcadas em recorrências naturais, o pi e o número da regra da 
seção áurea – legitimamente chamados de irracionais – são criações 
culturais, convenções de uma cultura letrada para expressar realidades do 
mundo das formas, que antecedem a nossa percepção das mesmas. 
(MONGELLI, 1999, p. 209) 
 

Na relação do homem de expressar a realidade em suas formas, em especial 

na relação entre a Arte e a Matemática, a Geometria pode ser visualizada como 

                                                           
3 A significação da palavra Homem, enquanto representação da humanidade. 
4 Palavra de origem Grega, geo provém de gaia/terra e metria de métron/medida. (BEDIM, 2011) 
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expressão e observação do homem/mundo. Segundo Bedim (2011, p. 48) a 

Geometria,  

Está presente de diversas formas e em variadas situações na nossa vida, 
seja na natureza, nos objetos que usamos, nas artes, nas brincadeiras 
infantis, nos jogos, nas construções, [...] faz parte da vida do ser humano 
desde a antiguidade, é um dos ramos mais antigos da Matemática, e estuda 
o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. 
 

Bedim (2011) e Contador (2007) apontam que a relação de espaço e forma das 

figuras geométricas está presente no cotidiano do homem e na natureza.  O homem 

nas cavernas, após escolher o local vivencial (caverna) fazia os cálculos de forma 

intuitiva entre o seu tamanho e a proporção do local, nessa relação, observamos 

conceitos de verticalidade e horizontalidade. Para Zaleski Filho (2013) os desenhos e 

as pinturas (figura 02) produzidas pelo homem neolítico (8000 à 4000 a.C.) mostram 

as relações de espacialidade e das formas simplistas, esses, foram os conceitos 

principais para formalizar a medição do espaço, a Geometria. 

Figura 02 - Pintura rupestre nas cavernas de Tassili n’Ajjer, na Argélia.  

 
Fonte: Proença (2008, p. 19). 

 

A geometria é intrínseca na construção histórica do homem, tem suas bases 

de uso e aplicação nos Babilônios. Esse povo desenvolveu fórmulas para calcular 

áreas de figuras geométricas e o volume de sólidos, como também unidades de 

medida, que relacionam corpo, polegadas e espaço em utilidade prática do cotidiano. 

(BEDIM, 2011) 

Outro povo da Antiguidade que institucionalizou o conhecimento da Geometria, 

ao mensurar as delimitações de cultivo e espaço de terra, como também, nas 

construções das diversas pirâmides e nos diferentes monumentos sociais, políticos e 

religiosos foram os egípcios (figura 03, 04, 05 e 06). Este povo demonstrou o uso do 

conhecimento geométrico de forma prática e socialmente adaptável. A figura 07 

mostra o Mural do túmulo de Khnumhotep, no qual observamos a relação de tamanho, 



22 
 

 

espaço e forma em medida à hierarquia religiosa e social dos egípcios. Os Deuses, 

os Faraós e os Sacerdotes eram pintados em um tamanho e proporção maior (fazendo 

a analogia enquanto poder, riquezas e espiritualidade elevada) enquanto os artesões, 

camponeses e escravos representados em proporções menores, observados na 

figura 08. (GOMBRICH, 2011) 

Figura 03 - Pirâmides de Queops, 
Quéfrens e Miquerinos, no deserto de 

Gizé, no Egito. (séculos XVII – XVI a.C.) 

 
Fonte: Proença (2008, p. 19).  

Figura 04 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir das Piramides de Queops, Quéfrens 

e Miquerinos.  

Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
 

Figura 05 - Esfinge que representa o Faraó 
Quéfren, na planície de Gizé, no Egito 

(século XVII a.C.). 

 
Fonte: Proença (2008, p. 19). 

Figura 06 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir da Esfinge que representa o Faraó 

Quéfren. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 07 - Mural do túmulo de 

Khnumhotep. 1900 a.C. 

 
Fonte: Gombrich (2011, p. 62). 

Figura 08 - Relação de tamanho, espaço e 
forma em relação à hierarquia. Mural do 

túmulo de Khnumhotep 

 
Fonte: Adaptado de Gombrich (2011, p. 62). 

Os gregos, povos da importante civilização da Antiguidade, dedicavam-se a 

filosofia e à ciência, à geometria consolidou-se com esse povo. (BEDIM, 2011; 

ZALESKI FILHO, 2013) Esse povo formalizou a ciência para a medição do espaço, 
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bem como, transformou o conhecimento matemático e astronômico em uma ciência 

dedutiva, nas quais “as noções de demonstração, de teorema, de definição, de 

axioma5 substituem a característica empírica da Matemática utilizada pelos seus 

antecessores. Os gregos raciocinaram sobre figuras.” (PIRES; CURI; CAMPOS, 2000, 

p. 26).  

Podemos notar na figura 09 e 10 a relação das formas geométricas na 

arquitetura grega, na disposição das formas e da espacialidade na construção visual 

ao todo do objeto. Na figura 11 e 12 observamos as relações de espaço das formas 

geométricas na construção figurativa da escultura, podemos inferir que, a base 

estrutural do figurativo inicia-se com as formas geométricas e suas relações de espaço 

e forma.  

Figura 09 - O Partenon. Acrópole, Atenas, 
477- 432 a.C. 

 
Fonte: Gombrich, (2011, p. 83). 

Figura 10 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir de O Partenon. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

  

                                                           
5 Um axioma é uma sentença ou proposição que não é provada ou demonstrada e é considerada como 
óbvia ou como um consenso inicial necessário para a construção ou aceitação de uma teoria. Por essa 
razão, é aceito como verdade e serve como ponto inicial para dedução e inferências de outras 
verdades. (BEDIM, 2011, p. 50) 
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Figura 11 - Discóbolo. 450 a.C. 

 
Fonte: Gombrich (2011, p. 90). 

Figura 12 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir do Discóbolo. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Nesse aponte histórico diversos matemáticos trabalharam e tentaram 

solucionar diferentes problemas ditos clássicos e insolúveis, para o conhecimento da 

época - 500 a.C. e 300 a.C. Os gregos como sequência dessas investigações e 

estudos, 

[...] descobriram e provaram muitas propriedades geométricas, as quais eram 
feitas em contextos matemáticos isolados. Essa grande produção 
matemática grega, relativa a medidas de ângulos, equivalências entre áreas 
e várias outras, referentes a construções geométricas com régua e 
compasso, irá culminar por volta de 300 a.C., na grande obra “Os elementos”, 
escrita por Euclides. (FREITAS E BITTAR, 2004, p. 96-97) 
 

Depois da obra de Euclides (360 - 295 a.C.), a geometria constituiu outro 

espaço do conhecimento tido como estabelecido, uma praticidade que relacionou 

impasses de medição de terras/campos (agrimensura) e arquitetura (BEDIM, 2011). 

Euclides organizou e estabeleceu o conhecimento da Matemática, na sua obra Os 

Elementos, 

[...] sintetiza material acumulado e o apresenta como um todo organizado em 
13 volumes, contendo 465 proposições que constituem a primeira 
organização axiomática dedutiva da Matemática e que influenciaram a 
Matemática até o século XVIII. (BEDIM, 2011, p. 50) 
 

A obra inicia-se por uma diversidade de enunciados, de acordo com Pires et al. 

(2000, p. 27) os quais são divididos em 3 categorias,  
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• as definições (ponto, reta, plano [...]);  
• as verdades consideradas como evidentes e que portanto não precisam de 
demonstração (por exemplo, duas grandezas iguais a uma mesma grandeza 
são iguais entre si);  
• os postulados ou verdades não evidentes nelas mesmas, que não se 
demonstram: por um ponto situado fora de uma reta pode-se encontrar uma 
reta e uma só, que não encontra essa reta e se diz paralela a ela. 
 

A obra de Euclides apresentou um campo aberto para o conhecimento, indicou 

outro rumo e sentido para a Matemática - a Geometria, que reuniu e constituiu diversos 

conhecimentos em um único espaço. Esses conhecimentos ampliaram o pensar 

Matemática e o uso Matemático, em um espaço amplo e aberto de interação e inter-

relação de outras áreas do conhecimento, como a Filosofia, Sociologia, Artes e de 

outros campos dos saberes. (CHAVES, 2008) 

No período do Renascimento6 a geometria se consolidou e apresentou uma 

propulsão de utilização,  

A consolidação da Geometria dar-se-á graças ao trabalho de artistas e 
engenheiros, e não em função dos professores, filósofos ou teólogos. A partir 
do século XII, a Geometria começa a ganhar um corpo teórico e encontra o 
caminho para readquirir a importância e destaque na Arte renascentista. 
(ZALESKI FILHO, 2013, p. 43)  
 

O Renascimento apresentou um reviver, um renascer – a retomada da cultura 

Clássica e diversas realizações aconteceram nesse período, no campo das Artes, da 

Literatura e das Ciências. O humanismo foi uma das causas dessas realizações, 

[...] o ideal do humanismo pode ser entendido como a valorização do ser 
humano e da natureza em oposição ao divino e ao sobrenatural, conceitos 
impregnados a cultura da Idade Média. Tanto na arquitetura como na pintura 
e na escultura, o artista do Renascimento buscou expressar a racionalidade 
e a dignidade do ser Humano. (PROENÇA, 2008, p. 92) 
 

  A Arte e a Matemática foram utilizadas com muita proximidade no período do 

Renascimento, como nos desenhos, nas pinturas, nas esculturas, nos projetos que 

utilizaram cálculos matemáticos, nas representações de objetos do mundo real, 

construções práticas e de funcionalidade com ideais humanistas. (PROENÇA, 2008) 

Em uma concepção referente aos artistas, esses buscavam representar no visual, o 

conceito do real, em imitar a natureza em tudo, 

A concepção que prevalece a partir dessa época, e para cujo triunfo 
colaboraram, entre outros, um Leonardo da Vinci (1452-1519), um Giordano 
Bruno (1548 - 1600) e um Galileu (1564 - 142), é que a Natureza é um todo 
vivo, animado e regido por leis intrínsecas que governam o curso dos astros, 
a queda dos corpos, a circulação do sangue, a distribuição dos elementos, o 
ciclo das marés e o equilíbrio das massas. Galileu dizia que o livro da 
Natureza está escrito em linguagem matemática, e que suas palavras são 
círculos e outras figuras geométricas. Essas palavras também são leis, 

                                                           
6 Foi um movimento intelectual e cultural que iniciou na Itália, por volta do século XIV. (CHAVES, 2008) 
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determinando a formas dos seres existentes por certas relações constantes, 
de ordem geométrica, essenciais à perfeição do todo, e que definem a beleza 
própria das coisas naturais que a arte tem por objeto representar. (NUNES, 
2006, p. 41) 
 

A representação das coisas reais (os objetos artísticos) conquistaram um 

reconhecimento na síntese da práxis, oriundo de uma atividade de observação 

sensível, intelectual e com caráter imaginativo. De forma a memorar e representar o 

mundo real, com a beleza7 que a natureza mesmo proporciona, como um espelho que 

reflete o mundo, uma segunda natureza. Nesse período do Renascimento, notamos a 

relação intrínseca entre a Arte e a Matemática, no amplo desenvolvimento relacional 

dessas áreas, de modo que utilizaram da potencialidade de conteúdos teóricos em 

experiências aplicadas. Citamos como exemplos: o uso da perspectiva (relação 

dimensional), as técnicas (como o uso do claro e escuro) nas representações visuais 

e conceitos recíprocos da Matemática na contribuição no desenvolvimento da Arte. 

(NUNES, 2006) 

Na relação entre a Arte e a Matemática, observamos na pintura (figura 13) a 

representação da arquitetura do mundo real, uma visualização tridimensional8 em uma 

representação bidimensional9, a construção visual da pintura, é construída com base 

nas formas geométricas (figura 14) e sua aplicabilidade dimensional gráfica na 

representação do real. Outro exemplo que pode ser observado, nas figuras 15 e 16, 

onde percebemos na arquitetura da igreja, a relação dos espaços e das formas 

geométricas na construção de uma unidade estética, bem como, observamos os 

elementos proporcionais (entre e com os espaços), à simetria e a harmonia. 

  

                                                           
7 A concepção do que os olhos veem, a representação figurativa do real. 
8 Tridimensional, consiste em um espaço que contenha três dimensões: largura, comprimento e altura. 
(VORDERMAN, 2013) 
9 Bidimensional compõe-se em um espaço plano, que apresenta duas dimensões: largura e altura. 
(VORDERMAN, 2013) 
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Figura 13 - Pintura: Santíssima Trindade. 
Masaccio. Ano: 1427. Localização: Santa 

Maria Novella, Florença, Itália. 

 
Fonte: Chaves (2008, p. 32). 

Figura 14 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir da pintura - Santíssima Trindade. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

  
Figura 15 - Igreja de S. Pietro in Montorio. 

Donato Bramante.  
Roma, 1502. 

 
Fonte: Gombrich (2011, p. 290). 

 

Figura 16 - Exemplo das proporções, da 
simetria e da harmonia a partir da Igreja de 

S. Pietro in Montorio.  

 
Fonte: Adaptado de Gombrich (2011, p. 

290). 

Segundo Gombrich (2011) no período do Renascimento, Leonardo Da Vinci foi 

um ícone no processo de criação, desenvolveu diversas produções como escultor, 
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pintor, engenheiro e cientista. Aponta o autor que, Leonardo Da Vinci utilizou da 

relação entre a Arte e a Matemática para a construção e definição da imagem,  

Para Leonardo da Vinci, a Pintura era um meio de analisar a natureza 
produzindo uma visão especulativa de suas formas regulares, que estariam 
sujeitas às mesmas leis que as ciências começariam a identificar e traduzir 
em linguagem matemática. (ZALESKI FILHO, 2013, p. 47) 
 

A linguagem matemática visualizada e construída por Leonardo Da Vinci, foi a 

partir dos estudos de Vitrúvio10 e de seu olhar para a realidade natural - real, portanto, 

pode ser observada no desenho do Homem Vitruviano (figura 17), 

Essa figura associa o corpo humano à geometria e ao número. Leonardo 
mostrou que o corpo humano, é numericamente mensurável e que suas 
linhas e formas são pura geometria, além de que, sua proporcionalidade e 
harmonia são exemplos de perfeição, estética e beleza. (CONTADOR, 2007, 
p. 220) 
 

Fundamentado na concepção de o homem como medida de todas as coisas, a 

relação da linguagem da Matemática com a Arte é enfatizada na construção visual, 

afim de perceber que, a visualidade pictórica constrói e define o conceito de belo11. 

Desse modo, no período do Renascimento o homem torna-se o centro das ações e 

de expressões culturais, filosóficas e artísticas. (ZALESKI FILHO, 2013)  

Figura 17 - Homem Vitruviano. Leonardo Da Vinci. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 92). 

 

Observamos na figura 18 e 19 o estudo gráfico de Leonardo Da Vinci em forma 

de esboço. Percebemos a preocupação e aplicação das formas geométricas e da 

relação de espaço na construção do desenho. Nesse, visualizamos a representação 

                                                           
10 Marcus Vitruvius Pollio (70-25 a.C), arquiteto e engenheiro Romano, autor da obra De Architectura, 
composta de dez volumes, escrita aproximadamente no século I a.C. (CONTADOR, 2007) 
11 A concepção de Belo é mutável na construção histórica no âmbito da Arte. (GOMBRICH, 2011) 
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de uma concepção visual do mundo real, como nos objetos da imagem: escadas, 

colunas e elementos arquitetônicos, o uso da perspectiva e proporções reais de 

animais e seres humanos, em uma relação harmônica entre todos esses elementos.  

Figura 18 - Estudo para o Fundo de Adoração 
dos Reis Magos, Florença, Gabinetto dei 

Disegni e Stampe degli Uffizi. Leonardo Da 
Vinci. 

 
Fonte: Proença (2008). 

Figura 19 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir do Estudo para o Fundo de 

Adoração dos Reis Magos. 

 
Fonte: Adaptado de Proença (2008). 

 
Na Figura 20, visualizamos a construção gráfica da pintura produzida por 

Leonardo Da Vinci, que apresenta na estrutura gráfica elementos da matemática para 

a construção figurativa, como exemplificada visualmente na figura 21, com as formas 

geométricas e com as relações simétricas e proporcionais estruturadas na imagem. 

Figura 20 - A última Ceia.  
Leonardo Da Vinci.  

1495-1498. 

 
Fonte: Gombrich  
(2011, p. 299). 

Figura 21 - Figuras geométricas a partir  
A última Ceia. 

 
Fonte: Adaptado de Gombrich 

 (2011, p. 299). 
 

 A relação de aproximação entre a Arte e a Matemática no período do 

Renascimento, foi observada com a chamada Divina Proporção. O termo utilizado 

dentre os séculos XV e XVI, tem sua base conceitual na Antiguidade Clássica - 

nomenclatura intitulada de Razão Áurea ou Seção Áurea na concepção histórica. 

(SILVA E NEVES, 2015)  

A explicação de Euclides, no ano de 300 a.C, “[...] diz-se que uma linha reta é 

cortada na razão extrema e média quando, assim como a linha toda esta para maior 

segmento, o maior segmento esta para o menor” (LÍVIO, 2008, p. 14). A definição de 
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Euclides consiste na representação da figura 22, que segundo Silva e Neves (2015, 

p. 174) “AC está para AB, assim como AC está para CB: esta razão é a Razão Áurea.”. 

Figura 22 - Reprodução da Figura 2. 

 
Fonte: Adaptado de Silva e Neves (2015, p. 174). 

 

A Razão Áurea tem um valor interminável (1,6180339887...) e de forma que 

não se repete, pelo fato da descoberta de ser um número irracional, ocasionou que, 

foi também constatada a sua incomensurabilidade.  Segundo os autores, pode se 

expor a Razão Áurea de dois modos, “tau (τ), na literatura profissional matemática, e 

o Fi (Φ), adotado no início do século XX pelo Matemático Mark Barr” (SILVA E NEVES, 

2015, p. 175).   

Na relação da Divina Proporção observamos a Arte e a Matemática vinculadas, 

[...] usamos a palavra “proporção” ou para relação comparativa entre partes 
de coisas com respeito a tamanho ou quantidade, ou quando queremos 
descrever uma relação harmoniosa entre diferentes partes. Na matemática, 
o termo é usado “proporção” é usado para descrever uma igualdade do tipo: 
nove está para três assim como seis está para dois [...] a Razão Áurea nos 
fornece uma intrigante mistura de duas acepções, já que, embora seja 
matematicamente definida, considera-se que revela qualidades 
agradavelmente harmoniosas. (LIVIO, 2008, p. 13) 
 

No trecho que destacamos, de Livio (2008), observamos a especificidade de 

formas diferentes, em numeral e comparativa visual, da palavra proporção, a fim de, 

uma relação harmoniosa. Segundo Silva e Neves (2015) no período do Renascimento, 

ocorreram diversos estudos ligados à relação entre a Arte e a Matemática na 

construção das pinturas, como exemplo com o Retângulo Áureo e com a Espiral 

Logarítmica. Livio (2008) explica o Retângulo Áureo (figura 23),  
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Figura 23 - Reprodução da Figura 26. 

 
Fonte: Adaptado de Livio (2008, p. 104). 

 
Os comprimentos dos lados do retângulo estão em uma Razão Áurea entre 
si. Suponha que retiremos um quadrado desse retângulo (com indica a 
figura). Terminaríamos com um retângulo menos que também é um 
Retângulo Áureo. A dimensões do retângulo ‘filho’ são menores que as do 
retângulo ‘pai’ exatamente pelo fator Φ. Podemos agora retirar um quadrado 
do Retângulo Áureo ‘filho’ e teremos novamente um retângulo áureo, cujas 
dimensões são menores novamente pelo fator de Φ. Continuando esse 
processo infininutum, produziremos Retângulos Áureos cada vez menores 
(cada vez com dimensões ‘deflacionadas’ por um fator Φ). O Retângulo é o 
único com a propriedade de que, ao se cortar um quadrado, forma-se outro 
retângulo similar. Desenhe em qualquer par de retângulos pai-filho da série, 
como na figura 26, e todas irão se cruzar o mesmo ponto. (LIVIO, 2008, p. 
103-104) 
 

  As formas geométricas foram muito utilizadas nas pinturas produzidas no 

Renascimento.  Livio (2008) cita o uso do retângulo e o quadrado áureo e ainda, 

exemplifica que, nesse período a Espiral Logarítmica12 também foi muito utilizada nas 

pinturas,  

A espiral logarítmica tem como propriedade a sua não alteração de formato à 
medida que cresce em tamanho. A natureza apresenta diversos exemplos de 
espirais logarítmicas: girassóis, conchas do mar, furações, galáxias, entre 
outras. (SILVA E NEVES, 2015, p. 177) 
 

 A Espiral Logarítmica pode ser visualizada na figura 24, apresentada na ligação 

dos pontos dos quadrados, obtendo um espiral logarítmico, que se enrola para a parte 

interna em direção ao polo. (SILVA E NEVES, 2015) 

  

                                                           
12 Spiral Mirabili conhecida como Espiral Maravilhosa, denominação atualmente de Espiral Logarítmica. 
(SILVA E NEVES, 2015) 
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Figura 24 - Reprodução da Figura 40 

 
Fonte: Adaptado de Livio (2008, p. 104). 

  

Percebemos a relação da Arte e da Matemática nos processos de construção 

gráfica da imagem, seja no desenho, na pintura, como nos projetos de escultura, das 

produções de Leonardo Da Vinci. Observamos que as relações das formas 

geométricas não definem a visualidade figurativa do objeto, mas estruturam e definem 

os espaços e as proporções do que vai conter na construção desse objeto - imagem, 

para uma composição harmônica. As figuras 25 e 26 mostram a análise visual com as 

formas geométricas de Atalay (2007), na pintura de A Gioconda (ou Mona Lisa), que 

apresenta um retângulo áureo incorporado na área do topo da cabeça, até o início do 

vestido e um quadrado na parte superior de dentro do retângulo, esse quadrado é o 

tamanho determinado da cabeça de Gioconda, e ainda apresenta traçados diagonais 

que se cruzam dentro do quadrado e apontam o seu meio. Observamos que um dos 

olhos é um determinante simétrico, local que apresenta a linha central da pintura. 

Figura 25 - A Gioconda (Mona Lina), 
Leonardo Da Vinci. 1503-1513. Paris, 

Museu do Louvre. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 102). 

Figura 26 - Retângulo Áureo na obra A 
Gioconda (Mona Lisa).  

Leonardo Da Vinci 

 
Fonte: Atalay (2007, p. 159). 
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Outra íntima relação que aconteceu no período do Renascimento entre a Arte 

e a Matemática foi com a perspectiva, que segundo Silva e Neves (2015) teve 

destaque para a construção do desenho, enquanto atividade inicial de representação 

real, sendo o olhar do artista ao mundo. Os Renascentistas contribuíram na 

apresentação de uma realidade visível, expondo à proporção que contém os objetos. 

Para Silva e Neves (2015, p. 182), a perspectiva consiste na “representação de 

objetos tridimensionais no plano, ou seja, a representação do tridimensional de forma 

bidimensional”. 

As principais características da perspectiva são: O Ponto de Fuga, As linhas de 

Fuga e a Linha do Horizonte, 

O ponto de fuga é aquele ponto localizado na linha do horizonte, para onde 
todas as linhas paralelas se dirigem. 
As linhas de fuga são linhas imaginárias que descrevem o efeito da 
perspectiva convergindo para o ponto de fuga. O afunilamento dessas linhas 
em direção ao ponto de fuga gera a sensação visual de profundidade.  
A linha do horizonte é uma linha imaginária que se encontra diante de nós, à 
altura dos nossos olhos, olhando em frente. É um elemento da construção 
em perspectiva, a qual separa, numa paisagem, o céu e a terra. (SILVA E 
NEVES, 2015, p. 184) 

   
Atalay (2007) exemplifica as especificidades de forma visual da perspectiva, na 

relação da construção e de forma gráfica, a perspectiva com: um, dois, três pontos de 

fuga, observados na figura 27.  

Figura 27 - Diagramas explicativos sobre a perspectiva de um, dois, e três pontos de fugas. 

 
Fonte: Atalay (2007, p. 153). 
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No item A da figura 27 notamos a perspectiva com apenas um ponto de fuga, 

a chamada perspectiva centralizada, que consiste na visualização de um cubo 

transparente, com a mínima ação de refração,  

As faces opostas do cubo são, claro, paralelas umas às outras; as arestas 
podem ser extrapoladas para um ponto de fuga no horizonte. Se o cubo for 
visto de cima, a linha do horizonte descerá; se for visto de baixo, ela subirá – 
mas em ambos os casos, as linhas de perspectiva convergirão para a linha 
do horizonte. (ATALAY, 2007, p. 151) 
 

A perspectiva centralizada exemplificada por Atalay (2007) pode ser observada 

na pintura Escola de Atenas (figura 28), que apresenta de forma visual o elemento de 

um ponto de fuga de forma centralizada, observado na figura 29.  

Figura 28 - Rafael. Scuola di Atene 
(Escola de Atenas). 1506 -1510. Palácio 

Apostólico. Vaticano. 

 
Fonte: Silva e Neves (2015, p. 188). 

 

Figura 29 - Linhas e pontos de fuga na obra 
Scuola di Atene 

(Escola de Atenas). 

 
Fonte: Adaptado de Silva e Neves (2015, p. 188). 

 

No item B1 e B2 da figura 27, observamos o cubo com dois pontos de fuga, de 

forma que, pode ser visualizado de perfil e em primeiro plano, Atalay (2007, p. 152) 

exemplifica sobre esses dois pontos de fuga, 

[...] as linhas de perspectiva que partem das arestas horizontais superiores e 
inferiores desse cubo convergem para dois pontos de fuga; nesse esquema, 
as que convergem numa direção são perpendiculares às que convergem na 
outra. Num dos casos possíveis, o observador está abaixo, erguendo o olhar 
para a face inferior do cubo (figura 7.2, B1); no outro caso, está acima da face 
superior (figura 7.2, B2). Vê-se de imediato que, se o cubo for girado em torno 
de um eixo vertical que atravesse seu centro, os pontos de fuga se deslocarão 
horizontalmente ao longo da linha de visão, a linha do horizonte. 
 

 Atalay (2007) ainda exemplifica no item C na figura 27, o cubo constituído de 

três pontos de fuga,  

[...] estes são utilizados para dar profundidade à cena e, ao mesmo tempo 
realçar a altura. A cena representada é contemplada ou de uma posição muito 
elevada [...] ou do nível do solo. Tal qual nos casos anteriores, o “centro de 
gravidade” da cena é o cubo. (ATALAY, 2007, p. 153-154) 
 

Observamos na relação entre a Arte e a Matemática o vínculo que existe com 

os elementos da perspectiva (e seu uso para criação imagética nas diversas 

construções visuais), sendo esse, um instrumento significante na construção da 

imagem de forma dimensional. (SILVA E NEVES, 2015) 
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No decorrer dos séculos os conceitos desenvolvidos e aplicados no 

Renascimento, como “as proporções, a simetria, as ilusões de óptica, a tridimensão, 

a geometria projetiva e o infinito”, (CHAVES, 2008, p.32) influenciaram diversas áreas, 

como a Matemática, as Artes, as Ciências e a Engenharia em um processo 

construcional do conhecimento.  

Na continuidade histórica da relação entre a Arte e a Matemática, alguns 

conceitos foram desconstruídos, alterados e moldados ao longo dessa trajetória 

relacional. No campo das Artes, a consolidação do que se é tido como belo, é algo 

mutável ao que está sendo produzido pelos diferentes artistas, matemáticos, 

engenheiros e arquitetos em determinada época, nas chamadas escolas/movimentos 

artísticos. É possível visualizar as diversas mudanças, pela construção política, social, 

educacional, intelectual, marginal e tecnológica que se apresentam na sociedade. 

Essas mudanças afetam diretamente os modos de produção, de expressão, de 

manusear as técnicas, de utilização dos novos materiais desenvolvidos, como 

consequência dessas mudanças, afetam os conceitos e definições na Arte, os quais 

são moldados. (GOMBRICH, 2011) 

Algumas mudanças nas características que se consolidaram no Renascimento, 

foram moldadas e alteradas na escola/movimento artístico intitulado Barroco 

Italiano13, esse movimento, rompeu o equilíbrio entre o Sentimento e Razão, Arte e 

Ciência (que foi estabelecido pelo próprio Renascimento). Na construção imagética 

das pinturas, observamos algumas características desse movimento, como a 

disposição dos elementos de forma diagonal, o contraste de claro-escuro (fortalece a 

expressão de sentimentos), os temas que os artistas produziam - relacionados ao 

povo simplista, a devoção cristã e a nobreza. (PROENÇA, 2008) Observamos na 

figura 30 a pintura de Caravaggio (1573-1610) que apresenta a relação da Arte com 

a Matemática, com o processo de triangulação entre os espaços (objetos e 

ambientação) e a relação das formas geométricas na estrutura gráfica da pintura 

(figura 31). 

  

                                                           
13  Aproximadamente do século XVI até meados do século XVIII. (PROENÇA, 2008) 
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Figura 30 - O tocador de Alaúde. 
Caravaggio.1596. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 135). 

 

Figura 31 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir O tocador de Alaúde. 

 
Fonte: Adaptado de Proença (2008, p. 135). 

 

 Outro aponte na proximidade entre a Arte a Matemática, com a estrutura gráfica 

das formas geométricas na construção figurativa da imagem, em outras 

escolas/movimentos artísticas no decorrer da história da Arte. Observamos na figura 

32, a pintura produzida por Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), com diversos 

elementos figurativos da natureza (como flores, frutas e verduras) que constroem a 

visualidade de retrato, da fisionomia humana. Constatamos o modo intrínseco entre a 

Matemática e a Arte nas produções do pintor, de maneira que, com os elementos 

figurativos (formas da natureza) justapostas na espacialidade (figura 33), definem e 

constroem outro elemento figurativo: o rosto humano. (PROENÇA, 2008) 

Figura 32 - Vertemnus. Giuseppe 
Arcimboldo. 

 
Fonte: Proença (2008). 

 

Figura 33 - Figuras geométricas elaboradas a partir 
Vertemnus. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor. 

 
Na concepção histórica dos movimentos artísticos em relação à Matemática, 

observamos a utilização das formas geométricas como uma estrutura para a 

construção da imagem. Segundo Proença (2008) o movimento intitulado Cubismo, 

apresenta-se de maneira diferente em relação aos outros movimentos, em especial 

porque as representações visuais desconstroem/moldam o conceito de belo. De forma 

que, a visualidade das obras do movimento Cubista, são figurativas com as formas 
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geometrizadas, “a pintura deveria tratar as formas da natureza como se fossem cones, 

esferas e cilindros.” (PROENÇA, 2008, p. 254) 

O Cubismo desenvolveu-se no decorrer do século XX, em uma fase de 

ascensão e progresso industrial, demarcado por diferenças sociais entre ricos e 

pobres, de modo que, a organização dos movimentos sindicais, passaram a interferir 

nas sociedades industrializadas. Nesse período, alguns episódios foram marcantes, 

como: a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o aparecimento do fascismo 

na Itália e o nazismo na Alemanha. Esses acontecimentos conturbaram a sociedade 

no âmbito social, político, cultural, tecnológico e artístico de maneiras diversas. Nesse 

contexto, a expressão do movimento Cubista consolidada pelos artistas Pablo Picasso 

(1881-1973) e Georges Braque (1882-1963), ambos influenciados pelas obras do 

pintor Paul Cézanne (1839-1906), sendo que, a obra de grande repercussão foi Monte 

Saint-Victoire (figura 34) que influenciou fortemente a desconstrução do real para as 

pinturas do movimento Cubista. (PROENÇA, 2008). Sobre a obra de Cézanne, 

[...] teve como objetivo captar a essência da natureza na sua estrutura interna, 
impondo ao quadro uma ordem que responda à ordem natural 
independentemente do tema representado. Cézanne buscou essa ordem 
pela utilização da cor e da forma. A profundidade nessas obras em Cézanne 
é conseguida mais na diferença de detalhes do que na variação das cores. 
Do ponto de vista da cor, o quadro não faz diferença entre os diferentes 
planos. Isto provoca certa sensação plana, de falta de profundidade, mas 
sobretudo, para efeitos que nos interessam, a distribuição da cor não é 
realizada em função do que está representado, mas do retângulo do quadro. 
(ZALESKI FILHO, 2013, p. 67) 

 
Figura 34 - Monte Saint-Victoire. Paul Cézanne. 1885-1895.  

 
Fonte: Zaleski Filho (2013, p. 68).  

 

Sendo assim, o Cubismo se solidificou no campo visual e as composições 

passaram a desconstruir as formas naturais, 

[...] passaram a representar os objetos com todas as suas partes num mesmo 
plano. É como se estivessem todos os seus lados no plano frontal em relação 
ao espectador. Na realidade, essa atitude de decompor os objetos não tinha 
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nenhum compromisso com a fidelidade com a aparência real das coisas. 
Significava em suma, o abandono da busca da ilusão da perspectiva ou das 
três dimensões dos seres, tão perseguidos pelos pintores renascentistas. 
(PROENÇA, 2008, p. 254) 
 

O Cubismo desenvolveu-se em duas grandes tendências no processo de 

composição da imagem: o Cubismo Sintético e o Cubismo Analítico. O primeiro 

buscou a desconstrução da imagem e chegou a uma fragmentação do conceito do 

real, de modo que, tornou-se irreconhecível o figurativo nas pinturas (figura 35).  

(PROENÇA, 2008) O segundo, Cubismo Analítico, em uma reação a fragmentação e 

desconstrução dos objetos realistas na pintura, manteve a representação figurativa 

(de forma realista ou estilizada) dos objetos. O pintor Pablo Picasso em busca da 

elaboração estética cubista, cria representações figurativas da realidade 

fundamentada na matemática e constrói  imagens com as formas geométricas. (figura 

36 e 37) 

Figura 35 - O Poeta. Pablo Picasso. 1911. Coleção Peggy Guggenheim, Veneza. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 255). 
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Figura 36 - Les Demoiselles d’Avignon. Pablo 
Picasso. Museu de Arte Moderna, Nova York 

 
Fonte: Proença (2008, p. 256). 

Figura 37 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir da pintura Les Demoiselles 

d’Avignon. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

A relação entre a Arte e a Matemática permeou diversos outros movimentos 

artísticos posteriores ao Cubismo, nos quais observamos o uso das formas e os 

espaços na construção de elementos figurativos da imagem. As produções artísticas, 

tiveram cada qual suas especificidades de construção visual, poética, conceitual e 

técnica, nessa relação, conceitos como belo, harmonia e técnicas são moldáveis e 

efêmeros diante dessa construção histórica.  

Nas pinturas de Cândido Portinari (figura 38) e a de Roy Lichtenstein (figura 40) 

notamos a utilização das formas geométricas na construção gráfica (figura 39 e 41), 

cada qual com suas peculiaridades estéticas. Na figura 40, observamos a inserção no 

espaço gráfico da pintura, de uma linguagem textual (palavras) dentro de balões de 

fala, oriundo da linguagem das histórias em quadrinhos. (PROENÇA, 2008)  
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Figura 38 – Os Retirantes. Cândido 
Portinari. 1944. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 309). 

Figura 39 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir da pintura Os Retirantes.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 40 - The Melody Haunts My 
Reverie. Roy Lichtenstein. 1965. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 351). 

Figura 41 - Figuras geométricas elaboradas 
a partir da pintura The Melody Haunts My 

Reverie. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016).  

 

No século XX, o aparecimento de novas linguagens oriundas das 

transformações culturais que aconteceram na sociedade, como o aparecimento da 

máquina e sua inferência na construção visual possibilitaram ao homem, novas formas 

e concepções de produção artísticas e conceituais da Arte. (PROENÇA, 2008). 

Com o advento da Fotografia, do Cinema e das Histórias em Quadrinhos, com 

suas especificidades enquanto linguagem (criativas, técnicas, processual e de 

aparatos tecnológicos na construção) assemelham-se no conceito de produção visual, 
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de criação de imagem. Existem semelhanças entre os elementos da linguagem do 

Cinema e dos Quadrinhos, 

[...] cinema e quadrinhos se aproximam muito mais pela questão narrativa 
inerente a seus discursos do que por uma semioticidade centrada na imagem. 
A narrativa nos dois pressupõe uma continuidade que é enfrentada 
diferentemente, segundo suas técnicas específicas e seus projetos 
semióticos. (CIRNE, 2000, 136) 
 

Observamos que nessas novas linguagens que foram construídas no século 

XX apresentam uma intrínseca relação da Arte e da Matemática, na construção da 

imagem ou das múltiplas potencialidades de uso da imagem enquanto expressão e/ou 

leitura. Como exemplo, destacamos, nos elementos da linguagem das Histórias em 

Quadrinhos: o tamanho, formas e os espaços dos quadros14 – em uma analogia a 

relação espacial e temporal; os balões15 – com os espaços das formas geométricas e 

a própria estrutura gráfica dos desenhos nas páginas das histórias, exemplo na figura 

42 e 43. 

Figura 42 - Página de Asterios Polyp.  

 
Fonte: Mazzucchelli (2011, p. 63). 

 

                                                           
14 Quadros ou Requadros são limitadas pelas exigências da narrativa e pelas dimensões da página, na 
função de dinamismo e linearidade às sequencias, é o espaço onde acontecem as ações da história, 
uma espécie de moldura que enquadra a perspectiva do desenho. (EISNER, 1999) 
15Os Balões são elementos que contribuem no processo narrativo, além de ser um requadrado onde 
contem a fala/pensamento do personagem, contribuí na natureza, ação e na emoção da escrita - 
palavras. (EISNER, 1999) 
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Figura 43 - Relação dos elementos das histórias em quadrinhos - página de Asterios Polyp com as 
formas geométricas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

No Cinema e na Fotografia, existe um elemento característico dessas 

linguagens que dialogam na relação entre a Arte e a Matemática, o chamado Plano16. 

Esse elemento, define o enquadramento da imagem, que pode ser construída com 

uma diversidade de objetos ou componentes da natureza (desde uma paisagem 

ampla, até uma microexpressão de um personagem). Nessa construção imagética, 

seja da fotografia ou da filmagem, podemos observar a relação da Arte com a 

Matemática, no espaço gráfico determinado pelo plano específico da imagem, como: 

a relação de espacialidade (de um ou mais objetos) e as formas que se associam junto 

às cores e a simetria. Essas relações podem ser observadas no frame/fotograma do 

filme 300 de Esparta (figura 44) e apresentados os elementos visuais, como a simetria, 

as formas geométricas na estruturação do espaço da cena (imagem) na figura 45.  

  

                                                           
16 Consiste na representação de elementos estruturados de uma imagem, os planos normatizam os 
elementos constituintes (Grande Plano Geral; Plano Geral; Plano Americano; Plano Conjunto; Plano 
médio; Primeiro Plano; Close e Detalhe), esses quais, auxiliam na composição e no enquadramento, 
constroem significados junto às estruturas narrativas (no cinema, na fotografia, na animação, nos 
quadros das histórias em quadrinhos, nos storyboards e em outras representações gráficas). (XAVIER, 
2005) 
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Figura 44 - Fotograma do filme 300 de Esparta (EUA, 2007), dirigido por Zack Snyder. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 370). 

 
Figura 45 - Figuras geométricas e simetria elaboradas a partir do Fotograma do filme 300 de Esparta. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Outro exemplo é com a figura 46, com a fotografia da Fábrica de móveis Vitra, 

que pode ser observada em sua estrutura visual, as formas e as relações geométricas 

no espaço gráfico da fotografia, na construção da imagem, visualizado na figura 47. 

Figura 46 - Fotografia da Fábrica de móveis 
Vitra, Suíça. 

 
Fonte: Proença (2008, p. 378). 

Figura 47 - Figuras geométricas elaboradas a 
partir da Fotografia. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

A partir do início do século XX no processo de construção da imagem, com os 

diferentes meios tecnológicos e as diferentes linguagens, se mesclam de forma 

ampliada. (MACHADO, 2007) Deste modo, os meios e as linguagens não se diferem 

entre ambas, mas se constroem em uma relação mútua,  
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[...] as misturas entre comunicações e artes também se adensam, tornando 
suas fronteiras permeáveis. Empréstimos, influências e intercâmbios ocorrem 
em ambas as direções. As reproduções fotográficas de obras em livros, os 
documentários sobre arte, os anúncios publicitários que se apropriam das 
imagens de obras de arte, as réplicas tridimensionais de esculturas vendidas 
em museus, tudo isso foi levando o conhecimento sobre as artes para um 
público cada vez mais amplo, e um maior número de pessoas foi tomando 
conhecimento da existência da arte, de sua história e tendo acesso a ela, 
mesmo que seja por meio de reproduções em cartões postais, calendários, 
ou por meio de programas de televisão, vídeos, etc. (SANTAELLA, 2005, p. 
14-15) 
 

Segundo Santaella (2005), a relação mútua entre os diferentes meios e as 

diversas linguagens no processo de construção da imagem, apresentam fronteiras 

não delimitadas na composição imagética, de forma que, existe um campo aberto, 

permeável e líquido de/para criação, uma espécie de incorporação e utilização dos 

meios e das linguagens de forma híbrida17. Sendo assim, as criações híbridas 

modificam as concepções, os conceitos, as técnicas e os métodos de criação de 

imagem, ou seja, permeiam as diferentes linguagens e meios em um processo mútuo. 

Como exemplo, apresentamos duas páginas de história em quadrinhos (figura 48), 

constituídos de diferentes linguagens em um potencial narrativo, quais utilizam 

elementos das ilustrações, das pinturas, da fotografia e os próprios elementos das 

histórias em quadrinhos, em uma relação mútua na representação das formas visuais.  

Figura 48 - Páginas da História em Quadrinhos - Mr. Punch: A Comédia Trágica ou a Tragédia 
Cômica de Mr. Punch. 

 
Fonte: Gaiman (2010, p. 22 e 23). 

 

O hibridismo apresenta um sentido global, um espaço aberto na junção entre 

as linguagens em uma perspectiva contemporânea, sendo assim, a relação entre a 

                                                           
17 Segundo Santaella (2005) refere-se a híbrido, algo que é de decorrência de uma mescla, mistura, 
agrupamento de dois ou mais elementos diferentes. 
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Arte e a Matemática está imersa nesse processo permeável de concepção da 

imagem, de fronteiras não delimitadas. (MACHADO, 2007) 

Destacamos nesse item da pesquisa alguns momentos históricos, onde 

observamos à aproximação entre a Arte e a Matemática, em uma relação estrutural e 

também de construção figurativa (ou geometrizada) da imagem. No próximo item, 

serão apresentados alguns elementos constituintes da Matemática e da Arte que são 

utilizadas (ou podem ser observados) na imagem. 

 

2.2. NO ÂMBITO DOS ELEMENTOS: DA ARTE E DA MATEMÁTICA. 

Vimos no item anterior, à relação de proximidade entre a Arte e a Matemática 

em concepções históricas na construção da imagem. Para entender um pouco mais 

está relação, apresentaremos os conceitos intrínsecos que estão contidos na 

construção da imagem, de elementos específicos da Matemática e da Arte. 

Discutiremos ainda os conceitos específicos da Matemática e da Arte. Do viés 

da Matemática: Ponto, Reta, Semirreta, Segmento de Reta, Plano, Forma Geométrica 

Plana, Forma Geométrica Espacial e Simetria. E da Arte: ponto, linha, forma, direção, 

tom, cor, textura, dimensão, escala e movimento.  

 

2.2.1. Alguns Conceitos da Geometria. 

Dolce (2005) e Jorge (2012) apontam que, alguns conceitos Matemáticos 

caracterizam-se sem uma definição específica, esses chamados de Primitivos da 

Geometria Plana, pelo fato de que, apresentam-se de forma intuitiva em decorrência 

da experiência e observação de forma visual. São esses: o Ponto, a Reta e o Plano.  

 

Ponto 

Observamos na figura 49 o Ponto como um elemento básico, determina uma 

posição no espaço, não possuem volume, área ou comprimento, esse pode ser 

representado por um ponto único, ou pela própria representação de um ponto em uma 

reta ou linha18, identificado pelas letras maiúsculas do alfabeto - ponto A, ponto B, 

ponto C. (DOLCE, 2005) 

  

                                                           
18 Tem similaridade com a Reta – de representação infinita, e de particularidade de produzir curvas. 
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Figura 49 - Ponto. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Reta, Semirreta e Segmento de Reta 

Para Dolce (2005) e Jorge (2012), a Reta é uma representação infinita (sem 

início e fim) qual é composta por um conjunto de infinitos pontos, identificados pelas 

letras minúsculas - linha r e ponto s - do alfabeto. A Semirreta apresenta um ponto de 

início e sem um ponto final, e o Segmento de reta é uma parte/espaço/porção limitada 

de uma linha, que tem um início e um fim, observados na figura 50. 

Figura 50 - Reta, Semirreta e Segmento de Reta. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Plano 

Superfície com duas dimensões infinitas, o Plano pode ser definido com um 

conjunto de infinitos pontos e infinitas linhas, identificados por letras do alfabeto grego, 

como exemplo: α (alfa), β (beta), γ (gama) visualizados na figura 51.   

Figura 51 - Plano. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Formas Geométricas Planas e Espaciais 

Segundo Jorge (2012) e Vorderman (2013) as formas geométricas espaciais e 

planas são diferenciadas por terem volume, a relação de espaço ocupado, pelo 

número de dimensões. Podemos visualizar as formas geométricas planas na figura 

52, sendo que, essas não têm volume, e na figura 53 as formas geométricas espaciais, 

apresentam volume.  

Figura 52 – Representação das Formas Geométricas Planas. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 53 – Representação das Formas Geométricas Espaciais. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Simetria 

Outro elemento geométrico que está contido na relação entre a Arte e a 

Matemática é a Simetria19 e seus conceitos fundamentais,  

[...] corresponde a partes situadas em lados opostos de uma linha, de um 
plano ou ainda distribuídas em volta de um centro, de forma a apresentar 
regularidade nessa distribuição.  Podemos caracterizar a simetria como 
sendo um conceito científico, embora não desenvolvido pelo homem, mas 
uma imitação da Natureza para aplicação. (CONTADOR, 2007, p. 124) 
O plano da simetria é assim chamado pois divide a figura em duas partes 
iguais, como que espelhadas, uma reflexo da outra. [...] A linha simétrica 
pode ser classificada por um número, chamado de ordem. Está ordem nos 
diz de quantas maneiras a linha pode dividir a figura mantendo a simetria. [...] 
O centro da simetria é um ponto tal, que a distâncias iguais desse ponto, 
sempre encontraremos outros pontos iguais da figura. (CONTADOR, 2007, 
p. 125) 
 

 Esses conceitos fundamentais da Simetria podem ser visualizados na figura 54. 

Figura 54 – Representação do Plano, Linha e Centro da Simetria  

 
Fonte: Adaptado de Contador (2007, p. 124). 

  

                                                           
19 Vem da palavra grega Symmetria ou juta proporção ou justas medidas. 
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 Para Contador (2007) existem diferentes tipos de simetria e suas relações de 

forma, proporção e repetição, mas o autor define três tipos principais. A Simetria 

Especular (figura 55) é construída na divisão de um plano em duas partes iguais, visto 

do frame do filme 300 de Esparta20; a Simetria de Rotação, qual o objeto pode ser 

rotacionado que retém sempre a mesma forma, visto na figura 56, se girar a figura da 

posição A para a posição B, ela sempre continuara a mesma; e a Simetria de 

Translação qual a figura se repete em intervalos regulares e com uma direção, visto 

na pintura Passáros/Peixe nas figuras 57 e 58.   

Figura 55 - Exemplo de Simetria Especular elaborada a partir do Fotograma do filme 300 de Esparta. 

 
Fonte: Adaptado de Proença (2008, p.370). 

 
Figura 56 – Exemplo de Simetria de Rotação 

 
Fonte: Adaptado de Contador (2007, p. 125). 

  

                                                           
20 Dirigido por Zack Snyder, EUA, 2007. 
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Figura 57 - Pintura Passáros/Peixe. 
Maurits Cornelis Escher.  

1938. 

 
Fonte: Contador (2007, p. 124). 

Figura 58 - Exemplo de Simetria de 
Translação elaborada a partir da Pintura 

Passáros/Peixe. 

 
Fonte: Adaptado de Contador (2007, p. 

124). 
 

2.2.1. Alguns Conceitos na Arte. 

Para conceituar e embasar esse item da pesquisa na área do conhecimento da 

Arte e de elementos que compõem a imagem, utilizaremos Dondis (2003). Para o 

autor, a construção da imagem (projetada, esboçada, pintada, desenhada, esculpida 

entre outras) é constituída de elementos visuais básicos. Esses elementos,  

[...] são a matéria-prima de toda informação visual em termos de opções e 
combinações seletivas. A estrutura da obra visual é a força que determina 
quais elementos visuais estão presentes, e com qual ênfase essa presença 
ocorre. (DONDIS, 2003, p. 51) 
 

 Para Dondis (2003) na imagem, os elementos que define como visuais básicos 

são aqueles que unificam a composição visual, sendo que, a construção imagética é 

formada por partes interatuantes, ou seja, os elementos se relacionam no espaço 

gráfico da imagem. Esses elementos, são constituintes e podem ser visualizados de 

forma fragmentada, isolada e independente, mas que em um sistema formativo, 

apresentam-se como um todo, imagem. Dondis (2003) expõe os elementos visuais de 

forma individualizada, cada qual com sua especificidade, para analisar e compreender 

a totalidade de uma linguagem visual, individualiza os elementos como: o ponto, a 

linha, a forma, a direção, o tom, a cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. 

Os elementos visuais básicos são dispostos e construídos na intencionalidade 

(subjetiva) que o artista/ilustrador/produtor visual propõe enquanto ofício ou expressão 

da Arte, sendo assim, infinitas possibilidades. (DONDIS, 2003) 

 

Ponto  
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Para Dondis (2003) os elementos que constituem a imagem, de maneira 

individualizada, são exemplificados inicialmente com o elemento: O ponto.  

O ponto é a unidade de comunicação visual mais simples e irredutivelmente 
mínima. Na natureza, a rotundidade é a formulação mais comum, sendo que, 
em estado natural, a reta ou o quadrado constituem uma raridade. Quando 
qualquer material líquido é vertido sobre uma superfície, assume uma forma 
arredondada, mesmo que esta não simule um ponto perfeito. Quando 
fazemos uma marca, seja com tinta, com uma substância dura ou com um 
bastão, pensamos nesse elemento visual como um ponto de referência ou 
um indicador de espaço. Qualquer ponto tem grande poder de atração visual 
sobre o olho, existe naturalmente ou tenha sido colocado pelo homem em 
resposta a um objetivo qualquer. (DONDIS, 2003, p. 53) 
 

 O autor exemplifica o ponto como um elemento visual de comunicação em 

potencial. Como exemplo: em uma unidade individual ou em pouca quantidade, 

apresenta uma marcação visual gráfica (item A da figura 59); denota de forma 

relacional a outros elementos na construção espacial da imagem (item B e C da figura 

59); o ponto em uma quantidade maior pode compor uma imagem figurativa, sendo 

essa, definida por uma quantidade de pontos21 delimitada, justaposta e em espaço de 

proximidade. Em resultado gráfico, possibilita a criação da ilusão de tons ou de cores, 

visualizado na figura 60.  

Figura 59 - Exemplo de Ponto. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 53). 

 
  

                                                           
21 Técnica construída por pontos, definida como Pontilhismo ou Divisionismo, é constituída 
graficamente na relação dos pontos, com proporção, proximidade e quantidade, de forma a estruturar 
a imagem. (PROENÇA, 2008) 
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Figura 60 - Exemplo de imagem construída com pontos. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 54). 

 

Linha  

A linha é outro elemento visual gráfico apresentado por Dondis (2003), que 

exemplifica como uma proximidade de diversos pontos, que os torna impossível 

identificá-los visualmente. Esse elemento, constrói de forma gráfica a sensação de 

sentido, direção e de sequência continua (figura 61). Sendo assim, a linha “onde quer 

que seja utilizada, é o instrumento fundamental da pré-visualização, o meio de 

apresentar, em forma palpável, aquilo que ainda não existe, a não ser na imaginação”. 

(DONDIS, 2003, p. 55) 

 A linha é apresentada como elemento potencial, isso determina em uma 

construção visual, significados diferentes e propósitos diversos, como uma liberdade 

no processo de construção imagética. (DONDIS, 2003) A linha pode apresentar-se 

com uma flexibilidade de forma experimental (figura 62), mas em contra ponto, a linha 

pode ter uma função visual rígida, de precisão métrica (figura 63). Para a composição 

da imagem, a utilização da linha (tamanho, espessura, sequência) expõe 

intencionalidade significativa na criação, “a linha reflete a intenção do artífice ou 

artista, seus sentimentos e emoções mais pessoais e, mais importante que tudo, sua 

visão”. (DONDIS, 2003, p. 57) 

Figura 61 - Exemplo do elemento Linha. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 55). 
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Figura 62 - Exemplo de Imagem construída 

com a linha. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

Figura 63 - Exemplo de Imagem construída 
com a linha 2. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Forma 

Dondis (2003) exemplifica a forma na linguagem das Artes Visuais, como um 

elemento que é constituído com base na linha e apresenta três formas básicas: o 

círculo, o quadrado e o triângulo equilátero (figura 64).  

Figura 64 - Três formas básicas. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 57). 

 

Dondis (2003) pontua sobre a atribuição de significados que as três formas 

básicas apresentam, 

[...] a cada uma se atribui uma grande quantidade de significados, alguns por 
associação, outros por vinculação arbitrária, e outros, ainda através de 
nossas próprias percepções psicológicas e fisiológicas. Ao quadrado se 
associam enfado, honestidade, retidão e esmero; ao triângulo, ação, conflito, 
tensão; ao círculo, infinitude, calidez, proteção. (DONDIS, 2003, p. 57)  
 

Na relação de significado das formas, Dondis (2003) apresenta as formas de 

maneira descritiva e visual, o que facilita a compreensão de seus elementos 

intrínsecos (observados na figura 65), 

O quadrado é uma figura de quadro lados, com ângulos retos rigorosamente 
iguais nos cantos e lados que têm exatamente o mesmo comprimento [...]. O 
círculo é uma figura continuamente curva, cujo contorno é, em todos os 
pontos, equidistante de seu ponto central [...]. O triangulo equilátero é uma 
figura de três lados cujos ângulos e lados são todos iguais. (DONDIS, 2003, 
p. 58)  
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 A atribuição de significado e as especificidades conceituadas nas formas 

básicas desencadeia no âmbito imagético um amplo campo de análise para as 

diversas construções visuais, como também, aos produtores da imagem, que utilizam 

desse potencial de significado das formas, na aplicação e para a exteriorização das 

produções visuais. 

 
Figura 65 - Especificidades das três formas básicas. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 58). 

 

Direção 

 Outro elemento exemplificado por Dondis (2003) é a direção, que apresenta 

três direções visuais básicas: a horizontal e a vertical (item A da figura 66); a diagonal 

(item B da figura 66) e a curva (item C da figura 66).  

Cada uma das direções visuais tem um forte significado associativo e é um 
valioso instrumento para a criação de mensagens visuais [...] todas as forças 
direcionais são de grande importância para a intenção compositiva voltada 
para um efeito e um significado definidos. (DONDIS, 2003, p. 58) 
 

 As direções visuais apresentam (ou contribuem) na imagem um caráter de 

estabilidade e/ou instabilidade visual, sendo assim, os elementos contidos na imagem 

contribuem para o potencial de construção de significado de maneira intencional. 
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Figura 66 - Elemento Direção. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 59). 

 

Tom 

 Outro elemento visual que é fragmentado por Dondis (2003) na totalidade da 

imagem é o Tom. Esse elemento pode ser visualizado, na intensidade do claro e do 

escuro, permeado na variação de luz ou dos tons de cor,  

[...] são os meios pelos quais distinguimos opticamente a complexidade da 
informação visual do ambiente. Em outras palavras, vemos o que é escuro 
porque está próximo ou se superpõe ao claro, e vice-versa [...] a trajetória que 
vai da obscuridade à luz é entremeada por múltiplas gradações sutis, que são 
extremamente limitadas nos meios humanos de reprodução da natureza. 
(DONDIS, 2003, p. 61) 
 

 Dondis (2003) exemplifica no elemento do Tom, as centenas de gradações 

tonais que existe entre a luz e a obscuridade em recursos específicos de 

utilização/aplicação, como: na fotografia, no desenho, nas pinturas e em meios 

visuais. O autor explicita de forma visual a escala tonal comum que existe entre o preto 

e o branco (figura 67), esse exemplo de escala tem uma característica predominante 

na relação espacial de construção da imagem, de modo que, apresenta na construção 

imagética a relação dimensional, observada na figura 68. Outro exemplo da escala 

tonal aplicado em construções figurativas pode ser visto na figura 69, que apresenta 

de forma sequencial a composição de uma pintura digital, que é construída e 

potencializada pelos espaços, formas geométrica e a escala tonal (entre o preto e o 

branco). (DONDIS, 2003) 

Figura 67 - Escala tonal: Preto - Branco. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 62). 
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Figura 68 – Exemplo de Escala Tonal. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 69 - Construção de rosto, Rene Aigner, Arte Digital, 2015. 

 
Fonte: Adaptado de Pinterest (2016). 

 

Cor 

 Outro elemento visual específico na construção da imagem é a Cor. Segundo 

Dondis (2003) a cor é carregada de informação e significado com base na cultura que 

está imersa, essa construção e caracterização tem como base representações visuais 

associativas, “mas nosso conhecimento da cor na comunicação visual vai muito além 

da coleta de observações de nossas reações a ela.” (DONDIS, 2003, p. 61)  

 No elemento da Cor existem três dimensões, as quais podem ser medidas e 

definidas, sendo elas: a Matiz ou Croma, a Saturação e o Brilho.  (DONDIS, 2003) A 

primeira dimensão da cor, consiste na, 

Matiz ou croma, é a cor em si, e existe em número superior a cem. Cada 
matiz tem características individuais; os grupos ou categorias de cores 
compartilham efeitos comuns. Existem três matizes primários ou 
elementares: amarelo, vermelho e azul. Cada um representa qualidades 
fundamentais. (DONDIS, 2003, p. 61) 

 

 Em uma construção mais simplista da estrutura da cor, pode ser compreendida 

de forma visual, através do círculo cromático (figura 70), além disso, é possível 

múltiplas possibilidades nas variações de matizes. (DONDIS, 2003)  
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Figura 70 - Círculo Cromático. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

 A segunda dimensão da cor apresentada é a Saturação, que para Dondis 

(2003, p. 66) “é a pureza relativa de uma cor, do matiz ao cinza.”. A Saturação pode 

ser observada na figura 71. 

Figura 71 - Exemplo de Saturação. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

 A terceira dimensão da cor é intitulada Brilho, é caracterizada na relação visual 

da imagem. Dondis (2003) explica que essa dimensão é transitória, entre o claro e o 

escuro, das gradações tonais ou de valor, como exemplificado na figura 72. 

Figura 72 - Exemplo de Brilho. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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 No processo imagético, obsevamos o elemento da Cor como um potencial 

narrativo e de significado para a imagem – enquanto leitura e fruição, observador e 

objeto visual, criação e expressão, artista e a construção da imagem.   

 

Textura 

 Dondis (2003) exemplifica o elemento visual da Textura, que apresenta 

característica que permeia o visual, em uma relação com o tátil, na construção de 

sentido e significado.  

É possível que uma textura não apresente qualidades táteis, mas apenas 
óticas, como no caso das linhas de uma página impressa, dos padrões de um 
determinado tecido ou dos traços superpostos de um esboço. Onde há uma 
textura real, as qualidades táteis e óticas coexistem, não como tom e cor, que 
são unificados em um valor comparável e uniforme, mas de uma forma única 
e específica, que permite à mão e ao olho uma sensação individual, ainda 
que projetemos sobre ambos um forte significado associativo. (DONDIS, 
2003, p. 61) 

 

 A Textura é outro elemento que potencializa a mensagem a qual a construção 

visual está composta, de maneira que, as experiências são relacionadas do visual ao 

tátil, 

A maior parte de nossa experiência com a textura é ótica, não tátil. A textura 
não só é falseada de modo bastante convincente nos plásticos, nos materiais 
impressos e nas peles falsas, mas, também, grande parte das coisas 
pintadas, fotografadas ou filmadas que vemos nos apresentam a aparência 
convincente de uma textura que ali não se encontra [...] o significado se 
baseia naquilo que vemos. (DONDIS, 2003, p. 61) 
 

 Em caráter a Textura, observamos duas recorrentes imagens (figura 73 e 74) 

na medida em que, apresentam experiências (sensações) diferentes relacionadas ao 

visual como ao tátil. 

Figura 73 - Exemplo de textura de Madeira. 

 
Fonte: Freepik (2016).  

Figura 74 - Exemplo de textura de Neve 

 
Fonte: Freepik (2016).  
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Escala 

 Todos os elementos são líquidos na composição da imagem, os quais são 

moldáveis e relacionam-se entre si.  (DONDIS, 2003) No sentido de tamanho, espaço 

e o elemento Escala, é que se estabelece aspectos de dualidade em elementos que 

constroem (em partes) a imagem,  

Em outras palavras, o grande não pode existir sem o pequeno (fig. 3.31). 
Porém, mesmo quando se estabelece o grande através do pequeno, a escala 
toda pode ser modificada pela introdução de outra modificação visual (fig. 
3.32). A escala pode ser estabelecida não só através do tamanho relativo das 
pistas visuais, mas também através das relações com o campo ou com o 
ambiente. (DONDIS, 2003, p. 61) 

 

  O autor exemplifica com as figuras o elemento de medição e proporção (item A 

da figura 75) no âmbito visual, como também nos elementos visuais, a sequência e o 

ritmo visual (item B da figura 75). Para Dondis (2003) a relação visual da escala, 

proporção e espaço são construídas historicamente pelo ser humano e sua relação 

com o meio, exemplifica a Escala como parte de um elemento integrante da Secção 

Áurea (abordado no item anterior). Sendo assim, a Escala é um elemento estruturante 

na relação dos objetos e significados visuais. 

Figura 75 - Item A adaptado da Figura 3.31 e o item B adaptado da Figura 3.32. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 72). 
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Dimensão 

 O elemento da Dimensão na construção da imagem bidimensional, é 

construída em uma representação ilusória da realidade, pois a dimensão se encontra 

(na existência) do mundo real. Para Dondis (2003, p. 75) “[...] em nenhuma das 

representações bidimensionais da realidade, como o desenho, a pintura, a fotografia, 

o cinema e a televisão, existe uma dimensão real; ela é apenas implícita”, essa 

representação de maneira ilusória/implicita apresenta-se como recurso na 

representação do real, com uso da perspectiva (apresentada no item anterior) e a 

relação com elementos visuais, 

[...] a ilusão pode ser reforçada de muitas maneiras, mas o principal artifício 
para simulá-la é a convenção técnica da perspectiva. Os efeitos produzidos 
pela perspectiva podem ser intensificados pela manipulação tonal, através do 
claro-escuro, a dramática enfatização de luz e sombra. (DONDIS, 2003, p. 
75) 

 

  A construção ilusória da Dimensão, enquanto representação gráfica 

bidimensional foi muito utilizada na construção (histórica) da imagem recorrente ao 

homem, com os desenhos, as pinturas, os projetos de arquitetura e esculturas. É muito 

utilizada após o século XX, na manipulação e construção da imagem com os 

computadores, celular e tecnologias relacionadas, quais apresentam o uso dessa 

dimensão de forma ilusória, como exemplo: em projetos de vídeos e imagem (figura 

76), representações gráficas da realidade (jogos), nos cenários e personagens de 

desenhos, filmes e animações. 

Figura 76 - Ilustração Digital: Perspectiva. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2015). 
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Movimento 

 O último elemento visual apresentado por Dondis (2003) é o Movimento, que 

para o autor está caracterizado de modo implícito, mais do que explícito na construção 

imagética,  

A sugestão de movimento nas manifestações visuais estáticas é mais difícil 
de conseguir sem que ao mesmo tempo se distorça a realidade, mas está 
implícita em tudo aquilo que vemos, e deriva de nossa experiência completa 
de movimento na vida. Em parte, essa ação implícita se projeta, tanto 
psicológica quanto cinestesicamente, na informação visual estática. 
(DONDIS, 2003, p. 80) 
 

 A relação real do movimento não existe como conhecemos, com a 

sequencialidade dos frames do vídeo (que induz ao movimento, esse que parece real). 

Sendo assim, as formas estáticas visuais são representações imóveis e congeladas, 

mas que, se caracterizam com Movimento enquanto uso dos elementos, das formas, 

das sequências, das (des)estruturas juntamente com a intencionalidade que o artista 

(produtor da imagem) propõe com os elementos na composição da imagem, como 

exemplo da figura 77. 

Figura 77 - Fotografia de Henri Cartier-Bresson, 1932. 

 
Fonte: Magnum Photos (2016).  

 

Os elementos delimitados por Dondis (2003) como visuais básicos relacionam-

se mutuamente no espaço gráfico da imagem, com relações interatuantes entre 

ambos, esses elementos “são os componentes irredutíveis dos meios visuais. 
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Constituem os ingredientes básicos com os quais contamos para o desenvolvimento 

do pensamento e da comunicação visual”. (DONDIS, 2003, p. 82) 

Esses conceitos apresentados são de extrema relação para a construção e 

observação da imagem em um processo relacional de elementos da Arte com a 

Matemática, em que, uma imagem pode ser analisada a partir de muitos aspectos 

(construcionais e harmônicos) pelo observador. Os conceitos abordados nesse item 

da pesquisa são utilizados como embasamento teórico, para a construção da 

Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas para 

compor uma imagem, apresentado no próximo item.   

 

2.3. PROPOSTA DE GEOMETRIZAÇÃO. 

A exemplificação dessa proposta de construção da imagem, seja para o 

desenho22 e para a ilustração, parte dos estudos da presente pesquisa e da 

experiência do pesquisador como produtor de Arte, de forma que, esse já utiliza em 

suas composições, do processo de construção e estruturação da imagem. O presente 

autor dessa pesquisa exibe de forma sequencial descritiva, com exemplificações 

visuais, uma Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas 

Geométricas, para um potencial de utilização ao ensino. A proposta consiste de um 

modo experimental, para um olhar sensível da realidade que nos cerca. 

A relação entre à Arte e a Matemática proporciona uma abordagem continua 

de aprendizado ao sujeito, sendo que, estimula à sensibilidade (um olhar sensível ao 

mundo e a objetos que estão ao redor), a imaginação (constrói ou desconstrói 

elementos com base nos conceitos – das suas áreas do conhecimento), a intuição e 

a percepção (em observar o que está ao seu redor). Essa relação contribue no 

processo cognitivo de compreensão dos diversos conceitos e da relação entre as 

áreas – Arte e Matemática. (CHAVES, 2008) 

No processo de leitura e apreciação da Arte, o espectador precisa da 

capacidade de percepção para se observar o(s) objeto(s) artístico(s). Costella (1997) 

pontua alguns aspectos dessa compreensão: a identificação do próprio objeto, a sua 

expressão conceitual, o ponto de vista técnico, convencional, estilístico, institucional, 

comercial e de construção estético, nesse sentido, para a compreensão da análise de 

uma imagem, existe um campo aberto de leitura. (COSTELLA, 1997) 

                                                           
22  A proposta pode ser utilizada em outras linguagens que utilizam do desenho enquanto composição 
inicial. 
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Na capacidade de percepção ao olhar sensível do espectador para uma 

imagem, é preciso relacionar a forma de consolidação e os meios/processos de 

composições visuais junto ao espectador, de forma que, observe com sensibilidade o 

meio (social, visual) que está imerso: os desenhos, as pinturas, as histórias em 

quadrinhos, as ilustrações, as fotografias, os filmes e as diversas construções visuais, 

para uma compreensão visual sensível desses objetos. (CHAVES, 2008; 

COSTELLA,1997) 

Na sequência observamos a Proposta de Experimentação de Desenho a partir 

de Formas Geométricas para compor uma imagem, com exemplificações sequenciais 

de modo visual. O autor da pesquisa desenvolveu os exemplos especificamente para 

uma fácil visualização e compreensão da proposta.  

 

2.3.1. Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas para 

compor uma Imagem. 

A Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas 

para compor uma Imagem, apresenta seu referencial teórico aos itens anteriores 

desse capítulo, delimitando: os apontamentos históricos entre a relação da Arte e da 

Matemática e os elementos específicos de cada área.  

A proposta constitui-se em quatro itens/passos sequenciais para a construção 

do desenho que utiliza as formas geométricas:  

1. Esboço geométrico: É à base da proposta para a construção gráfica na 

composição do desenho.  

a. Definir o que vai ser desenhado;  

b. Relacionar o objeto definido (ao máximo) com as formas geométricas;  

c. Estruturar as formas geométricas e os espaços contidos entre as formas 

geométricas, na busca de, definir a estrutura do desenho com as formas. 

2. Definição dos traços: Depois de construída e definida a estrutura das formas 

geométricas e os espaços que vão compor o desenho, em seguida, define-se 

o traço para o desenho (contorno do objeto), o que dará visualidade e finalidade 

figurativa.  

3. Finalização da figura: Esse item relaciona-se especificamente com os 

materiais que serão utilizados para compor o término do desenho, o contorno 

final ou definição final do traço.  
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a. O traço na definição do desenho fica em aberto a de quem está 

desenhando, para utilizar os materiais e as técnicas que tiver a 

disposição (caneta, tinta, pincéis, desenho digital entre outros materiais 

e técnicas do universo da Arte).  

4. Colorização: É o item final da composição do desenho, relaciona-se com a 

aplicação das cores, essas quais, vão finalizar e compor com as cores 

(tonalidades e efeitos) os espaços do desenho, utilizando das técnicas 

artísticas adequadas ao material escolhido para a colorização.  

Os quatro passos da Proposta de Experimentação de Desenho a partir de 

Formas Geométricas para compor uma Imagem, serão exemplificados visualmente 

nos itens a seguir. Os dois exemplos foram construídos pelo autor da pesquisa, são 

eles: o desenho de um Foguete - com traços mais simplistas que contribuem para a 

construção figurativa e que apresenta em sua estrutura, figuras geométricas 

delimitadas e ainda, a ilustração, que apresenta uma quantidade maior de elementos 

na construção gráfica da imagem (como os personagens, a ambientação e um espaço 

para inclusão das palavras). O exemplo da ilustração depois de finalizada com a 

proposta de construção da imagem, é parte integrante do livro ilustrado Cadê meu 

instrumento?, produto oriundo dessa pesquisa, que relaciona a imagem e o texto em 

um potencial narrativo. Sendo assim, ambas as exemplificações apresentadas 

visualmente a seguir, validam o potencial da proposta em uma aplicação de 

experimentação prática. 

 

2.3.1.1. Exemplo de aplicação da proposta: foguete. 

O primeiro exemplo consiste na composição de um Foguete, de modo a, 

demonstrar visualmente a aplicação dos quatro itens da Proposta de Experimentação 

de Desenho a partir de Formas Geométricas para compor uma imagem. 

 No item A da figura 78 percebemos a definição das formas geométricas que 

vão ser utilizadas no desenho. No item B da figura 78 a montagem espacial das formas 

- em modelo de esboço inicial, sem definições de traços finalizados, apenas uma ideia 

gráfica com e entre as formas geométricas, para então, a criação da estrutura de um 

foguete. Em continuidade, observamos na figura 79 as formas geométricas já 

estruturadas, ainda em modelo de rascunho, apenas definido a posição das formas 

para o desenho do foguete.  

Figura 78 - Aplicação da Proposta de Geometrização. 



65 
 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

 Figura 79 - Aplicação da Proposta de Geometrização 2. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

A figura 80 demostra a sequência de como as formas geométricas estruturam 

a construção do desenho, para então, iniciar o processo de visualidade e finalidade 

figurativa ao Foguete. Na figura 81 apresentamos a sequência de finalização do 

Foguete, com detalhes e particularidades do objeto em si e a finalização do desenho 

com o processo de colorização. Na colorização foi utilizada a técnica de luz e sombra, 

que potencializa o elemento de contraste e ao objeto - foguete, utilizado a cor azul e 

seus tons, o vermelho e o amarelo.  

Figura 80 - Aplicação da Proposta de Geometrização 3. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

Figura 81 - Aplicação da Proposta de Geometrização 4. 
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Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

2.3.1.2. Exemplo de aplicação da proposta: ilustração. 

O segundo exemplo consiste na criação de uma Ilustração23, de modo a, 

demonstrar visualmente a aplicação dos quatro itens da Proposta de Experimentação 

de Desenho a partir de Formas Geométricas para compor uma imagem. 

 No item A da figura 82 apresenta em forma de rascunho/esboço a delimitação 

das formas geométricas no espaço do desenho, uma espécie de ideia gráfica com as 

formas, na sequência, no item B da figura 82 acontece à escolha e definição dos 

espaços e das formas geométricas que estruturam o desenho (o espaço destinado 

para a inserção do texto - escrito; os personagens; os elementos da ambientação: os 

prédios, as nuvens e o chão).  

  

                                                           
23 A ilustração está contida na página 8 do Produto elaborado dessa pesquisa: o Livro lustrado -Cadê 

meu Instrumento? (Apresentado no capítulo 4). Todas as ilustrações do livro ilustrado foram produzidas 
com base na Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas para compor 
uma Imagem.  
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Figura 82 - Aplicação da Proposta de Geometrização 5. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

 A figura 83 continua o processo de construção do desenho, apresenta à 

sequencialidade de definição do traço, em resultado a isso, a composição figurativa 

dos elementos, como: a ambientação, os objetos, os personagens e seus elementos 

definidos. Na sequencia, são definidos os traços e os detalhes dos objetos da 

ilustração.  

Figura 83 - Aplicação da Proposta de Geometrização 6. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Na figura 84 apresenta o último item da Proposta de Experimentação de 

Desenho a partir de Formas Geométricas para compor uma imagem, a colorização da 

ilustração, é utilizado à mesa digitalizada (apresentada no capitulo 4, junto a 

especificidades do livro ilustrado, na figura 129) com a pintura digital24. A escolha e a 

                                                           
24 Utiliza-se o software Photoshop para fazer a pintura de forma digital.  
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aplicação das cores na ilustração, o efeito de luz/sombra e as texturas aplicadas aos 

objetos e personagens, apresentam sentido narracional e de significação harmônica 

para a ilustração, em uma relação de identidade visual com o todo do livro ilustrado 

Cadê meu instrumento?, que será apresentado com peculiaridade no item 4.1. 

Figura 84 - Aplicação da Proposta de Geometrização 7. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

 Os dois exemplos apresentados nos itens anteriores, mostram a aplicabilidade 

da Proposta de Experimentação a partir de Formas Geométricas para compor uma 

imagem. A Proposta expõe uma aproximação relacional entre a Arte e a Matemática 

com os conteúdos das formas geométricas e do desenho, para a composição e 

construção da imagem figurativa.  

Nesse capítulo apresentado, a começar pela relação de aproximação entre a 

Arte e a Matemática nos apontes históricos, em seguida, os conceitos e 

exemplificações específicos da Matemática e da Arte, foram à base para a elaboração 

da Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas para 

compor uma imagem. Esses conteúdos expostos e discutidos no capítulo constituem 

a base teórica para a confecção dos Produtos Desenvolvidos na Pesquisa. 
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3. ASPECTOS RELACIONAIS DA LINGUAGEM VISUAL E VERBAL E O 

PROCESSO CONSTRUCIONAL DO LIVRO ILUSTRADO. 

 

Nesse capítulo da pesquisa serão apresentados alguns apontes sobre as 

concepções da imagem e delimitada para a ilustração contida nos livros ilustrados. 

Apresenta também, as relações que acontecem entre as palavras e as imagens no 

livro ilustrado, às funções e relações específicas entre as linguagens, como também 

apresenta os elementos intrínsecos de criação - a Poética, a Criatividade, a Identidade 

Visual, a Ambientação, as Técnicas e a Cor. E por último, discutiremos sobre os 

elementos estruturais do livro ilustrado.  

 

3.1. CONCEPÇÕES DA IMAGEM: ILUSTRAÇÃO. 

A imagem expõe-se de variadas formas nas diferentes expressões culturais 

onde o homem25 está inserido, o que denota a singularidade ou a pluralidade que se 

apresenta. Segundo Joly (1996) a utilização da imagem tem sua origem em toda 

história recorrente ao homem, a imagem cria, define, caracteriza, apresenta, constitui, 

constrói, mensura e têm a possibilidade de deixar imensurável a(s) forma(s) de 

leitura(s). (JOLY, 1996) 

A construção da imagem modificou-se no decorrer de toda a história e “o 

homem deixou vestígios de suas faculdades imaginativas sob a forma de desenhos, 

nas pedras, dos tempos mais remotos do paleolítico à época moderna”. (JOLY, 1996, 

p. 17). Sendo assim, a imagem percorreu significações e funções com diferentes 

simbologias, nas representações identidárias, sociais, religiosas, educacionais, 

ideológicas, políticas, psicológicas e artísticas, nos diferentes momentos históricos 

onde o homem é o protagonista de sua cultura. (JOLY, 1996)  

Zimmerman (2008) com base no pensamento de Vigotsky expõe o 

questionamento sobre a representação da imagem que nos narra, conta (a nossa) 

história, apresenta a relação do homem com o meio, 

[...] tudo o que foi criado pelo homem é resultado da sua imaginação e 
criação, a partir das relações com o meio que o cerca e a sociedade na qual 
convive, estas imagens são produtos culturais impregnados de significados, 
que podem nos dizer quem somos, em que sociedade vivemos ou como 
somos vistos. (ZIMMERMAN, 2008, p.72) 
 

                                                           
25 A significação da palavra – Homem –, enquanto representação da humanidade.  
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Nessa concepção, podemos observar como as representações visuais de 

exteriorização do homem com o meio (seja de representação individual ou coletiva) 

transitaram por diversos âmbitos historicamente, como exemplo, em toda história da 

Arte: nos afrescos, nas pinturas (dos diversos movimentos artísticos), nas iluminuras, 

nas ilustrações, nas histórias em quadrinhos, nos livros infantis ilustrados, nos 

desenhos, nas impressões de gravuras, nos filmes, nas fotografias, nos videogames, 

nos infográficos, nos aplicativos, nos hologramas, nas construções de imagens 

mentais entre outras diversas representações visuais existentes na pós-modernidade. 

Dessa forma, as expressões e representações “são tanto o reflexo como o produto de 

toda nossa história”. (JOLY, 1996, p. 17)  

Vivenciamos uma sociedade que utiliza à imagem em múltiplas possibilidades 

e potencialidades, que podemos definir como a civilização da imagem, ou segundo 

Martin Heidegger (1952) A época das imagens de mundo26. Somos repletos de 

construções imagéticas e consumidores árduos nas nossas vivencias diárias, seja de 

forma consciente ou inconsciente, a imagem está ao nosso redor. A imagem é 

potencializada e abordada de diversas maneiras – no campo da emoção, da 

significação ou do prazer estético - em diversos âmbitos, como no lazer, na educação, 

na relação social e entre outras. (JOLY, 1996) 

Nesta pesquisa, à imagem é abordada no decorrer de todo o trabalho, em 

especial, pela relação da Ilustração com o texto escrito no espaço gráfico das páginas 

dos livros ilustrados. Zimmerman (2008) apresenta alguns questionamentos em sua 

pesquisa sobre a definição e utilização dada à ilustração, que menosprezam o papel 

da ilustração e sua utilização, uma vez que a restringem a uma mensagem secundária 

junto ao texto (um fortalecimento). A autora aponta que a ilustração, 

[...] pode ser sim uma imagem que exemplifica, ornamenta e explica um texto 
escrito, mas pode ser também uma imagem que o amplia, que adiciona a ele 
informações, que o questiona ou que o substitui. Muitas vezes é o ponto de 
partida de uma leitura, que não se encerra nas palavras. (ZIMMERMAN, 
2008, p. 11) 
 

No processo de leitura, notamos a relação da linguagem visual e textual em um 

processo contínuo, entre ambas as linguagens, quais, existem significações 

especificas nas palavras e nas imagens. No decorrer da pesquisa, essas relações 

entre as linguagens, acontecem no objeto livro ilustrado, abordado no próximo item. 

  

                                                           
26 “The Age of the World Picture”- Tradução Claudia Drucker.  
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3.2. PALAVRAS E IMAGENS: RELAÇÕES NO LIVRO ILUSTRADO. 

Como abordado no item anterior, sobre o uso inerente da imagem na civilização 

da imagem, delimitamos um dos temas do foco dessa pesquisa: a utilização do texto 

(palavras) e da imagem (ilustração) apresentados no livro ilustrado. Os autores 

Salisbury e Styles (2013) discutem sobre o papel relevante que a imagem representa 

na narrativa do livro ilustrado. Ao considerar o termo apresentado pelo autor Will 

Eisner (2005, p. 10) como Narrativa Gráfica, de que “qualquer narração que usa 

imagens para transmitir ideias”, podemos compreender partes do processo de 

construção do livro ilustrado, pois, as narrativas presentes nos livros ilustrados, 

utilizam funções gráficas com as relações textuais, abordado no decorrer desse item.  

Salisbury e Styles (2013) apontam que o livro ilustrado é um formato 

relativamente novo na relação das linguagens, e, de construção gráfica e física do 

livro, em comparação a outras produções que utilizam da imagem, como exemplo a 

pintura. Salisbury e Styles (2013) relatam que o pintor e poeta William Blake (1757 – 

1827) com a obra - Songs of Innocence (figura 85), qual pode ter sido o primeiro a 

produzir experimentos com as linguagens. Blake relacionava as palavras e imagens, 

“no sentido da combinação visual entre elas”, (2013, p.13) em um suporte denominado 

como livro. Os autores teorizam sobre a construção histórica que o livro desenvolveu 

até a produção contemporânea, em uma relação entre as linguagens e suas 

especificidades. Apontam a relevância do papel da imagem nas narrativas relacionais, 

com o ilustrador Randolph Caldecott, que produziu diversas ilustrações para livros e 

apresentou em suas produções a relação textual e visual. 

Figura 85 - Capa de Songs of Innocence, escrito e ilustrado por William Blake. 1789. 

 
Fonte: Gutenberg (2016).  
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Salisbury e Styles (2013) ao discutirem sobre o público do livro ilustrado, que é 

uma produção destinada às crianças e tem uma tradição voltada como suporte para 

a alfabetização, explicam que está moldando-se através dos tempos. O livro ilustrado 

está expandindo seu público, bem como vem construindo27 uma posição entrelaçada 

com hibridismo no universo da Arte, da Literatura, do Design e das Pesquisas 

Acadêmicas, “os melhores livros ilustrados tornam-se pequenas galerias de Arte 

atemporais em nossas casas [...] e podem ser admirados tanto por intelectuais como 

por crianças”. (SALISBURY E STYLES, 2013, p.50). O Livro Ilustrado:  

[...] é definido pelo uso de imagens sequenciais, geralmente em conjunto com 
um pequeno grupo de palavras, que transmitem o significado da narrativa [...] 
as imagens e as palavras possuem a mesma importância narrativa [...] o 
significado surge por intermédio da interação entre palavras e imagens, 
sendo que nenhuma delas faria sentido quando usadas separadamente. para 
(SALISBURY E STYLES, 2013, p.7)   
 

Linden (2011) amplia a relação das linguagens nas narrativas do Livro Ilustrado,  

A ideia é que o livro ilustrado transcende a questão da copresença por uma 
necessária interação entre texto e imagens, que o sentido não é veiculado 
pela imagem e/ou pelo texto, e, sim emerge a partir da mútua interação entre 
ambos [...] caracterizada por uma livre organização da página dupla, pela 
diversidade de produções materiais e por um encadeamento fluido e coerente 

de página para página. (LINDEN, 2011, p. 86 e 87) 

 

Segundo os autores citados, o livro ilustrado apresenta um sentido relacional 

texto/visual, no processo de construção e de leitura. Salisbury e Styles (2013) 

argumentam que na construção gráfica da página do livro ilustrado, onde as palavras 

e as ilustrações são colocadas em correlação umas às outras, pode-se mudar o 

sentido e significado da leitura. As palavras e as ilustrações em um livro são mais do 

que a soma das partes entre as linguagens. Os autores definem o ritmo único de 

leitura (das palavras e das ilustrações), sendo esse, o diferencial de todas as outras 

formas de Arte verbal e visual. Observamos que, as palavras podem potencializar as 

imagens em recursos narrativos abertos de leitura, “porque elas se comunicam de 

forma diferente a partir de imagens, é que modificam o significado das imagens. Pela 

mesma razão, também, as imagens podem mudar o sentido das palavras.” 

(SALISBURY E STYLES, 2013, p. 90) 

Nesse processo de correlação, Hunt (2010, p.34) acrescenta que “os livros-

ilustrados podem explorar essa relação complexa; as palavras podem aumentar, 

                                                           
27 As diversas produções para os livros ilustrados, têm suportes e técnicas referentes à identidade 
visual e poética do ilustrador nas produções (abordado no item 3.3), de maneira a construir a imagem 
com pinturas, texturas, fotografias, desenhos, artes digitais, hibridismo de técnicas visuais entre outras 
manipulações na imagem.  
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contradizer, expandir, ecoar ou interpretar as imagens – e vice-versa”. Essas relações 

acontecem no âmbito gráfico do livro ilustrado, no seguimento de continuidade de 

página por página, “texto e imagens devem ser analisadas em primeiro lugar na 

dimensão da página-dupla” (LINDEN, 2011, p.90), onde acontece o ritmo único de 

leitura. Sendo que, a sequência linear de leitura qual é construída no livro ilustrado, 

com a página dupla, propicia ao leitor um espaço que favorece a fruição de maneira 

abrangente para a leitura, nota-se que, o discurso do livro ilustrado é fruído na 

sequência das paginas duplas viradas. (LINDEN, 2011) 

Como exemplo na figura 86 do livro ilustrado Isto é um poema que cura os 

peixes (2007), observamos que no espaço gráfico da página dupla, a ilustração ocupa 

as duas páginas (com diversos elementos que corroboram com a narrativa) e o texto 

(palavras) com espaço gráfico destinado (diagramado) em relação à ilustração. 

Podemos observar a relação de harmonia entre as linguagens (textual e visual) para 

o processo de leitura.  

Ainda assim, notamos o processo relacional das linguagens na figura 86, na 

página dupla do livro ilustrado Isto é um poema que cura os peixes (2007), quando o 

personagem da narrativa Arturzinho experimenta uma roupa nova e o seu mundo fica 

diferente, visto com outros olhos. A ilustração tem um papel primordial nessa página 

dupla, amplia a leitura textual, que pode ser lida intervendo o livro (de ponta-cabeça), 

abre possibilidades de leitura ao espectador ao romper com a organização conduzida 

de leitura (apresentada no item 3.2.2). 
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Figura 86 - Páginas 31 e 32 do livro Ilustrado Isto é um poema que cura os peixes. 

 
Fonte: Siméon (2007, 32 e 33). 

 

3.2.1. Iconotexto. 
 

Como apresentado anteriormente, no livro ilustrado as linguagens – visual e 

verbal – funcionam em correlação no processo de construção e de leitura, mas se 

abordadas em outros contextos podem ser lidas de diferentes formas e funções. 

Nikolajeva e Scott (2011) analisam as linguagens pela terminologia semiótica28, em 

dois conjuntos de signos29, o convencional e o icônico. 

Para Nikolajeva e Scott (2011), os signos convencionais, apresentados pelas 

palavras, não tem caráter representativo, para existir significado de compreensão e 

entendimento, temos que compreender o código, sendo assim, é necessário 

compreender o que são as palavras para que tenham sentido e compreensão. Os 

                                                           
28 Embasadas nos estudos de semiótica do teórico Charles Sanders Peirce. 
29 Segundo Joly (1996, p.33) “um signo mantém uma relação solidária entre pelo menos três polos: a 
face perceptível do signo – representamen – ou significante; o que ele representa – objeto – ou 
referente; eo que ele significa – interpretante – ou significado.” 
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signos icônicos apresentam-se no livro ilustrado pelas ilustrações, que “são aqueles 

em que o significado e o significante estão relacionados por atributos comuns [...] 

quando o signo é uma representação direta do seu significado” (2011, p.13), ou seja, 

não precisamos ter um conhecimento “especial” para ter sentido e compreensão, 

apenas situado no contexto cultural. Desta forma, “a tensão entre as duas funções 

gera possibilidades ilimitadas de interação entre palavra e imagem em um livro 

ilustrado”. (2011, p.14). 

Essa cooperação das linguagens apresenta um novo conceito, definido como 

Iconotexto, “uma entidade indissociável composta por palavra e imagem que 

cooperam para elaborar e transmitir uma mensagem” (HALBERG apud NIKOLAJEVA; 

SCOTT, 2011, p.21). Com base nessa relação entre o texto e a ilustração, Jane 

Doonan (apud HUNT, 2010, p. 249 - 250) aponta que, 

Quer a ilustração corresponda ao texto ou se desvie dele, o leitor-espectador 
será capaz de produzir mais sentidos se não presumir que as ilustrações 
meramente reforçam o tema das palavras e permitir que as imagens falem 
por si próprias. Perdemos muito em qualquer obra de arte se apenas 
procurarmos aquilo que esperamos encontrar, em lugar de nos abrirmos para 
o que ela tem a oferecer. 

 

Notamos na citação de Doonan, o vínculo que o iconotexto proporciona, da 

importância de ambas as linguagens para o desenvolvimento da narrativa, e, ao 

leitor/espectador páginas abertas para produzir sentido e fruidez em diferentes 

possibilidades de leitura do livro ilustrado. É complexo o processo relacional das 

narrativas, e se altera na leitura do livro ilustrado, muitas vezes dando maior 

visualidade a momentos a linguagem verbal e a outros a linguagem visual. Se o texto 

é lido antes da ilustração pelo leitor/espectador, torna-se o principal condutor da 

narrativa dentro das páginas duplas, sendo que a ilustração é interpretada em um 

segundo momento, qual possibilita repetir, complementar ou contradizer o texto, e 

inversamente a ilustração com o texto. (LINDEN, 2011) 

O exemplo na figura 87 do livro ilustrado Como um peixe na água (2012) 

evidencia a presença do iconotexto. A ilustração expõe uma atividade de natação, que 

no decorrer da narrativa, é a motivação que o protagonista da história – Sebastião, 

um menino cadeirante que se esforça para vencer uma competição. O texto - escrito, 

reforça e amplia o universo existente onde tem água - o ambiente aquático, cita 

elementos oriundos dos animais desse ecossistema.  
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Figura 87 - Páginas 30 e 31 do livro ilustrado Como um peixe na água. 

 
Fonte: Nesquens (2012, p. 30 e 31). 

 
 

3.2.2. Especificidades das Palavras e da Ilustração no Livro Ilustrado. 

Para o leitor/espectador, o processo de leitura do livro ilustrado apresenta uma 

organização conduzida no espaço gráfico da página dupla, de cima para baixo, da 

esquerda para a direita, “decorrente do fato de aprendermos a ler da esquerda para a 

direita” (DONDIS, 2003, p. 39). Linden (2011) afirma que no espaço gráfico da página 

dupla, a leitura conduzida é de extrema importância no processo narracional da 

história, mas que não é uma regra rígida, muitos livros ilustrados rompem com essa 

condução de leitura, pela ilustração ou escrita, como exemplificado visualmente na 

figura 88. 

Linden (2011) apresenta a especificidade da escrita, que no livro ilustrado o 

tamanho e a forma da fonte, são elementos que devem ser observados, pois, denotam 

importância no significado da narrativa. Alguns livros ilustrados enfatizam a 

temporariedade ou importância do discurso do personagem ou do narrador. Como 

exemplo, apresentamos o livro ilustrado Gabi, perdi a hora! (2009) figura 89, no qual 

a personagem Gabriela começa uma jornada de aprendizagem com seu pai, a partir 

de uma situação cotidiana: ter acordado atrasado e perder a hora, a narrativa se 

desenrola em uma metáfora sobre a vida, escolhas, futuro e muita diversão. Notamos 

na figura 89, a hierarquia de significado representacional no tamanho das palavras em 

relação umas às outras, exemplo a frase dita pelo personagem do Pai – 

“AAAAAAAAHHHHHHHH”, que resume o desfecho de toda história do livro. Outra 

possibilidade de leitura acontece com o personagem Pai, como se estivesse gritando 

em outro ambiente da casa, por atrasar-se, o personagem Pai é apresentado nessas 
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páginas, apenas pela linguagem escrita, que deixa uma lacuna para a imaginação do 

leitor sobre a história. 

Figura 88 - Organização conduzida de leitura no espaço gráfico da página dupla. 

 
Fonte: Adaptado de Dondis (2003, p. 39). 

 
Figura 89 - Páginas 4 e 5 do livro ilustrado Gabi, Perdi a Hora! 

 
Fonte: Basílio (2009, p. 4 e 5). 

 

Linden (2011) aponta algumas relações de como a imagem e o texto entram 

em relação um ao outro, de forma a repetir, complementar ou contradizer. 

Com base nas três relações (repetir, complementar ou contradizer) no processo 

de leitura do livro ilustrado, existe um processo de atuação, sendo inicial e secundária 

entre o texto e a ilustração, “o leitor efetua um rápido vaivém entre texto e imagem, e 

as respectivas funções interagem simultaneamente” (LINDEN, 2011, p.121). O autor 

aponta que ambas se comunicam mutuamente no espaço gráfico da página dupla e 

deixam lacunas abertas para a imaginação e interpretação do leitor, na sequência, 

são apresentadas as especificidades das relações entre as linguagens, chamada pelo 

autor de funções (de repetição, de seleção, de revelação, completiva, ampliação e 

contraponto). 

A Função de Repetição, a imagem e o texto escrito, lidas de instância primária 

ou secundária (e vice-versa) no processo leitura, repetem-se apenas em outra forma 

de linguagem, “esse tipo de função induz uma relação de redundância [...] permite 
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instaurar um ritmo, um hábito de leitura.”. (LINDEN, 2011, p. 123) Como exemplo na 

figura 90 do livro ilustrado Não me esqueças, a repetição aparece em ambas às 

linguagens (texto escrito e ilustração), de modo que reforça a leitura da própria 

narrativa, onde o filhote de elefante Monty, se encontra sozinho, perdido da manada. 

Figura 90 - Páginas 10 e 11 do livro ilustrado Não me esqueças.  

 
Fonte: Broad (2011, p. 10 e 11). 

 

A Função de Seleção, o texto escrito pode delimitar um fragmento que a 

ilustração apresenta de maneira visual, “como apenas mencionar alguns aspectos 

específicos da imagem [...] da mesma forma, uma imagem pode se concentrar em um 

aspecto, um ponto de vista da narrativa” (LINDEN, 2011, p. 123). Notamos essa 

função de seleção na figura 91 no livro A pequena sereia, qual a ilustração apresenta 

um recorte relacional com a parte inicial do texto, a sequência de diálogo que existe 

entre os personagens no texto (da sereia com as suas irmãs) não é representado ou 

dialogado visualmente, de forma que, nessa função, a relação do texto e ilustração é 

selecionado, em proporção.  
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Figura 91 - Páginas 14 e 15 do livro ilustrado A pequena sereia. 

 
Fonte: Molhant (2010, p. 14 e 15). 

 

A Função de Revelação está associada à diagramação da página dupla do livro 

ilustrado, a posição gráfica que ocupa o texto e/ou a imagem exerce a função da 

revelação. Sendo assim, existe uma expectativa narracional por parte de uma das 

linguagens, para desenvolver e dar sentido e significado a história do livro, “algumas 

palavras bastam para revelar a imagem [...] o aporte do texto ou da imagem, pode 

assim revelar-se indispensável para a compreensão um do outro que, sem sua 

contraparte, permaneceria obscuro” (LINDEN, 2011, p. 123). 

Notamos a função de revelação na figura 92 no livro O rei tem orelhas de burro 

quando o menino de rua assoviou com seu apito de bambu e espalhou a notícia aos 

ventos de que o rei tem orelhas de burro. Observamos a importância da ilustração 

com relação ao texto, pois essa, apresenta uma revelação da narrativa, de como o 

menino propagou a mensagem sobre o rei. Notamos a dimensão dessa função na 

página dupla, da linguagem visual em relação a verbal, que ambas se comunicam no 

processo narracional de leitura, como exemplo da figura 92, qual revela que o rei tem 

orelhas de burro. (LINDEN, 2011). 
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Figura 92 - Páginas 16 e 17 do livro ilustrado O rei tem orelhas de burro. 

 
Fonte: Albissú (2014, p. 16 e 17). 

 

Na Função Completiva, a imagem ou o texto intervém uma sobre a outra no 

processo de leitura, “uma completa a outra, fornece informações que lhe faltam, 

preenche suas lacunas ou – brancos, constituindo um aporte indispensável, para a 

compreensão do conjunto” (LINDEN, 2011, p. 124), o conjunto qual a citação se refere, 

é o iconotexto. Segundo Salisbury e Styles (2013) apontam sobre o conceito de 

complementaridade, que acontece no diálogo das lacunas entre as linguagens, a 

narrativa se completa com a ilustração e/ou palavras no processo de leitura. Linden 

(2011) especifica com prudência essa função, para que as linguagens, não entrem em 

contradição, a complementaridade “deve intervir com uma expressão que demonstre 

alguma abertura, ou até uma interrogação, posicionando-se numa expectativa em 

relação ao outro” (LINDEN, 2011, p. 124). 

Na figura 93 do livro Dez Sacizinhos, observamos a função de 

complementaridade em toda página dupla da narrativa do livro ilustrado, que em cada 

página dupla um dos personagens – dos dez sacizinhos – vai desaparecer. Notamos 

na ilustração a presença de uma ambientação e de elementos visuais que a narrativa 

textual não descreve, como exemplo, a ilha onde estão os dez sacizinhos, o navio que 

possivelmente o sacizinho utilizou para fugir, como também a aparição de um 
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personagem que vai ser crucial para o final da história, a Cuca. Em síntese, a narrativa 

textual é dialogada, complementada com elementos contidos na ilustração.  

Figura 93 - Páginas 6 e 7 do livro ilustrado Dez Sacizinhos. 

 
Fonte: Belinky (2007, p. 6 e 7). 

 
A Função de Ampliação, condiz com a relação entre a imagem e o texto, “um 

pode dizer mais que o outro sem contradizê-lo ou repeti-lo [...] essa função pode ser 

realizada com muita sutiliza mediante, por exemplo, um tratamento plástico particular 

ou detalhes das ilustrações” (LINDEN, 2011, p. 123). Um exemplo pode ser observado 

na figura 94 do livro ilustrado Quem vai ficar com o pêssego?, onde é observado a 

função de ampliação na página dupla. Na narrativa, todos os animais estão 

participando de uma competição, na qual sairá apenas um ganhador que tem a 

possibilidade de receber um troféu – o pêssego. O texto escrito contido em toda página 

dupla é a continuidade da fala que a Girafa iniciou na anterior, essa qual dita às regras 

da competição, notamos que acontece a quebra da organização conduzida de leitura 

no espaço gráfico da página dupla, da esquerda para a direita, figura 88. A 

diagramação do texto relaciona-se com o momento da narrativa do livro, que todos os 

animais estão medindo suas alturas, sendo assim, o texto é conduzido da mesma 

forma, de baixo para cima, uma continuidade/ampliação dos personagens presentes 

na ilustração. 
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Figura 94 - Páginas 8 e 9 do livro ilustrado Quem vai ficar com o pêssego? 

 
Fonte: Yonn (2010, p. 8 e 9). 

 

A Função de Contraponto é outra forma de relação que acontece com a imagem 

e o texto, essa função, atua na disposição de contrapor a escrita com a ilustração, 

“uma das expressões que caracteriza como contraponto do outro, particularmente por 

uma quebra de expectativas geradas pela instância da primeira, não mencionado, por 

exemplo, um elemento que é, no entanto, central” (LINDEN, 2011, p.125). É comum 

encontrar essa função nos livros ilustrados, os quais demandam um trabalho intenso 

com o uso das linguagens na proposta da narrativa.  

Na figura 95 do livro Como um peixe na água, o contraponto se apresenta na 

ilustração em relação ao texto, qual rompe com a expectativa do protagonista 

Sebastião, que ao sair para nadar, gostaria que o dia estivesse chuvoso, para assim 

utilizar a piscina, pelo fato que ser um menino cadeirante, a ilustração contrapõe, 

rompe com as expectativas do leitor, qual apresenta visualmente um dia ensolarado, 

propício para nadar e ainda com a piscina cheia de pessoas. 

Figura 95 - Páginas 8 e 9 do livro ilustrado Como um peixe na água. 

 
Fonte: Nesquens (2012, p. 8 e 9). 
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As diferentes funções apresentadas na relação entre a imagem e o texto, não 

são compartimentadas e unilaterais, depende do objeto – livro ilustrado – os quais 

desempenham funções conjuntas, mas distintas na relação umas às outras no 

processo de leitura. Essas funções instigam o leitor/espectador a diversas reflexões e 

leituras no livro ilustrado, bem como, apresentam um universo aberto para a 

imaginação. 

  

3.2.3. Distintas Narrativas. 

Os autores Linden (2011), Nikolajeva e Scott (2011) Salisbury e Styles (2013) 

teorizam sobre o livro ilustrado e explicam as relações e funções existentes entre as 

palavras/imagens e a presença do iconotexto como resultante da junção de ambas as 

linguagens em um processo narracional. Segundo Linden (2011) é necessário à 

compreensão do iconotexto e dessas relações existentes (visual e textual) para 

compreender e distinguir de outras narrativas.  

 Histórias em Quadrinhos – Forma de representação sequencial, qual a 

imagem e escrita constroem a narrativa, individualizados por elementos 

característicos (balões, onomatopeias, recordatório, linhas cinéticas, 

requadros, imagens sequenciais, entre outros) e funções narracionais 

específicas. (LINDEN, 2011) Exemplificado na figura 96.  

 Livro Imagem – é o livro qual contêm unicamente ilustração, que é o principal 

veículo da narrativa e é construído visualmente. (LINDEN, 2011) Os livros 

Imagens “exigem que os leitores criem o próprio texto” (SALISBURY E 

STYLES, 2013, p. 97). Como exemplificado na figura 97. 

 Livro com Ilustração – São livros que “apresentam um texto acompanhado de 

ilustrações. O texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto de 

vista do sentido. O leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta 

a narrativa.” (LINDEN, 2011, p.24) Como exemplificado na figura 98. 

 Livros interativos – Esses livros possuem “como suporte de atividades 

diversas: pinturas, construções, recortes, colagens [...] Podem abrigar materiais 

– além de papel – necessário de uma atividade manual (tintas, tecidos, 

miçangas, adesivos etc.)” (LINDEN, 2011, p.24). Como exemplificado na figura 

99. 
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Figura 96 - Páginas 14 e 15 da história em quadrinhos Fim do mundo. 

 
Fonte: Ducci (2014, p. 14 e 15). 

 
Figura 97 - Páginas 20 e 21 do livro imagem O gato e a árvore. 

 
Fonte: Coelho (2009, p. 20 e 21). 
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Figura 98 - Páginas 54 e 55 do livro A volta ao dia em oitenta mundos. 

 
Fonte: Cortázar (2010, p. 54 e 55). 

 
Figura 99 - O livro Interativo: The Interactive Art Book. 2012.

 
Fonte: Linden (2011, p.25). 

 

A diferença intrínseca presente no livro ilustrado com as narrativas 

apresentadas acima, é diferenciada pela presença do iconotexto. Sendo que, estas 

apresentam narrativas isoladas ou somente uma das narrativas, ou funções, 

elementos diferentes na construção gráfica das linguagens.  

  

3.3. ELEMENTOS E CRIAÇÃO DO LIVRO ILUSTRADO.  

 Nesse item da pesquisa serão apresentados alguns elementos que compõem 

e potencializam o livro ilustrado enquanto objeto artístico de produção e de produzir 

sentido na relação de leitura ao espectador/leitor, abordados nos subitens: poética, 

criatividade, composição, dimensão visual e potencial da cor. 

 

3.3.1. Poética e Criatividade. 

A pesquisa é direcionada para um objeto artístico que engloba uma infinidade 

de processos e estruturas de confecção, utiliza de especificidades para sua 
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materialidade visual (um pensar específico sobre um fazer concreto), em outras 

palavras, utiliza-se de um processo de elaboração com técnicas e materiais para a 

criação do livro ilustrado. Apontamos para a Poética, enquanto desenvolvimento e 

construção do sensível. Pareyson (2001, p. 15) comenta, 

A poética é programa de arte, declarado num manifesto, numa retórica ou 
mesmo implícito no próprio exercício da atividade artística; ela traduz em 
termos normativos e operativos um determinado gosto, que, por sua vez é 
toda a espiritualidade de uma pessoa ou de uma época projetada no campo 
da arte. (PAREYSON, 2001, p.11) 

Observamos que a poética é instaurada em um processo, uma atividade 

artística, de relação subjetivada do artista exteriorizada em um campo referido da Arte, 

À atividade artística é indispensável uma poética, explícita ou implícita, já que 
o artista pode passar sem um conceito de arte, mas não sem um ideal, 
expresso ou inexpresso, de arte. Embora em linha de princípio todas as 
poéticas sejam equivalentes, uma poética é eficaz somente se adere à 
espiritualidade do artista e traduz seu gosto em termos normativos e 
operativos, o que explica como uma poética está ligada ao seu tempo, pois 
somente nele se realiza aquela aderência e, por isso, se opera aquela 
eficácia. (PAREYSON, 2001, p.18) 

 De acordo com Pareyson a poética está intrínseca ao ato de produzir e a 

exteriorização, de modo que, tanto o ato de produção (o processo de construção com 

a diversidade de materiais utilizados pelo artista) quanto à produção construída - 

materializada estejam em resultado ao que condiz a atuação do artista na produção. 

A poética consiste nas visões e concepções referentes ao que acredita e crítica, sendo 

o olhar do artista aberto ao observar e compreender o que está ao seu redor, das 

pequenas as grandezas do universo. 

Nesse viés de produção/criação de um objeto artístico, destacamos que a 

criatividade apresenta uma gama de teorias e definições pontuadas por diferentes 

pensadores. Seguimos na pesquisa pelos apontamentos e discussões de Ostrower 

(1978) e Alencar (1986) que norteiam a criatividade na intenção do surgimento de algo 

novo. 

Segundo Ostrower (1978) criar é um potencial inerente ao homem, a atuação 

dessa potencialidade fica a cargo das vivenciais, das bagagens e das necessidades, 

de modo que, a natureza criatividade se constrói no contexto cultural existente, 

oriunda de uma realidade social, sendo assim os “valores culturais se moldam aos 

próprios valores da vida.”. (OSTROWER, 1978, p.6). Portanto,  

Criar é, basicamente formar. É poder dar uma forma a algo novo. Em qualquer 
que seja o campo de atividade, trata-se, nesse ‘novo’, de novas coerências 
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que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo 
novo e compreendidos em termos novos. (OSTROWER, 1978, p.6) 
 

Para Ostrower (1978) a criação consiste em relacionar, ordenar, configurar e 

(re)significar, nesse aspecto a criatividade implica em uma necessidade atuante de 

criação, “uma ideia ou invenção original, seja a reelaboração e aperfeiçoamento de 

produtos ou ideias já existentes”. (ALENCAR, 1986, p.12)  

Uma das críticas apontadas por Alencar (1986) é referente à criatividade ser 

um dom divino, os sujeitos seriam seletos e privilegiados, apenas uma parcela contém 

certo dom criativo e nada pode ser feito no sentido de incrementá-los e potencializá-

los. Aponta Alencar (1986, p. 12) que, 

À ideia de que o ser humano apresentaria um certo grau de habilidades 
criativas e que estas habilidades poderiam ser desenvolvidas e aprimoradas 
através da prática e do treino. Para qual seriam necessárias tanto condições 
ambientais favoráveis, como o domínio de técnicas adequadas. 

 A criatividade necessita de um trabalho intenso, com exercícios, treinos e 

atitudes criativas, “é necessário que o indivíduo conheça profundamente uma 

determinada área [...] tanto do domínio científico como do técnico, contribuindo, 

possivelmente, também para a criação artística.” (ALENCAR, 1986, p. 13) 

Desse modo, observamos que em um objeto artístico compõem-se de diversos 

elementos, processos e estruturas para sua criação, apontamos a relação 

composicional e dimensional para a construção da materialidade visual. 

 

3.3.2. Composição e Dimensão Visual. 

A Composição é um elemento atuante que pode ser observado em toda 

trajetória histórica da Arte, sendo assim, visualizamos uma diversidade de 

composições referentes à produção com diferentes meios e suportes, como nas 

pinturas, iluminuras, desenhos, gravuras e entre outras produções referentes ao 

universo da Arte. Desse modo, o livro ilustrado é caracterizado como um objeto 

artístico permeia aspectos da composição inicial (uma ideia acerca do todo), do 

planejamento e da organização do todo, para então construir uma formação visual. 

Em um processo de criação, é fundamental definir a(s) técnica(s) para o 

desenvolvimento da ideia acerca do que vai ser produzido, de forma a 

organizar/estruturar a construção visual, ou seja, o objeto de criação. Para isso é 

necessário o pensar sobre, como e onde os elementos constituintes vão ser utilizados 
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no objeto de criação, para a construção e formação de uma unidade. (OCVIRK et al., 

2014). 

 Na composição que se refere ao produzir pelo artista, enquanto estruturação e 

disposição dos elementos no espaço gráfico, Ocvirk et al. (2014) apontam para os 

sete princípios de organização, sendo esses: harmonia, variação, equilíbrio, 

proporção, dominância, movimento e economia, com finalidade de desenvolver o 

senso de espaço e de forma ao artista, no sentido de visualizar e constituir uma 

unidade visual na sua criação. Os autores pontuam que esses princípios, são uma 

aplicação possível e de uso relativo à interpretação do artista na organização dos 

elementos, mas que cada produção tem sua unicidade, subjetividade e intuição. 

 Observamos que no objeto livro ilustrado, a composição pode ter duas 

concepções. A primeira para a ilustração em si, enquanto construção unitária, como 

também, para formação da unidade visual entre todas as ilustrações que contêm no 

livro ilustrado. A segunda concepção, na composição da estrutura gráfica (item 3.4) 

do livro ilustrado, que relaciona o todo do objeto em uma formação de sentido e de 

unidade. 

 Na relação de concepção do livro ilustrado, Linden (2011) destaca que na 

trajetória histórica, desde suas origens até o que é construído como livro ilustrado 

contemporâneo, essas produções já permearam diferentes relações entre as 

linguagens (as palavras e as ilustrações). Desta forma, são construídos por diversos 

escritores, ilustradores e uma gama de artistas quais publicaram livros ilustrados com 

diversas técnicas, estilos e de diferentes formas. 

O livro ilustrado contemporâneo “passa por uma ampla efervescência criativa 

que já não têm limites em termos de tamanho, materialidade, estilo ou técnica, e toda 

a sua dimensão visual inclusive tipográfica, é em geral elaboradíssima.” (LINDEN, 

2011, p. 21). Portanto, observamos que diversos livros ilustrados os artistas utilizam 

de várias técnicas e estilos para a construção de sentido e significado da narrativa do 

objeto artístico. Como exemplo: desenhos, pinturas, fotografias, intervenções digitais 

e diversos materiais que potencializam a sensação de texturas e efeitos visuais, para 

que em leitura ao livro ilustrado, o leitor/espectador tenha uma compreensão e um fluir 

de sensações. 

 Observamos no exemplo da figura 100 contida no livro Como um peixe na água 

de Nesquens (2012), que a ilustração é produzida com a pintura a óleo. Esse tipo de 

pintura exterioriza visualmente os efeitos da tinta, como as texturas e as cores 
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utilizadas, de maneira harmoniosa a ilustração induz a sensação de movimentos reais 

dos elementos/objetos presentes na narrativa, como exemplo: a movimentação da 

água, dos animais e do personagem principal imerso na água. 

Figura 100 - Páginas 16 e 17 do livro ilustrado Como um peixe na água. 

 
Fonte: Nesquens (2012, p. 16 e 17). 

 

 Na figura 101 analisamos as páginas do livro E o dente ainda doía de Terra 

(2012). Na relação de unidade na página dupla, observamos os diversos elementos 

de textura (de diferentes tipos de papéis) e cores que constroem a ilustração, esses 

são utilizados em uma relação harmônica e de unidade, que correlaciona com a 

primeira palavra do texto (linguagem verbal) e também com o número que ordena as 

páginas do livro ilustrado. Observamos na ilustração, a utilização de muitas texturas 

na construção figurativa dos personagens da narrativa, os personagens esquilos são 

diferenciados com essas texturas, juntamente com a pintura e com os desenhos feitos 

a lápis, formando uma unidade visual. 

Figura 101 - Páginas 22 e 23 do livro ilustrado E o dente ainda doía. 

 
Fonte: Terra (2012, p. 22 e 23).  
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 Na figura 102 visualizamos o que Linden (2011) discute sobre o livro ilustrado 

contemporâneo, no sentido de diversos materiais e técnicas utilizadas na construção 

da imagem no livro ilustrado. Observamos a utilização de recortes fotográficos de 

elementos da natureza que compõem partes da ilustração, como exemplo as flores e 

a grama. Ainda percebemos na figura 102 a mistura de materiais quais definem a 

figuração dos animais, como exemplo os traços produzidos com tinta nanquim e o 

efeito de luz e sombra elaborado com lápis. Direcionamos para as peles dos animais 

e partes do chão, que apresentam diferentes texturas quais foram produzidas com 

intervenções digitais. 

Figura 102 - Páginas 4 e 5 do livro ilustrado Não me esqueças. 

 
Fonte: Broad (2011, p. 4 e 5).  

 

Pontuamos no processo de composição do livro ilustrado as diversas técnicas 

e materiais utilizados para a construção da imagem, esses aspectos potencializam a 

narrativa e produzem sentido de leitura ao leitor/espectador. 

 

3.3.3. Potencial da Cor. 

 A Cor é um elemento potencial, carregado de informações e significações 

importantes que contribuem na transmissão de sensações do objetivo livro ilustrado 

ao leitor/espectador. Retornamos as questões discutidas no item 2.2.2, a Cor como 

um elemento visual básico, que segundo Dondis (2003) pode intencionalizar a 

mensagem que o artista/ilustrador propõe, com infinitas possibilidades de construção 

e para leitura do espectador ao objeto construído. De forma que, a Cor é um elemento 

caracterizador para a imagem, pois esse pode auxiliar na visualização da superfície, 

da textura, do tamanho e das formas, como um elemento composicional mútuo. 

(PEDROZA, 2009) 
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Como exemplo da Potencialização das Cores e suas significações na imagem, 

observamos na figura 103 a ilustração contida no livro ilustrado Chapeuzinho 

vermelho: uma aventura borbulhante, com cores que contribuem para a sensação de 

melancolia, terror e ao medo. Na figura 104 visualizamos as cores que contêm na 

ilustração, quais potencializam a sensação alegria e vibração. 

Figura 103 - Páginas 14 e 15 do livro ilustrado Chapeuzinho vermelho: uma aventura borbulhante. 

 
Fonte: Roberts (2009, p. 14 e 15). 

 
Figura 104 - Páginas 12 e 13 do livro ilustrado O pequeno planeta perdido. 

 
Fonte: Ziraldo (2011, p. 12 e 13). 
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Peter (2014) ao referir-se ao uso da cor no processo de construção da imagem, 

aponta a paleta de cores como um instrumento do artista para aplicação visual ao 

objeto artístico. De modo que, a paleta de cores consiste em uma escolha, uma 

sequência ou delimitada proporção de cores, organizadas harmoniosamente 

enquanto subjetividade e unicidade visual do artista/ilustrador, para o uso e aplicação 

em algum objeto artístico. Para a aplicação da paleta de cores é fundamental a 

percepção, intenção do artista enquanto uso das cores (significações e sensações) 

para o objeto na construção de sentido. (PEDROZA, 2008; 2009)  

Pontuamos que a Cor no livro ilustrado, juntamente com os outros elementos 

de composição contidos na ilustração, contribui na construção de sentido e significado 

para a linguagem visual. A cor em cooperação/relação com a linguagem verbal, 

potencializa as mensagens a serem desenvolvidas e transmitidas na narrativa do livro 

ilustrado. 

 

3.4. ESTRUTURA GRÁFICA DO LIVRO ILUSTRADO. 

A estrutura gráfica presente no livro ilustrado é constituída inicialmente pelo 

tamanho, largura e altura, aberto e fecho (figura 105), para então, a construção gráfica 

com as especificidades, os tamanhos e as posições dispostas das linguagens.  

Figura 105 - Especificações do livro ilustrado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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O processo de diagramação do livro ilustrado está intrinsecamente relacionado 

com a estética visual, a relação de harmonia entre as linguagens – visual e verbal. O 

processo de diagramação estrutura os elementos textuais e visuais, ou seja, 

disposição as palavras e as ilustrações no espaço gráfico da página dupla, para a 

formação de unidade do livro ilustrado. Corrobora para o leitor formas de leitura e 

fruição, quais podem compor uma formação de unidade estética, e de sentido para o 

objeto - livro ilustrado. 

O diálogo entre os autores, Salibury e Styles (2013) e Linden (2011), expõem 

a construção de sentido na correlação das linguagens, essas são estruturadas 

visualmente para um processo de mensagem ao leitor. Mas para isso, deve ser 

considerada à organização conduzida de leitura no espaço gráfico do livro (figura 88), 

de forma, para dar sentido e significado as relações entre as linguagens no processo 

de leitura.  

Segundo Salibury e Styles (2013, p.168) “a maneira como o texto e a imagem 

são visualmente integrados exerce um impacto sobre a mensagem que se quer 

transmitir”, e ainda “a disposição das mensagens no suporte, o encadeamento do 

texto e das imagens, sua diagramação, sua localização também fazem sentido” 

(LINDEN, 2011, p.86). Sendo assim, notamos que a diagramação é um elemento 

atuante no processo de mensagem e recepção, livro ilustrado e leitor. A diagramação 

inicia-se com a capa, segue para as páginas internas (miolo) e vai até a quarta capa, 

os elementos estruturais que compõem o livro ilustrado, serão abordados no próximo 

item.  

 

3.4.1. Elementos Estruturais de um Livro Ilustrado. 

 Notamos que os elementos constituintes de um livro ilustrado, correspondem 

às divisões propostas de outros livros. Para tanto, como embasamento utilizaremos 

os autores Linden (2011) e Nikolajeva e Scott (2011), esses abordam sobre as 

propriedades que compõem o livro ilustrado, como exemplificado na figura 106, os 

itens Capa e Quarta Capa, as Guardas e o Frontispício apresentados nos subitens a 

seguir. 
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Figura 106 - Especificações do livro ilustrado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

3.4.1.1. Capa e quarta capa. 

 De acordo com Linden (2011) a capa exerce um papel inicial no livro ilustrado, 

sendo que, o leitor é apresentado visualmente e tem o seu primeiro contato com o 

livro ilustrado, 

A capa constitui antes de mais nada um dos espaços determinantes em que 
se estabelece o pacto da leitura. Ela transmite informações que permitem 
apreender o tipo de discurso, o estilo de ilustração, o gênero [...] situando 
assim o leitor numa certa expectativa. Tais indicações podem tanto introduzir 
o leitor ao conteúdo do livro como levá-lo para uma pista falsa. (LINDEN, 
2011, p.56) 

 

 Segundo Linden (2011) é com a capa que acontece o primeiro ato de leitura e 

fruição do leitor, instigando-o a ler todo o livro – ou ao menos folhear as páginas do 

miolo e visualizar as ilustrações.  

 A capa do livro é constituída pela primeira capa e pela quarta capa, segundo 

linden (2011) são espaços distintos e independentes, que podem se relacionar por 

uma ilustração – imagem, formando um conjunto homogêneo. A primeira capa (ou 

capa) contém alguns itens de identificação do livro, como: o título do livro; o nome do 

autor, ilustrador e tradutor; uma ilustração que pode compor o espaço capa (e/ou 

quarta capa); e o ícone da editora (qual o livro ilustrado está publicado). A quarta capa 
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contém obrigações legais, como o número de ISBN30 e o código de barras, também, 

pode conter uma ilustração (separada ou não da capa) e um texto resumido da obra.  

 Os elementos que constituem a capa devem apresentar uma harmonia estética 

entre os elementos textuais e visuais, o tamanho e espaço da tipografia, as cores, as 

formas, as texturas e a ilustração. Para Linden (2011, p.56) “o título de um livro 

ilustrado se relaciona sobretudo com a representação figurada da capa [...] obedece 

a qualquer tipo de vínculo texto-imagem com as relações de redundância, 

complementaridade e contradição”. Sendo assim, a relação do título com a ilustração 

na capa, são pontos iniciais para o processo de leitura do livro ilustrado e devem 

sintetizar, instigar, ampliar, diminuir, reforçar a narrativa. (NIKOLAJEVA e SCOTT, 

2011) 

 Observamos na figura 107, a proposta de uma capa com apenas uma ilustração 

(personagem central da história) que compõe o espaço designado da capa e da quarta 

capa do livro Ilustrado. O exemplo apresenta ainda os itens: título, nome do 

autor/ilustrador, ilustração e logotipo da editora na capa, e na quarta capa, um texto 

descrevendo o autor/ilustrador e de forma sintetizada, um resumo da narrativa do livro.  

A figura 108 apresenta a relação dissociada das ilustrações na capa e na quarta 

capa, as quais cumprem funções diferentes em ambos os espaços estruturais. 

Notamos a complementaridade entre o título e a ilustração na capa, que apresenta a 

ambientação e os personagens da narrativa de forma amigável, e na quarta capa a 

ilustração sugere certo conflito entre os personagens. 

  

                                                           
30 International Standard Book Number - é um sistema internacional padronizado que identifica 
numericamente os livros segundo o título, o autor, o país, a editora, individualizando-os inclusive por 
edição. Utilizado também para identificar software, seu sistema numérico é convertido em código de 
barras, o que elimina barreiras linguísticas e facilita a circulação e comercialização das obras. 
<http://www.isbn.bn.br/website/> Acessado no dia 12 de agosto de 2016, às 14h 17min. 



96 
 

 

Figura 107 - Capa e Quarta Capa do livro Ilustrado Lino. 

 
Fonte: Neves (2011). 

 
 Figura 108 - Capa e Quarta Capa do Luci e o Touro Valentão. 

 
Fonte: Alexander (2011).  
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3.4.1.2. Guardas.  

 Segundo Linden (2011) as Guardas do livro ilustrado têm uma atividade 

primária, uma estruturação material, que faz a junção das páginas do livro (miolo), 

com a capa (capa e quarta capa).  

O diálogo entre os autores Linden (2011) e Nikolajeva e Scott (2011) sobre a 

exemplificação das Guardas no livro ilustrado, destacam que contribuem para 

acrescentar, minimizar, sintetizar a construção narrativa entre a primeira e a última 

página. Linden (2011, p. 60) explica ainda que “embora mantenham uma ligação com 

a história, a primeira e a última página de guarda o fazem de maneira diferente. A 

primeira antecipa a história, enquanto a última remete de volta a ela”.  Sendo assim, 

as guardas iniciais e finais “podem ser usadas para enfatizar as mudanças que 

ocorrem ao longo do livro”. (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p. 315)  

Notamos a relação de mudança como citado por Linden (2011) no desenvolver 

narracional que é sintetizado nas Guardas de forma conceitual pela ilustração, como 

apresentado na figura 109, em toda trama da narrativa do livro ilustrado narra a busca 

do personagem principal o louco em libertar um pássaro que está inserido em um 

universo de luz, trevas, loucura e sanidade. As guardas do livro apresentam 

ilustrações com os temas centrais abordados na história, em representações 

sintetizadas em forma de ícones. Como exemplo, temos a fechadura e a chave que 

podem reportar a ideias como novos caminhos, aberturas e liberdade, temas 

condizentes com a narrativa do livro.  

Na figura 110 as guardas iniciais e finais apresentam ilustrações que 

ambientam o leitor ao universo da narrativa, onde o personagem principal o 

Astronauta está imerso no espaço sideral, sendo assim, de acordo com Linden (2011) 

as guardas contribuem na composição de significado e na construção narracional 

proposta do livro ilustrado. 

Figura 109 - Guardas Iniciais e finais do Livro Louco: Fuga. 

 
Fonte: Coelho (2015). 
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Figura 110 - Guardas Iniciais e finais do livro Astronauta Magnetar. 

 
Fonte: Beyruth (2012). 

 

3.4.1.3. Frontispício.  

 O Frontispício ou as chamadas folhas de rostos, geralmente trazem indicações 

do livro, como exemplo: o nome do livro, o autor, o ilustrador (caso o ilustrador e o 

autor sejam os mesmos), o tradutor, o logo da editora e uma ilustração. (LINDEN, 

2011) Para Linden (2011), o frontispício é considerado a página das convenções 

editoriais que identificam o próprio livro ilustrado. 

Nikolajeva e Scott (2011, p. 317) comentam sobre a função da ilustração 

presente nessas páginas, “é muito comum haver uma pequena ilustração no 

frontispício [...] que na maioria das vezes é um detalhe de alguma imagem do miolo, 

provavelmente com o fundo retirado. A função da dessa ilustração é puramente 

decorativa, antecipando o enredo.” Sendo assim, a ilustração presente nessa página 

funciona como um incremento a linguagem texto.  

Outra função recorrente ao Frontispício é o precedente da narrativa ou Pré-

narrativa como define Linden (2011, p. 62), que “constitui um patamar convencional 

que precede a narrativa. Por isso, tudo o que se aparenta a uma narrativa e intervém 

antes dessa página é sentido como uma espécie de pré-narrativa.” As páginas que 

antecedem o frontispício, apresentam elementos que vão se desenvolver 

posteriormente na narrativa, como personagens, objetos, ambientação e entre outras. 

Observamos o exemplo na figura 111, que apresenta os elementos do título do livro 

ilustrado, o nome do autor, do ilustrador, o logo da editora e outros itens referentes ao 

processo de editoração do livro (revisor, diagramador, edição e endereço da editora). 
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Figura 111 - Frontispício do livro O dia em que o bocaloca fugiu.  

 
Fonte: Mcknight (2012). 

 

Nesse capítulo, discutimos as concepções relativas à imagem, em um recorte 

delimitado para a ilustração contida nos livros ilustrados. Em seguida, demostramos a 

interação que existe entre as palavras e as ilustrações, com finalidades e funções de 

diferentes maneiras, que potencializam a construção narracional do livro ilustrado, de 

forma que, essa relação entre as linguagens definem a especificidade do livro 

ilustrado, com o chamado iconotexto. E por final, abordamos os conteúdos específicos 

que abarcam o universo do livro ilustrado e seus elementos estruturais, que foram a 

base para a construção do Produto Livro Ilustrado (abordado no item 4.1), intitulado 

Cadê meu instrumento?. 

No próximo capítulo serão apresentados os dois produtos oriundos das 

análises e pesquisas do presente trabalho: o Livro Ilustrado e o Guia de 

Aprendizagem. 
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4. PRODUTOS DESENVOLVIDOS. 

 

Nesse capítulo da pesquisa, serão apresentados os produtos desenvolvidos e 

que foram construídos com base nas teorias e conceitos abordados nos capítulos 

anteriores. Que resultaram na criação de um Livro Ilustrado e um Guia de 

Aprendizagem. 

No tópico 4.1 será apresentado o produto Livro Ilustrado, com suas 

especificidades; o Livro Ilustrado em si – disposto em páginas duplas; a Poética de 

composição; e uma análise construcional do Livro Ilustrado, com a base teórica 

abordada nos capítulos anteriores. E, na sequência, no tópico 4.2 será exposto o 

produto Guia de Aprendizagem, com suas especificidades e os capítulos que o 

compõem (teóricos e a proposta de aplicação prática). 

 

4. 1. LIVRO ILUSTRADO.  

 O primeiro produto elaborado pelo presente autor da pesquisa, consiste no 

Livro Ilustrado intitulado Cadê meu instrumento?,  que em sua estrutura apresenta: 32 

páginas de miolo, capa, quarta capa, guardas (iniciais e finais) e frontispício.  

 

4.1.1. Cadê meu instrumento?.  

 As páginas do Livro Ilustrado Cadê meu instrumento?, apresentadas a seguir, 

estão adaptadas para o formato da página dessa pesquisa, para uma melhor 

visualização do leitor. O tamanho real do Livro Ilustrado, consiste em: Fechado, 24 

centímetros de largura e altura; Aberto, 24 centímetros de altura e 48 centímetros de 

largura. Apresenta capa (figura 112), quarta capa (figura 127), páginas de guarda 

(figura 113 e 126) e frontispício (figura 114) e as páginas do miolo. 
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Figura 112 - Capa do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 113 - Guardas Iniciais do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 114 - Frontispício do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 115 - Páginas 6 e 7 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 116 - Páginas 8 e 9 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 117 - Páginas 10 e 11 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 118 - Páginas 12 e 13 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 119 - Páginas 14 e 15 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 120 - Páginas 16 e 17 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 121 - Páginas 18 e 19 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 122 - Páginas 20 e 21 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

. 
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Figura 123 - Páginas 22 e 23 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

Figura 124 - Páginas 24 e 25 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 125 - Páginas 26 e 27 do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 126 - Guardas Finais do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 127 - Quarta capa do livro Cadê meu instrumento?. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 128 - Prefácio do livro ilustrado. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
4.1.2. A Poética. 

 O produto antes de ser concebido como um objeto artístico físico, um Livro 

Ilustrado, foi antes de tudo um pensamento, uma reflexão sobre os sentimentos 

humanos relacionados ao produzir, apreciar música. 

 O Livro Ilustrado Cadê meu instrumento? é um metáfora sobre sentimentos, 

sonhos, perseveranças e criatividade, relacionadas com o universo da Arte, na 

narrativa do livro: gostar dos sons e produzir música.   

Construída de forma infantil, com uma linguagem simplista e poética, a história 

narra a trajetória do urso Miró, o protagonista. Miró busca nos seus experimentos 

musicais, a alegria de brincar e viver produzindo sons. Quando em um passeio com a 

família na loja de instrumentos musicais, Miró apaixona-se pelos diversos sons ali 

presentes, até encontrar um que toque seu coração, o banjo. Túlia, mãe de Miró, ao 

observar o gosto do filho aos instrumentos musicais, presenteia-o com o instrumento 

que tanto desejou: o banjo. Miró ao tentar compor uma música, não consegue, ficando 

frustrado e deixando para outro dia, até que quando acorda motivado para compor 

sua canção, seu instrumento desaparece. Miró procurou em vários lugares, mas 

esqueceu de que os sons estão ligados aos sentimentos e faltou procurar em um lugar 

- em si mesmo. Aí conseguiu encontrar seu banjo e a compor sua música.  

Na história do livro Cadê meu instrumento?, os sons produzidos, o ato de 

compor música, representa a ligação intrínseca com os sentimentos humanos. A 

perda do instrumento de Miró é uma metáfora para olhar os próprios sentimos, para 

dentro de si mesmo. É uma busca de Miró para compor sua música, nas suas 
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lembranças, vivências e nos sentimentos existentes, exteriorizados e transpostos em 

sons – música, no ato de criar. 

 

4.1.3. Uma Abordagem em Análise. 

O Livro Ilustrado Cadê meu instrumento?  produzido especificamente para essa 

pesquisa, apresenta todo o processo criativo, gráfico e estético desenvolvido em prol 

a linguagem textual e visual para a confecção desse produto. O produto, um livro 

Ilustrado, foi desenvolvido com base teórica dos capítulos anteriores, na relação de 

leitura entre as ilustrações e as palavras, a presença do iconotexto. 

 O processo de construção do livro teve início na criação escrita da história, após 

isso, a história foi dividida em páginas específicas. E estruturada individualmente cada 

página, o texto com a ilustração. Para então, serem diagramadas, impressas e 

grampeadas. 

Na construção do Livro Ilustrado Cadê meu instrumento?, a Ilustração é parte 

integrante ao processo textual - visual, sendo indispensável a sua utilização na 

narrativa do livro. Com base no capitulo 2 dessa pesquisa, a criação das ilustrações, 

foram embasadas na Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas 

Geométricas para compor uma imagem, exemplificado no item 2.3.  

Os materiais utilizados para a construção das ilustrações foram inicialmente, 

folha A4 e lápis de desenho (para a construção do esboço, de forma manual), na 

sequência, foram digitalizadas essas produções. Após isso, com o uso do computador 

e da mesa digitalizadora31 (figura 129) com o software Photoshop instalado, foram 

finalizados os traços e a colorização das ilustrações.  

Figura 129 - Materiais utilizados na construção das ilustrações. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

                                                           
31 Equipamento utilizado para construções gráficas no computador, uma espécie de prancheta - com 
a possibilidade para desenho, e uma caneta de desenho – Stylus.  
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Com base nos autores Silveira (2011), Pedroza (2008; 2009) e Peter (2014) 

sobre a teoria, uso e relações das cores de forma harmônica, essas foram aplicadas 

no processo de construção das ilustrações, do presente livro ilustrado. Na figura 130, 

as cores utilizadas na construção visual do protagonista da história - o urso Miró, 

baseia-se na relação monocromática e complementar das cores para criação do 

personagem. Na ambientação interna das ilustrações (figura 131), utilizada a relação 

composta e monocromática das cores para o processo de composição, na 

ambientação externa (figura 132), a relação de tríade, monocromática e composta das 

cores, foram utilizadas para a construção de uma unidade estética. 

Figura 130 - Cores do personagem Miró.

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 
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Figura 131 - Cores: ambientação interna.  

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
Figura 132 - Cores: ambientação externa. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

A proposta do Livro Ilustrado Cadê meu instrumento?, é construída do início 

até o final do livro, desde a Capa até a Quarta capa, não apenas no miolo que 

apresenta. A narrativa da história é norteada pelo Urso Miró na busca do seu 

instrumento musical perdido para compor sua canção, e notamos essa relação de 

busca sintetizada da história do livro, na Capa (figura 112) e Quarta Capa (figura 127).  

Para a construção narracional da história, foram utilizadas as funções 

apresentadas por Linden (2011) que relaciona a linguagem textual e visual para uma 

fluidez no processo de leitura ao espectador/leitor, em uma construção harmônica dos 

elementos dentro das páginas duplas, no processo de diagramação. Notamos, a 

função de repetição nas figuras 116, 117, 120 e 125, quais de alguma forma no 



111 
 

 

processo de leitura de instância primária ou secundária das linguagens, a repetição 

está presente, de forma a fortalecer a construção narracional. 

Nas figuras 120 e 121, a função de seleção está presente nessas páginas, 

quais as ilustrações fragmentam, recortam partes da linguagem textual (aspectos 

específicos) e representam de forma visual com a ilustração.  

A função de revelação está presente nas figuras 122, 123 e 124, que na 

narrativa do livro ilustrado, existe uma expectativa por parte do leitor em saber, onde 

está o instrumento perdido do protagonista Miró, e essa revelação antecede nas 

ilustrações, do que pelo texto - palavras.  

Nas páginas do livro ilustrado, a função completiva e a função de ampliação 

estão relacionadas nas figuras 115, 116, 118, 119, 122, 123 e 125 essas quais 

apresentam lacunas para que a ilustração e/ou texto posicione-se em relação entre 

ambos as linguagens, em diversas páginas a ilustração completa (exemplo na 

ambientação da história) e elementos presente na narrativa, ora, o texto completa e 

exemplifica (exemplo ações e sentimento do protagonista Miró). 

Notamos na figura 128 a poesia da escritora Larissa Clausen, que escreveu 

para o prefácio do Livro Ilustrado, que relaciona na poesia os elementos da narrativa, 

como as notas, os sons e os elementos musicais. 

Por fim, na quarta capa (figura 127), a narrativa do Livro Ilustrado se encerra 

com a ilustração, que apresenta o instrumento perdido do personagem Miró (na parte 

de trás do livro ilustrado, fazendo analogia com a própria história) e com a frase da 

escritora Larissa Clausen, “Que a música encontra cada sentimento a ser tocado”. 

 

4.1.4. Aplicabilidade ao Ensino. 

 A potencialidade de um livro ilustrado voltado para o ensino pode apresentar 

benefícios relacionados à Leitura (da imagem ou da escrita); Imaginação; Criatividade; 

Apreciação estética e demais utilizações voltadas à aprendizagem nas diversas 

disciplinas do currículo escolar, utilizando-o como potencial tanto como livro Ilustrado, 

ou partes que o compõe: como as ilustrações ou a escrita textual.  
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4.2. GUIA DE APRENDIZAGEM. 

 O segundo produto elaborado pelo autor da presente pesquisa, consiste em um 

Guia de Aprendizagem. É estruturado de forma sequencial e apresenta conteúdos 

teóricos e atividades práticas, oriunda da relação entre as Artes Visuais e a 

Matemática. Sua estrutura apresenta 72 páginas de miolo, capa e quarta capa, 

guardas (iniciais e finais) e frontispício, o Guia de aprendizagem é intitulado de 

Desenho com as formas Geométricas32. 

 

4.2.1. Desenho com as formas Geométricas. 

 O Desenho com as formas geométricas (figura 133) têm as especificações de 

tamanho: Fechado, 17,5 centímetros de largura e 24 centímetros altura; Aberto, 24 

centímetros de altura e 35 centímetros de largura.  

Figura 133 - Quarta Capa/Capa do Guia de Aprendizagem  
Desenho com as formas geométricas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

  
 Os capítulos que constroem o Guia de Aprendizagem, apresentam conteúdos 

teóricos da relação entre as Artes Visuais e a Matemática, também contém atividades 

práticas de experiênciação com o desenho a partir das formas geométricas, são 

delimitados em três capítulos: 

                                                           
32 O produto completo está contido no Apêndice B. 
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1. Olha ali, e olha aqui também;  

2. A proposta de experimentação com as formas geométricas; 

3. Apontem os seus lápis. 

O primeiro capítulo Olha ali, e olha aqui também apresenta alguns apontes 

históricos e elementos específicos da relação entre as Artes Visuais e a Matemática 

na construção figurativa da imagem. Destaca alguns exemplos de artistas, 

engenheiros e matemáticos que utilizaram de elementos para o pensar/visualizar 

geométrico no desenvolvimento figurativo, seja em: objetos do cotidiano, nas pinturas, 

histórias em quadrinhos, nas fotografias, entre outras linguagens. 

O segundo capítulo A proposta de experimentação com as formas geométricas, 

expõem a proposta de construção da imagem com as formas geométricas, essa qual, 

parte dos conteúdos da presente pesquisa (abordado no item 2.3) e com as 

exemplificações visuais dos itens 2.3.1.1 e 2.3.1.2 quais demonstram a 

(dês)construção da imagem com as formas geométricas. 

O terceiro capítulo Apontem os seus lápis, exibe atividades de abordagens 

sequenciais e práticas, de forma a contribuírem com a prática do desenho a partir das 

formas geométricas, as atividades apresentadas são: 

- Exercitando com as formas Geométricas; objetivo dessa atividade é 

praticar o desenvolvimento das formas geométricas. (figura 134) 

Figura 134 - Páginas 56 e 57 da do Guia de Aprendizagem  
Desenho com as formas geométricas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016).  

 

- Pontuando as formas geométricas; essa atividade tem como objetivo 

visualizar e pontuar as formas geométricas, desenhando-as sem perder a estrutura 

da imagem, de modo a contribuir para o olhar geométrico. (figura 135) 
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Figura 135 - Páginas 58 e 59 da do Guia de Aprendizagem  
Desenho com as formas geométricas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

  

- Desenhando com as formas: Centralização e Simetria; objetiva produzir o 

desenho de objetos, apontando neles os elementos da centralização das formas e da 

simetria. (figura 136) 

Figura 136 - Páginas 62 e 63 da do Guia de Aprendizagem  
Desenho com as formas geométricas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

  
- A luz e a Sombra; objetivo dessa atividade é produzir o desenho de objetos, 

apontando neles os elementos de Luz e Sombra. (figura 137) 
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Figura 137 - Páginas 64 e 65 da do Guia de Aprendizagem  
Desenho com as formas geométricas 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
- Produzir o que vier na cabeça; essa atividade tem como objetivo o 

produzir/criar desenho com o que vier na cabeça do leitor, de modo a desenhar 

qualquer coisa utilizando da Proposta de Experimentação de Desenho a partir de 

Formas Geométricas para compor uma Imagem e dos elementos abordados nas 

atividades anteriores. 

 O Desenho com as Formas Geométricas é destinado a qualquer pessoa que 

queira experimentar o desenho, com propósitos diferentes, seja de compreender a 

construção com as formas geométricas ou observar a (des)construção da imagem ou 

de desenhar. O Guia de aprendizagem pode também ser utilizado para o ensino, como 

um recurso ao professor, mas cabe a ele, adaptá-lo a sua realidade de atuação. Esse 

guia também propõe construir reflexões e experimentações acerca do mundo em que 

se vive, relacionando as duas áreas do conhecimento: Artes Visuais e a Matemática. 
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5. PRODUTOS DA PESQUISA E FUTUROS PROFESSORES: PRIMEIRAS 

APROXIMAÇÕES - CURSO EXTENSÃO PARA VALIDAÇÃO DO GUIA DE 

APRENDIZAGEM. 

 

Nesse capítulo da pesquisa detalhamos os princípios e os métodos utilizados 

que fundamentam a aplicabilidade do Produto Guia de Aprendizagem elaborado. A 

partir de uma proposta de pesquisa qualitativa, exibimos às possibilidades 

metodológicas e os percursos construídos em três itens. O primeiro item apresenta os 

sujeitos da pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e mostra à ação prática da 

pesquisa no curso de extensão. O segundo expõe uma descrição das ações da 

pesquisa e descreve o curso de extensão e o terceiro item exibe a interpretação, 

aproximação e análise dos dados coletados referentes ao curso de extensão aplicado. 

 

5.1. TRAJETÓRIA DA APROXIMAÇÃO. 

Esse item tem o propósito de caracterizar, pesquisar e apresentar como foi 

organizada a proposta para validação do Guia de Aprendizagem. Para tanto, 

elaboramos o curso de extensão Aproximações entre Artes Visuais e Matemática a 

partir das Formas Geométricas e do desenho. Apresentaremos esse processo, 

organizado em três (3) subitens: Sujeitos da Pesquisa, Instrumentos de Coleta de 

Dados e Um Ponto Definido.  

 

5.1.1. Sujeitos da Pesquisa. 

Os participantes do curso de extensão foram 7 (sete) alunos regularmente 

matriculados no curso de graduação em licenciatura em Artes Visuais do período de 

vespertino. Ressaltamos a participação voluntária dos acadêmicos, de maneira que 

esses tiveram o conhecimento prévio dos procedimentos que seriam seguidos durante 

o curso de extensão, com os critérios devidamente esclarecidos, os participantes 

assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice C) cientes da 

participação na presente pesquisa. 

Em relação ao perfil dos participantes, a média entre 23 até 32 anos de idade, 

a quantidade de participantes do gênero feminino, foram quatro (4) e do masculino 

três (3) participantes. Para manter o anonimato aos nomes dos participantes, esses 

foram intitulados de M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Todos os participantes eram 

matriculados no último período do curso de Licenciatura em Artes Visuais, tinham 
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experiências como professores de Artes Visuais e também experiências como 

produtores de materiais das variadas linguagens artísticas.  

 

5.1.2. Instrumentos de Coleta de Dados. 

A coleta de dados e a análise por parte do pesquisador é de suma importância 

nessa etapa da pesquisa, em decorrência da análise da ação do fenômeno, a 

pesquisa propõe descrever as peculiaridades, atos e as ações específicas oriundo do 

fenômeno, portanto, utiliza-se de técnicas para coletar os dados e analisar de forma 

indutiva, com questionário e observação de ordem sistemática.  

 Para captar os dados necessários para a presente pesquisa, foram utilizados 

duas técnicas, a primeira delas consiste na aplicação de questionários e a segunda 

utiliza-se dos registros de notas de campo. 

 Entende-se que os questionários e a formulação de perguntas devem ser 

objetivos e precisos para que em respostas dos participantes aconteça uma 

interpretação acerca do questionamento. Para Gil (2008, p. 128) o questionário é 

apontado,  

[...] como a técnica de investigação composta por um número mais ou menos 
elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo 
o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas [...]. 
 

 Elaboramos questões objetivas e discursivas para nortear a discussão 

interdisciplinar da pesquisa entre as Artes Visuais e a Matemática, como também, ao 

Produto Guia de Aprendizagem que proporciona uma experimentação com desenho 

utilizando as formas geométricas. 

Na presente pesquisa, indicamos como registro as notas de campo, levando 

em consideração os apontamentos do pesquisar naquilo que se vê, ouve, reflete e 

experimenta no decorrer do fenômeno, sendo assim, também em decorrência a coleta 

de dados, a todos os materiais produzidos pelos participantes e os sujeitos da 

pesquisa durante o fenômeno. Segundo Gil (2008), as notas de campo possibilitam 

ao pesquisador detalhar, narrar, especificar os sujeitos da ação, como também os 

vários objetos produzidos ou contidos, como as atividades exercidas, as falas e 

discussões, em decorrência aos dados coletados de modo qualitativo propiciam ao 

pesquisador compilar, mostrar e apontar às reflexões, os procedimentos, as conexões 

e as ideias na pesquisa. De modo que, os dados levantados do campo podem ser 

compreendidos como as falas (transcritas), as imagens (das ações e das atividades), 



118 
 

 

os documentos (referentes à pesquisa) entre os demais materiais que pressupõe 

corresponder na análise da pesquisa.  

 Na pesquisa a utilização das notas de campo foi de suma importância, pois 

possibilitou ao pesquisar descrever, analisar e experienciar os acontecimentos 

vivenciados pelos participantes, sujeitos ativos da presente pesquisa. 

 

5.1.3. Um Ponto Definido. 

Para a aplicação da pesquisa o presente autor fez ações de cunho teórico, que 

consiste em planejar uma abordagem que relacione as disciplinas de Artes Visuais e 

da Matemática, esse planejamento produzido/compilado é oriundo da bagagem 

teórica discutida e apresentada nos capítulos anteriores da pesquisa, como também 

do Produto Guia de Aprendizagem (item 4.2) produzido pelo autor da pesquisa, que 

se utiliza do potencial relacional das Artes Visuais e da Matemática para uma 

aplicação experiencial. 

A trajetória para a aplicação consistiu na escolha da instituição de ensino 

Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG (Ponta Grossa - Paraná - Brasil), e 

nessa, os acadêmicos do último ano do curso de licenciatura em Artes Visuais. A 

escolha se deu pelo entendimento que os acadêmicos teriam amplo conhecimento 

sobre os conteúdos referentes às Artes Visuais e a prática com as linguagens 

artísticas, sendo essas um potencial aberto para a pesquisa. Sendo assim construído 

o curso de extensão. 

O curso de extensão intitulado Aproximações entre Artes Visuais e Matemática 

a partir das Formas Geométricas e do desenho foi cadastrado na Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Acadêmicos sob coordenação da Profª. Dra. Josie Agatha 

Parrilha da Silva (por ser ela docente da Universidade Estadual de Ponta Grossa - 

UEPG). O curso foi divulgado (figura 138) e a participação dos acadêmicos seria de 

maneira voluntária e para cunho referente à pesquisa, análise e difusão do 

conhecimento.  
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Figura 138 - Apresentação Visual do Curso de Extensão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 

A proposta para o curso de extensão, foi de desenvolver um minicurso teórico-

prático. E foram apresentadas as relações entre Artes Visuais e a Matemática a partir 

da aproximação/vínculo com os conteúdos específicos de cada área: as formas 

geométricas e o desenho. Esses conteúdos específicos se relacionam na construção 

visual, constroem/estruturam a imagem figurativa. O curso teve como objetivo: 

desenvolver uma proposta interdisciplinar a partir das áreas de Artes Visuais e 

Matemática, que utilizasse o desenho e as formas geométricas para criação da 

imagem. Sendo assim, foi apresentada uma possibilidade de experimentação do 

desenho com as formas geométricas, relacionando a Matemática e a Arte, para que 

os participantes experimentassem as possibilidades educacionais da proposta. A 

carga horária do curso foi de vinte (20) horas e seguiu com os seguintes passos: 

1. Apresentação histórica da relação entre as Artes Visuais e a Matemática 

com seus conceitos específicos; 

2. Análise de imagens de Artes Visuais que utilizam formas geométricas; 

3. Apresentação do Guia de Aprendizagem; 

4. Análise e criação de imagens/desenhos utilizando as formas 

geométricas.  

 

O curso de extensão foi realizado nos dias 08 e 21 de dezembro de 2016, na 

sala do miniauditório do bloco da central de salas, na Universidade Estadual de Ponta 

Grossa – UEPG, na sede do campus em Uvaranas. 
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5.2. APRESENTAÇÃO DO EXPERIMENTO.  

 Esse item da pesquisa tem o propósito de descrever cada um dos encontros 

que aconteceram no curso de extensão Aproximações entre Artes Visuais e 

Matemática a partir das Formas Geométricas e do desenho. Descreveremos os dois 

experimentos que ocorreram, em dois (2) subitens: o primeiro e o segundo encontro. 

 

5.2.1. Primeiro encontro. 

No primeiro encontro do curso de extensão (08 de dezembro de 2016) iniciou-

se com a apresentação do autor da presente pesquisa, destacando aspectos da 

trajetória como pesquisador e produtor de Arte33. Na sequência, com o objetivo de 

captar o conhecimento prévio e as concepções dos participantes envolvidos na 

pesquisa, sem inferir ou influenciar no que compreendem sobre o tema que será 

abordado, apresentamos duas questões iniciais para que os participantes refletissem 

e escrevessem sobre essas indagações, sendo-as:  

o Qual a relação entre as Artes Visuais e a Matemática?  

o Como trabalhar essa relação entre as Artes Visuais e a Matemática? 

Essas questões apresentadas acima são de extrema relevância na presente 

pesquisa, tanto na teoria abordada que relaciona os apontes históricos entre Artes 

Visuais e a Matemática (apresentadas no capítulo 2), como também, os participantes 

poderiam responder e indicar reflexões e apontamentos para o produto – O Guia de 

Aprendizagem. 

Foi apresentado aos participantes a problemática, os objetivos (geral e os 

específicos) e a estrutura visual da pesquisa (figura 01), para que, esses 

compreendessem a relação entre os conteúdos/teorias que são abordadas e 

relacionadas de maneira intrínseca na pesquisa e que resultam desses capítulos os 

produtos produzidos pelo autor – Livro Ilustrado e o Guia de Aprendizagem.  

Indagamos aos participantes duas questões sobre o processo de produção que 

utilizam nas composições: 

o Qual é o material que mais utilizam ou tem afinidades de produção? 

o Nesse amplo campo de composição/criação, cada um com sua 

linguagem específica, ou mesmo buscando essa linguagem de 

                                                           
33  Apresentado a história em quadrinhos A Janela dos Meusolhos (NASCIMENTO, 2015) e o livro 
Ilustrado – Cadê meu instrumento? (item 4.1.1) 
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produção. Vocês acreditam que parte da matemática (algum conteúdo) 

pode estar inserida nesse processo de produção de cada um de vocês? 

Para indagar os participantes à relação de formação da imagem figurativa, 

apresentamos os exemplos das obras A última Ceia (figura 20) de Leonardo Da Vinci 

e Les Demoiselles d’Avignon (figura 36) de Pablo Picasso. 

Apresentado aos participantes seis (6) apontes históricos da relação entre as 

Artes Visuais e a Matemática, onde as formas geométricas estavam relacionadas de 

alguma maneira na construção figurativa da imagem. Os apontes apresentados 

visualmente foram:  

o Pirâmides de Queops, Quéfrens e Miquerinos, no deserto de Gizé, no 

Egito. (figura 03) 

o Esfinge que representa o Faraó Quéfren, na planície de Gizé, no Egito. 

(figura 05) 

o Mural do túmulo de Khnumhotep. 1900 a.C. (figura 07) 

o Estudo para o Fundo de Adoração dos Reis Magos, Florença, Gabinetto 

dei Disegni e Stampe degli Uffizi. Leonardo Da Vinci. (figura 18) 

o Página de Asterios Polyp. (figura 42) 

o Fotograma do filme 300 de Esparta (EUA, 2007), dirigido por Zack 

Snyder. (figura 44) 

Após a exposição dos apontes visuais citados acima, apresentamos os 

conceitos específicos da área de Artes Visuais e da Matemática (item 2.2). Na 

sequência ficou aberto aos participantes para contribuírem com apontamentos para 

cada uma das imagens apresentadas. Após isso, foram mostrados os quatro (4) 

passos da Proposta de Experimentação de Desenho a partir de Formas Geométricas 

para compor uma Imagem (item 2.3.1), com os exemplos: do foguete (item 2.3.1.1) e 

da ilustração (item 2.3.1.2). 

Como exposição final de conteúdo da pesquisa, apresentamos a estrutura do 

Guia de Aprendizagem (O Desenho e as Formas Geométricas): os conteúdos que 

contêm em cada capítulo do guia, a abordagem de leitura (relação do texto escrito 

com as imagens) e a Proposta de Experimentação com o Desenho e as Formas 

Geométricas. 

Para finalizar a primeira intervenção, pedimos aos participantes que novamente 

refletissem e escrevessem sobre as questões iniciais indagadas e fizessem apontes 

sobre o produto apresentado:  
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o Qual a relação entre as Artes Visuais e a Matemática?  

o Como trabalhar essa relação entre as Artes Visuais e a Matemática?  

o Apontes sobre o Produto - Guia de Aprendizagem.  

 
5.2.2. Segundo encontro. 

 No segundo encontro do curso de extensão (21 de dezembro de 2016) 

desenvolvemos a aplicação prática, que buscou sensibilizar o olhar dos participantes 

para as formas geométricas contidas nas imagens e experienciassem o desenho com 

as formas geométricas. 

 A segunda aplicação34 foi estruturada em quatro (4) exercícios práticos para o 

visualizar/produzir com as formas geométricas, com o intuito de validar e aplicar os 

exercícios que estão contidos no Produto Guia de Aprendizagem.  

 O primeiro exercício proposto foi uma aplicação mais aberta, de cunho de 

criação/composição pessoal dos participantes, na qual pedimos para produzirem um 

desenho de qualquer objeto que imaginassem. 

 O segundo exercício proposto teve o objetivo de sensibilizar o olhar dos 

participantes em visualizar as formas geométricas que estão contidas nas diferentes 

imagens. Foi apresentado em dois (2) blocos de imagens, o primeiro bloco apresenta 

imagens que são estruturadas com as formas geométricas (figura 139, bloco A) e o 

segundo bloco as imagens que são definidas com as formas geométricas (figura 139, 

bloco B), cada bloco com três (3) imagens de apontes históricos distintos. Cada 

participante escolheu uma imagem de cada bloco para fazer o exercício proposto, com 

essas normativas: 

 Com a produção do desenho em uma folha A4, retirar de cada uma das 

imagens escolhidas às formas geométricas que acreditam visualizar e 

conter na imagem.  

 Com a produção do desenho em uma folha A4, retirar de cada uma das 

imagens as formas geométricas, de modo a visualizar a construção 

estrutural figurativa da imagem. 

Figura 139 - Material produzido para o curso de Curso de Extensão. 

                                                           
34 Os materiais de produção utilizados (folhas A4, impressões das pinturas, lápis para diferentes 
desenhos, lápis de cores e tintas) pelos participantes na pesquisa, foram distribuídos pelo pesquisador. 
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Fonte: Reprodução das figuras 11, 25, 30, 32, 36 e 11.35 

 

 O terceiro exercício proposto aos participantes consistiu em uma continuidade 

do primeiro e do segundo exercício, sendo assim, foi pedido para redesenharem o 

mesmo objeto do primeiro exercício em outra folha A4, de forma a estruturarem e 

potencializarem o objeto com as formas geométricas, após isso finalizariam a 

figuração do objeto. 

 O quarto exercício proposto nessa última intervenção, consistiu na ilustração 

de uma poesia em uma folha A4. Foi apresentado quatro (4) diferentes poesias para 

executarem a ação do exercício, de modo que, todos deveriam criar/compor uma 

ilustração que melhor relacionasse o texto poético com a ilustração (imagem). As 

poesias apresentadas aos participantes foram: 

 
Poesia 1 - A Boneca de Olavo Bilac. 

 
A Boneca 

 
Deixando a bola e a peteca, 

Com que inda há pouco brincavam, 
Por causa de uma boneca, 
Duas meninas brigavam. 

Dizia a primeira: “É minha!” 
— “É minha!” a outra gritava; 

E nenhuma se continha, 
Nem a boneca largava. 

Quem mais sofria (coitada!) 
Era a boneca. Já tinha 

Toda a roupa estraçalhada, 
E amarrotada a carinha. 
Tanto puxavam por ela, 

Que a pobre rasgou-se ao meio, 

 
Poesia 2 - Canção de Cecília Meireles. 

 
Canção  

 
Pus o meu sonho num navio 
e o navio em cima do mar; 

- depois, abri o mar com as mãos, 
para o meu sonho naufragar. 

Minhas mãos ainda estão molhadas 
do azul das ondas entreabertas, 

e a cor que escorre de meus dedos 
colore as areias desertas. 

O vento vem vindo de longe, 
a noite se curva de frio; 

debaixo da água vai morrendo 
meu sonho, dentro de um navio... 

Chorarei quanto for preciso, 
para fazer com que o mar cresça, 

                                                           
35 As fontes de cada imagem apresentada nos blocos A e B estão contidas na primeira 
aparição/utilização na pesquisa. 
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Perdendo a estopa amarela 
Que lhe formava o recheio. 
E, ao fim de tanta fadiga, 

Voltando a bola e a peteca, 
Ambas, por causa da briga, 

Ficaram sem a boneca 

e o meu navio chegue ao fundo 
e o meu sonho desapareça. 
Depois, tudo estará perfeito; 
praia lisa, águas ordenadas, 

meus olhos secos como pedras 
e as minhas duas mãos quebradas. 

 
 

 
Poesia 3 - A Bailarina de Cecília 

Meireles. 
 

A Bailarina 
 

Esta menina 
tão pequenina 

quer ser bailarina. 
Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 
Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá 
Não conhece nem lá nem si, 
mas fecha os olhos e sorri. 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 
e não fica tonta nem sai do lugar. 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 
e diz que caiu do céu. 

Esta menina 
tão pequenina 

quer ser bailarina. 
Mas depois esquece todas as danças, 
e também quer dormir como as outras 

crianças. 
 

 
Poesia 4 – Tênis de Guilherme de Almeida. 

 
Tênis 

 
A titia 

borda e espia 
o gato branco, enroscado 
no feltro verde da mesa 

e acordado, 
com certeza. 
Um novelo 

cai.  E, ao vê-lo, 
o gato bate na bola 

e a bola, branca de neve, 
pula e rola, 

fofa e leve… 
Silenciosa, vagarosa, 

—  uma duas angolinhas…  – 
a bola solta uma lenta, 

longa linha 
que se aumenta. 
Pouco a pouco, 
no mais louco 

desnorteante corrupio, 
a bola desaparece. 

Mas o fio 
Cresce…cresce… 

 

 

5.3. RESULTADOS DA APROXIMAÇÃO.  

 Nesse item da pesquisa serão abordados os resultados de aproximação 

obtidos na aplicação do curso de extensão Aproximações entre Artes Visuais e 

Matemática a partir das Formas Geométricas e do desenho. Apresentaremos e 

analisaremos os dados obtidos dos participantes da pesquisa: suas falas (transcritas 

em texto), textos escritos e a produção em desenho. Os dados serão apresentados 

em itens separados, referentes ao primeiro e segundo encontro do curso de extensão. 

 

5.3.1. Primeiro encontro. 

 A primeira questão apresentada aos participantes consistiu em, buscar as 

concepções em relação entre as Artes Visuais e a Matemática, de modo a observar o 

que compreendem dessa relação (não inferir ou apresentar apontamento sobre a 
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questão). Fizemos a indagação: “Qual a relação entre as Artes Visuais e a 

Matemática?”. As respostas dos participantes serão apresentadas no Quadro 1: 

Questão 01 - Qual a relação entre as Artes Visuais e a Matemática?36 

M1 A Matemática faz parte, assim como a Arte faz parte da Matemática. Existe uma relação muito 
próxima. Pensando na teoria e na prática artística, precisamos da matemática para pensar, 
produzir e chegar a um resultado final de produção. 
 

M2 Relacionam-se muito através da aplicação técnica que a Matemática oferece às Artes, sendo 
primordial para a perspectiva, proporção, cálculo de ângulos e dimensões. Suas correlações 
durante o renascimento proporcionaram uma importância junção e enaltecem as duas 
disciplinas, apesar de a Matemática e Artes sempre estarem juntos durante a história. 

M3 Nas Artes Visuais, entro da plasticidade, apropria-se de formas geométricas e elementos 
presentes na matemática, para transforma-los, re-significa-los dentro de sua proposta. Bem 
como são necessários cálculos matemáticos para proporções de desenhos. Vários pintores 
do Renascimento e outros períodos artísticos usavam a proporção áurea, simetria, equilíbrio 
e proporção fibonacci. Os elementos fundamentais da linguagem visual estão interligados em 
uma relação de imagem. 
 

M4 A Matemática pode ser usada na Arte para os cálculos do “retângulo áureo”, para medir e 
precisar proporções e até mesmo para gerar imagens (principalmente geométrica). Além 
disso, noções matemáticas conferem ao artista maior noção espacial, o que por sua vez 
auxilia na produção de imagens mais precisas no quesito do uso de profundidade. 
 

M5 Confesso que tenho pouco de desdém a quem fala que cursa Artes Visuais por “detestar” 
Matemática. Não me dou bem com cálculos, mas sei da necessidade em ter um mínimo de 
conhecimento para compor uma ilustração. A Matemática é necessária na construção de uma 
imagem, quanto às formas geométricas, para o cálculo do espaço quando se quer aumentar 
ou diminuir uma figura. 
 

M6 Dentro da composição de uma obra que se possa trabalhar com perspectiva, são necessários 
cálculos matemáticos para que ela passe essa sensação de realidade. Outra relação às 
formas geométricas que ajudam a formar um desenho de início pela estrutura que vai ganhar 
forma com a continuidade de traços. 
 

M7 A Matemática trabalha muito com números, e as Artes Visuais com desenhos, cores, acredito 
que a relação entre as duas disciplinas possa ser uma ligação, ao trabalhar com números, e 
usar imagens para exemplificar os conteúdos, porque com a parte visual é bem mais fácil, 
consegue assimilar o conteúdo. 
 

Quadro 1: Respostas dos participantes do curso à questão 01. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 

 

Observamos que todos os participantes do curso responderam que existe uma 

relação entre as Artes Visuais e a Matemática e apontaram para uma relação de 

conteúdo que transita entre as duas áreas do conhecimento: desde o processo de 

produção da imagem, como as técnicas para a concepção da imagem. Os dados 

mostram que essa primeira questão, 100% dos participantes souberam responder a 

                                                           
36 As respostas contidas nos quadros a seguir, são descritas conforme a produção/descrição dos 
participantes, sem alteração ortográfica ou de concordância por parte do pesquisador, sendo assim, 
para manter a validade dos materiais coletados para abordagem e análise na pesquisa. 
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relação que existe entre as Artes Visuais e a Matemática em um processo de 

construção da imagem.   

Relacionamos as respostas dos participantes do quadro 1, diretamente com os 

autores abordados nos capítulos anteriores da pesquisa, que apresenta Artes Visuais 

e a Matemática em uma relação intrínseca. Observamos a ligação das respostas, que 

apontam para o processo de pensar, dimensionar, compor e poetizar uma imagem, 

em uma conexão direta com a abordagem dos autores Alencar (1986), Ostrower 

(1978), Linden (2011), Pedroza (2008; 2014) e Peter (2014) que teorizam sobre esses 

conteúdos. Também observamos nas respostas, o direcionamento para os apontes 

históricos e elementos específicos das Artes Visuais e da Matemática, que podemos 

relacionar diretamente aos autores Gombrich (2011), Proença (2008), Zaleski Filho 

(2013), Dondis (2003), Contador (2007), Jorge (2012) e Vordeman (2013). 

A segunda questão apresentada aos participantes foi “Como trabalhar essa 

relação entre as Artes Visuais e a Matemática?”, podemos observar essa questão de 

modo contínuo à primeira questão indagada, sendo que, se existe uma relação entre 

as Artes Visuais e a Matemática, como trabalhar essa relação. A resposta dos 

participantes pode ser visualizada a seguir no Quadro 2: 

Questão 02 - Como trabalhar essa relação entre as Artes Visuais e a Matemática? 
 

M1 Essas relações podem ser abordadas na questão de produção, como por exemplo, proporção, 
utilização de figuras geométricas, a que está muito presente nas produções. Podem ser 
trabalhadas em sala de aula juntando essas duas áreas. 
 

M2 Sendo ensinadas as aplicações da Matemática em Artes. Como a Matemática podendo ser 
um instrumento que deve estar sempre presente na execução de uma obra, podendo ser 
explicado ao mesmo tempo tanto através de um viés artístico, como Matemático. 
 

M3 Pode-se a partir dos sólidos geométricos construir figuras usando círculos, cubos, quadrados 
como base para o processo de aprendizagem, sendo a figura geométrica o “ponta pé” inicial 
para a construção da imagem. 
 

M4 As relações entre a Arte a Matemática podem ser trabalhadas através do uso de exemplos, 
de cálculos elaborados para medir proporções e para a elaboração de esquemas para 
desenhos com diversos pontos de fuga. 
 

M5 Pode-se trabalhar estudando a proporção do desenho e o espaço que tem os elementos de 
um desenho. 
 

M6 É possível se trabalhar as formas geométricas dentro da matemática e com as mesmas 
formas geométricas produzir um desenho. 
 

M7 Talvez interligar blocos como dados, e ao mesmo tempo, trabalhar as cores sobre os blocos. 
 

Quadro 2: Respostas dos participantes do curso à questão 02. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
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Nas respostas dos participantes em relação à indagação de como pode se 

trabalhar a relação entre as disciplinas, de forma interdisciplinar, observamos no 

Quadro 2 que os participantes M1, M2, M3, M4 e M6 apontam sobre o processo de 

produção da imagem, especificam a própria composição do desenho e/ou obra de 

Arte, e ainda especificam a relação dos conteúdos das formas geométricas para 

construção da imagem. 

Segundo Fazenda (1996) podemos caracterizar uma ação prática interdisciplinar 

entre as disciplinas, com base nas respostas dos participantes do quadro 2, sendo 

que esses, apresentam uma intencionalidade interdisciplinar, o que segundo Fazenda 

(1996) caracteriza como perceber-se interdisciplinar. Consiste no objetivo de construir, 

transformar e inovar o conhecimento entre as disciplinas, uma busca da construção 

coletiva de um novo conhecimento. 

O participante M3 aponta como a base do processo de formação da imagem, os 

elementos geométricos: “a partir dos sólidos geométricos construir figuras usando 

círculos, cubos, quadrados como base para o processo de aprendizagem” e ainda 

responde como o ponto inicial da construção da imagem, que pode utilizar um 

processo geométrico “a figura geométrica o “ponta pé” inicial para a construção da 

imagem”. Observamos que o “ponta pé inicial” qual se refere o participante M3, 

apresenta-se como o início do processo formativo da imagem, uma base de formação, 

um estruturar geométrico. Relacionamos diretamente a resposta do participante, aos 

elementos específicos abordados por Dondis (2003), Jorge (2012) e Vordeman 

(2013), que são discutidos no capítulo 2 da pesquisa, sobre a relação direta na 

Proposta de Geometrização para a construção da imagem. 

Observamos que o participante M5 aponta sobre o processo de análise de 

imagem, esse indica que se pode utilizar dos conteúdos das formas geométricas para 

observar a proporção, os espaços e os elementos que contêm na estrutura desenho. 

Sendo assim, notamos que o participante faz indicação ao processo de leitura de uma 

imagem e não para o processo de formação e/ou estruturação inicial de uma imagem, 

direciona enquanto produção, mas reflete sobre a relação das formas geométricas e 

do próprio desenho. Nessa resposta podemos comparar aos apontes históricos e aos 

elementos específicos da relação entre as Artes Visuais e a Matemática, discutido 

com ênfase no item 2.1. da pesquisa. 
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A resposta do participante M7 é mais aberta em relação ao que apresenta como 

“os blocos”, mas faz uma menção de um processo em conjunto, relacional entre 

ambos, uma relação entre conteúdos. 

 Os dados do Quadro 3 apresentam os materiais que os participantes utilizam 

ou tem afinidades em um processo de produção, enquanto produtores de Arte. 

Questão 03 - Qual é o Material artístico que cada participante utiliza ou tem afinidades de 
produção. 
 

M1 Desenho e Pintura em Aquarela.  

M2 Não tenho uma vertente específica de produção, transito na produção com diversos 
materiais – Desenho, Pintura, Azulejo entre outros. 

M3 Desenho e Ilustração Digital. 

M4 Pintura com Nanquim, Produção Digital e o Desenho. 

M5 Gravura.  

M6 Fotografia. 

M7 Mistura de desenho e tecnologia digital. 

Quadro 3: Respostas dos participantes do curso à questão 03. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
 

 Notamos as diferentes linguagens que os participantes utilizam ou tem 

afinidades para as produções, com base nessa pergunta, são questionados desta 

forma: “Nesse amplo campo de composição/criação, cada um com sua linguagem 

específica, ou mesmo buscando essa linguagem de produção. Vocês acreditam que 

parte da matemática (algum conteúdo) pode estar inserida nesse processo de 

produção de cada um de vocês?”. As respostas são apresentadas no Quadro 4. 

Questão 04 - Nesse amplo campo de composição/criação, cada um com sua linguagem 
específica, ou mesmo buscando essa linguagem de produção. Vocês acreditam que parte da 
Matemática (algum conteúdo) pode estar inserida nesse processo de produção de cada um 
de vocês? 
 

M1 Se você pensar o processo da matemática está desde que a gente começou da produção. 
Quando se começa com os elementos da linguagem visual: o ponto, a linha, a forma, a textura, 
todos os elementos mesmo. A partir dos Sólidos Geométricos você desenvolve qualquer 
figura, foi uma das primeiras experiências com as aulas de desenho que tive.  
 

M3 Você vai pensar nos pintores da idade média, que utilizam a proporção áurea, Fibonacci, eles 
se apropriaram muito mais da matemática, para essa relação. Mas no dia a dia você não faz 
muito essa associação entre as duas áreas.  
 

M4 Na verdade, a gente não faz uma relação direta entre as Artes Visuais com a Matemática, 
mas quando se para e pensa, reflete sobre, ela está inserida em todas as formas. No pensar 
em misturar a tinta, na proporção, ela está dentro, mas não paramos para refletir sobre essa 
relação que existe. Na verdade você a inclui, mas sem perceber.  
 

M6 Na verdade você usa sem querer, alguns elementos, como a simetria, proporção, localização 
espacial na criação da imagem, mas é tudo assim, já tá lá, você nem viu. Mas se parar para 
pensar e fazendo de propósito uma criação, aí dá para se usar de maneira mais precisa, 
usando o calculo matemático mesmo. Mas no geral, você usa essa relação automaticamente, 
sem perceber mesmo. 

Quadro 4: Respostas dos participantes do curso à questão 04. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
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Observamos que no Quadro 4 apenas os participantes M1, M3, M4 e M6 

responderam à questão, todos afirmam que existe essa relação. Observamos 

associações entre as respostas dos participantes M3, M4 e M6 relatam que existe a 

relação entre os conteúdos no processo, mas que é algo que já está automatizada, 

intrínseca ao processo, não se faz análise e reflexão sobre essa relação que existe 

com a Matemática. Observamos nesse ponto da análise, o potencial da presente 

pesquisa em apresentar a relação entre os conteúdos das Artes Visuais e da 

Matemática que, segundo relato dos participantes (enquanto produtores de Arte), é 

automatizada, não se percebe ou não se faz pensar essa associação. Relacionamos 

com as falas dos participantes, os autores Lívio (2008) e Atalay (2007) que 

apresentam relações históricas de forma assídua entre a Arte e a Matemática, com 

exemplos como a Divina Proporção, o Retângulo Áureo e a Espiral Logarítmica. 

Na perspectiva de mostrar aos participantes a relação formativa da imagem, 

onde as formas geométricas estruturam a construção figurativa, como também, 

definem a figuração da imagem com as formas geométricas. Na aplicação desse 

encontro, foram apresentadas as obras A última Ceia (item B da figura 140) de 

Leonardo Da Vinci e Les Demoiselles d’Avignon (item A da figura 140) de Pablo 

Picasso.  

Figura 140 - Material do Curso de Extensão - Bloco de Imagens. 

 
Fonte: Reprodução das figuras 36 e 20. 

  

A partir da exposição do pesquisador exibindo as duas diferentes imagens, em 

um consenso de todos os participantes, a pintura A última Ceia (item B da figura 140) 

de Leonardo Da Vinci é estruturada com as formas geométricas e a Les Demoiselles 

d’Avignon (item A da figura 140) de Pablo Picasso é definida com as formas 

geométricas a figuração da imagem. Observamos no Quadro 5 o apontamento que o 
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participante M1 expõe em relação às formas geométricas nas duas diferentes 

pinturas, do que acreditava e entendia sobre a relação das formas geométricas. 

Apontamento do participante M1 em relação às formas geométricas visualizadas nas 
diferentes pinturas. 
 

M1 O quadro é um pouco decomposto, principalmente esse, que é do começo do cubismo, 
pode até comparar ele com um desenho não acabado, como se tivesse feito à estrutura e 
parou ali, não foi adiante.  

M1 Já na Santa Ceia, está pronta, finalizada. “Não que o Picasso não estivesse”, mais a 
proposta poética é outra. Sendo que, Leonardo já mascarou as formas geométricas, tirando 
as formas geométricas dos objetos, como as janelas, a mesa, mas nos personagens elas 
já estão mais mascaradas, em contra ponto na de Picasso, está bem visíveis.  

Quadro 5: Apontamento do participante M1. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
 

Nessa etapa do encontro, apresentamos aos participantes alguns apontes 

históricos da relação entre as Artes Visuais e a Matemática (abordados no capitulo 2), 

de maneira inicial com as produções dos Egípcios e os conhecimentos desse povo da 

antiguidade sobre a Geometria, com as representações gráficas das figuras 141 e 

142. 

Figura 141 - Material do Curso de Extensão - Bloco de Imagens 

 
Fonte: Reprodução das figuras 03, 04, 05 e 06. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 142 - Material do Curso de Extensão - Bloco de Imagens 
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Fonte: Reprodução das figuras 07 e 08. 

 
 Observamos os comentários dos participantes em relação às imagens 

recorrentes aos Egípcios, no Quadro 6: 

Questão 05 – Apontamentos dos participantes as imagens referentes aos Egípcios. 
 

M1 Na verdade essa maneira de separar as coisas, ela é mais recente na relação da história. 
Digamos que até o período do Renascimento poderíamos ver, os artistas eles abrangiam 
de tudo – matemática, astronomia, arquitetura e as Artes no geral.  
 

M2 Os Egípcios em si, utilizam muito da matemática, podemos ver que “calculavam tudo”, 
faziam milhões de medições iam lá e desenhavam, podemos dizer que para eles isso era 
até mais natural, por não ter essa fragmentação, deveriam até achar estranho – desenhar 
por desenhar, sem um propósito final “calculado”. 
  

M4 Eu acho que a questão deles era mais essa, a gente separa as disciplinas, não só Arte e 
Matemática, são mais fruto de um histórico mais recente. Para eles não tinham isso, eles 
enxergavam mais nitidamente que era tudo em parte de um grande todo.  
 

M5 Se for observar a Relação hierárquica da pintura dos Egípcios com a Matemática, a questão 
de bens e de poder era diferenciado nas pinturas – a exemplo um faraó que era 
representado maior quanto a um súdito e um servo, então a relação de poder era 
diferenciado pelo tamanho, maior e menor em relação ao outro.  
 

M7 Nas relações espaciais observamos a relação com a Matemática, como exemplo um 
“escravo” por mais que ele fosse representado menor, ele nunca ficaria em um espaço 
superior de um Faraó, observamos todo esse cuidado representacional dos Egípcios na 
relação à hierarquia.   
  

Quadro 6: Respostas dos participantes do curso à questão 05. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 

 
 Nas respostas dos participantes M1, M2 e M4, observamos a percepção de um 

conhecimento unificado entre as áreas do saber, apontam não apenas a relação entre 

as Artes Visuais e a Matemática, mas de outras disciplinas existentes, como parte de 

um todo, de um conhecimento relacional que transita entre diferentes áreas. As 

respostas dos participantes M5 e M7 apontam para a análise das próprias imagens, 

de maneira relacional, esses fazem uma relação com os elementos 

espaço/forma/proporção em relação proporcional à estrutura hierárquica do povo 
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Egípcio na relação pictórica. Observamos que as respostas dos participantes 

relacionam-se em uma abordagem histórica, social e de construção da Arte – a própria 

definição de estilo desenvolvido. Sendo assim, associamos essa abordagem aos 

autores utilizados na pesquisa: Gombrich (2011) e Proença (2008).   

Outro aponte da relação entre as Artes Visuais e a Matemática que os 

participantes comentaram, foram às relações das formas geométricas que estruturam 

os elementos da linguagem sequencial, aconteceu na visualização da página da 

história em quadrinhos Asterios Polyp (figura 42), no Quadro 737. 

 Questão 06 – Apontamentos dos participantes a página da história em quadrinhos Asterios 
Polyp (figura 42). 
 

M1 Nas histórias em quadrinhos podemos observar muito a relação com a matemática, nos 
próprios quadros isso é muito evidente, na construção dos personagens que estão contidos 
na cena, observamos também no cenário, com os elementos: a mesa e as cadeiras. Os 
balões isso é interessante de se observar e fazer até certa analise, para diferenciar a fala 
dos personagens os balões são construídos visualmente de formas diferentes, um mais 
arredondado e outra mais quadrado, até relacionando o “tom” da fala de cada um. 
 

M4 Observamos a relação das formas na fala, onde a personagem mulher, por ter um balão 
redondo, dá a sensação que ela fala de um jeito mais suave e calmo, já o personagem pela 
feição dele, algo extremamente geometrizado, dá a representação de um homem mais 
velho, que a fala dele é bem mais quadrada, parece falar de um modo mais severo, seco, 
até puxando para a política um posicionamento até mais conservador. 
 

Quadro 7: Respostas dos participantes do curso à questão 06. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
  

 Observamos nas respostas dos participantes M1 e M4 (quadro 7) em relação 

aos elementos da linguagem das histórias em quadrinhos, como exemplo da 

construção/figuração dos personagens, a ambientação visual da página, os elementos 

específicos, como: o quadro, a tipografia e os balões, foram apontados por esses dois 

participantes, mostrando que as formas geométricas contida na construção da página 

(figura 43), produzem sentido e significado isolados com esses elementos da página. 

Com base nas respostas dos participantes sobre as histórias em quadrinhos, 

associamos aos elementos específicos abordados por Eisner (1999) e Cirne (2000) 

para essa linguagem, como exemplo aos elementos como o quadro, os balões, 

personagens e ambientação. Esses elementos constroem, contribuem e 

potencializam o sentido e o significado dessa linguagem sequencial, em um processo 

que esses autores denominam como produção de sentido narracional. Observamos 

                                                           
37 Apenas os participantes M1 e M4 apontaram sobre a relação das formas geométricas na figura 42 – 
página da história em quadrinhos, apenas esses participantes tinham produções referentes a essa 
linguagem sequencial. Os demais participantes não tinham o conhecimento da linguagem das histórias 
e preferiram não comentar. 
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que os participantes construíram um sentido/significado com base nas formas e nos 

elementos contidos na página, desde a construção visual dos personagens, até os 

elementos contidos em toda a cena. 

 Foi apresentado como último aponte histórico aos participantes o fotograma do 

filme 300 de Esparta (figura 44) e a formas geométricas que estão contidas no 

fotograma do filme (figura 45). 

Questão 07 - Apontamentos dos participantes ao fotograma do filme 300 de Esparta (figura 
44 e 45). 
 

M1 Observamos inicialmente a simetria nessa imagem do filme, sendo extremamente 
calculado. Torna o personagem algo impotência, pela simetria, tudo está milimetricamente 
calculado e balanceado na imagem. Desde a construção do trono, as relações dos animais, 
do assento, da escada elevando ele em algo superior, uma representando de poder, 
podemos notar as formas – os círculos, as linhas, os retângulos, e também o próprio 
personagem, uma mão erguida a outra abaixada, uma perna erguida e a outra baixada, a 
relação de harmonia da imagem, está relacionada com matemática. 
 

M4 Observamos em toda composição de uma imagem está essa relação, no cinema mais 
ainda, podemos dizer até que está ali e ainda potencializa algo que é mais da própria 
linguagem do cinema, como exemplo o que a cena gostaria de passar, fazer sentir ao 
espectador, na relação da construção dos ângulos, ou uma representação narracional 
especifica de uma cena, como essa do Xerxes, que tem que deixar o personagem 
extremamente imponente, forte e superior e a relação com os elementos da Matemática e 
da Arte contribuem para que isso aconteça. 
 

Quadro 8: Respostas dos participantes do curso à questão 07. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
  

 Observamos no quadro 838 os apontamentos dos participantes M1 e M4, que 

em toda a cena do fotograma está presente os elementos das Artes Visuais como da 

Matemática em uma relação de harmonia na imagem que utiliza os elementos das 

formas geométricas e dos espaços/formas para produzir significado da imagem. As 

respostas dos participantes, com base na estrutura da imagem – frame do filme, 

apresentam observações quanto aos elementos geométricos que constroem a cena, 

que definem/criam o sentido para a narrativa do filme. Estas observações apresentam 

relações com o processo de leitura e de apreciação de uma imagem, apresentado 

pelo autor Costella (1997). As respostas apontaram para o elemento específico da 

linguagem do cinema, o Plano, que segundo Xavier (2005) é elemento atuante na 

composição e no enquadramento dessa linguagem visual. 

                                                           
38 Apenas os participantes M1 e M4 apontaram sobre a relação das formas geométricas e o fotograma 
do filme 300 de Esparta (figura 44 e 45). Os demais participantes preferiram não comentar. 
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 Após a exposição dos apontes históricos e os elementos específicos da relação 

entre as Artes Visuais e a Matemática, foi apresentado aos participantes à estrutura 

do Guia de Aprendizagem (item 4.2) construído pelo presente autor da pesquisa.  

 Realizamos a mesma indagação apresentada no início do encontro “Qual a 

relação entre as Artes Visuais e a Matemática?”. As respostas dos participantes estão 

elencadas no quadro 9. 

Questão 8 - Qual a relação entre as Artes Visuais e a Matemática?  
 

M1 A Matemática é um instrumento que pode ser utilizado na produção artística. Através dela 
podemos pensar na construção de objetos, como por exemplo na prática de desenhar. A 
Matemática está relacionada com a Arte desde os primórdios, pensando assim, a 
Matemática pode fazer parte da Arte com um instrumento, um meio de utilização. 
 

M2 A utilização das formas geométricas é algo extremamente essencial na construção de 
qualquer imagem e observo mais claramente essa relação entre as disciplinas. 
 

M3 Além do que já foi abordado, a Matemática encontra-se presente também nos elementos 
que compõem a imagem, como linhas, formas geométricas e na composição espacial das 
figuras. 
 

M4 A Matemática está relacionada às Artes Visuais desde as primeiras representações do 
homem, no qual podemos visualizar nas imagens o uso de formas para construção da 
figura, também o uso da proporção. Logo o uso da Matemática como ferramenta transitou 
em toda a história da Arte. 
 

M5 A Arte e a Matemática se relacionam nas diversas formas de compor uma imagem e uma 
depende da outra para se concretizar, a Arte usa das formas geométricas para dar forma e 
principio a um esboço que se originará em um objeto artístico, bem como, com os diversos 
elementos na apresentação da simetria, equilíbrio, perspectiva, passando de pintura até a 
imagem do cinema e da fotografia. 
 

M6 Com a desconstrução das imagens tornou mais claros, o uso das formas geométricas, ficou 
mais perceptível, identificar as formas dentro da imagem, impressionante como as formas 
estão presentes na imagem, e não está tão presente ao olharmos a imagem em primeiro 
vista. 
 

M7 O mais engraçado, é que sabíamos essa relação da Matemática com as Artes Visuais que 
foi apresentado, estava contida nas pinturas, esculturas, histórias em quadrinhos, no 
cinema etc., mas não fazíamos essa relação tão claramente, não sei explicar é algo que 
está ali, é natural na imagem, mas não fazíamos essa associação entre os elementos de 
uma área com a outra.  
 

Quadro 9: Respostas dos participantes do curso à questão 08. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
 

 Observamos como resultados dessa aproximação, que ao apresentar as 

mesmas indagações iniciais ao final do encontro, as respostas dos participantes se 

consolidam em um potencial interdisciplinar entre as disciplinas de Artes Visuais com 

a Matemática. Pelas respostas dos participantes, verificamos a relação visível da inter-

relação entre os conteúdos das disciplinas. A respostas à segunda indagação inicial 
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“Como trabalhar essa relação entre as Artes Visuais e a Matemática?”, estão 

presentes no quadro 10. 

Questão 09 - Como trabalhar essa relação em as Artes Visuais e a Matemática?  
 

M1 Pode ser trabalhada a questão do desenho, na pintura e na fotografia. Utilizando as formas 
geométricas para uma composição visual.    
 

M2 A matemática é fundamental ao estruturar qualquer imagem, sendo a o desenho, pintura, os 
quadrinhos, a linguagem que utiliza a imagem em movimento. 
 

M3 É possível também usar de formas geométricas para “planejar” a imagem, criando 
primeiramente um esboço geométrico, baseado nas formas que compõem as figuras a serem 
representadas. 
 

M4 Pode-se trabalhar desde as forma básica para construção da figura, como composição, 
perspectiva e proporção. 
 

M5 Para se compor uma produção, podem ser utilizadas enumeradas formas para compor um 
desenho, bem como, na perspectiva e diversas formas de se compor unindo a Arte e a 
Matemática. 
 

M6 Pode-se trabalhar a matemática, através de qualquer imagem, transformando-as em figuras 
geométricas. 
 

M7 Trabalhar a questão do desenho e as formas geométricas. 

Quadro 10: Respostas dos participantes do curso à questão 09. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 

  
Observamos em todas as respostas dos participantes (quadro 10) uma 

aproximação entre conteúdos das Artes Visuais e da Matemática para a construção 

da imagem, mesmo que em diferentes linguagens (desenho, pintura, histórias em 

quadrinhos, fotografia etc.) que utilizam imagens figurativas. Sendo assim, com base 

nas respostas dos participantes no quadro 10, apontamos a relação de 

interdisciplinaridade entre os conteúdos das áreas das Artes Visuais e da Matemática 

como reportado pelos autores Fazenda (1996) e Japiassú (1976). 

Nessa perspectiva de como trabalhar a relação entre as disciplinas de Artes 

Visuais e Matemática, os participantes apontaram sobre o Produto Guia de 

Aprendizagem que foi construído como resultado da presente pesquisa, como 

observado no quadro 11: 

Questão 10 - Apontamentos sobre o Produto Guia de Aprendizagem. 
 

M1 Creio que esse guia facilita a construção da imagem e também no ensino para o desenho. É 
valido pensar na construção do desenho com as formas geométricas, é um ponto inicial em 
meio a Arte.  
 

M2 A ideia é ótima já que engloba diversos aspectos do uso da geometria nas Artes, como 
apresentou nos apontes históricos. Além de o design do produto estar muito delicado e 
meticuloso, uma harmonia estética entre as partes.  
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M3 Achei muito interessante a exemplificação do uso das formas geométricas com a criação de 
pequenas narrativas imagéticas ao invés de um simples passo a passo. 
 

M4 Bem elaborado e estruturada, de abordagem sucinta e objetiva ao construir criando uma 
linearidade nas obras estudadas, podendo visualizar a relação entre as Artes Visuais e a 
Matemática 
 

M5 O Produto parece ser muito produtivo aponto uma maneira “diferente” de se produzir um 
desenho, pois muitas vezes queremos iniciar um desenho deixando ele pronto nos primeiros 
traços, sendo assim, o uso das formas geométricas ajudam a estruturar um desenho em 
potencial.  Aponto para uma questão de tendência de produção, qual o pesquisador deve se 
prestar atenção, em criar uma padronização de trabalhos geométricos, aponto apenas para 
alertar, mas sei do potencial que existe com as formas geométricas para estruturar e criar a 
imagem – desenho.  
 

M6 Um trabalho bem desenvolvido e estruturado, esse guia apresentado aborda a necessidade 
de compreensão e de alfabetização com a imagem, ela com o desenho, mesmo que seja 
experimentar com o desenho. Acho de grande valia esse Guia, pode proporcionar ao 
desenho uma aprendizagem, de forma interdisciplinar. 
 

M7 Produto ótimo, não tem idade para ser trabalho com o desenho. Acredito que vou usar tanto 
no exercício de professor de Artes, como para mostrar aos que tem vontade de desenhar 
apenas. 
 

Quadro 11: Respostas dos participantes do curso à questão 10. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 

  
 Percebemos nos apontamentos dos participantes (quadro 11), que o Produto - 

Guia de Aprendizagem é validado como um recurso para ser utilizado no campo do 

ensino, com abordagem de cunho teórico referente às áreas das Artes Visuais e da 

Matemática. Bem como, de abordagem prática, com a Proposta de Experimentação 

com o desenho e as atividades para proporcionar essa experienciação. 

Apontamos alguns itens como resultados da aproximação desse primeiro 

encontro, como base na resposta dos sujeitos/participantes da pesquisa: 

o Observaram a disciplina de Matemática como uma ferramenta de utilização 

para as Artes Visuais em um potencial para o ensino; 

o Notaram o potencial relacional dos conteúdos das Artes Visuais e da 

Matemática; 

o Notaram o processo de construção das imagens com as formas 

geométricas; 

o Notaram o processo de desconstrução das imagens com as formas 

geométricas; 

o Perceberam a visualidade dos elementos específicos, da Matemática com 

um potencial para as Artes Visuais na construção da imagem; 
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o Constataram a visualização dos elementos geométricos na imagem 

figurativa em uma trajetória histórica; 

o Perceberam a utilização das formas geométricas para um experienciar 

prático do desenho; 

o Validaram o Guia de Aprendizagem como um potencial de experienciar o 

desenho e relacionar as disciplinas de Artes Visuais e Matemática. 

 

5.3.2. Segundo encontro. 

 Diante de todos os dados coletados no segundo encontro, no que se refere à 

produção dos participantes em experienciarem o desenho com as formas 

geométricas, os quatro exercícios propostos, contêm uma correlação sequencial entre 

eles, que podem ser observado na figura 143: 

Figura 143 - Relação dos Exercícios no Curso de Extensão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017). 

 

O Primeiro exercício proposto consistiu em uma produção com um potencial 

criativo para os participantes, com a possibilidade de imaginarem um objeto qualquer 

e criarem um desenho. A representação foi construída a partir de um objeto. 
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O Segundo exercício consistiu nos participantes observarem, analisarem e 

desenharem as formas geométricas que estavam contidas nas imagens dos diferentes 

blocos de imagem apresentados. 

o O Bloco A: apresenta imagens que são estruturadas com as formas 

geométricas. 

o O Bloco B: apresenta imagens que são definidas com as formas 

geométricas. 

Esse segundo exercício, possibilitou a sensibilização do olhar dos participantes 

para a sua própria produção (uma análise da própria composição), que após 

observarem, analisarem e desenharem as formas geométricas das imagens, 

observaram e analisaram a própria composição do primeiro exercício.  

O Terceiro exercício buscou incitar o olhar dos participantes para a sua própria 

criação, de modo a proporcionar uma reflexão e análise do seu desenho, sobre o viés 

da construção figurativa e/ou a estruturação do desenho com as formas geométricas. 

Os participantes resenharam o mesmo objeto, com a análise da composição com as 

formas geométricas na busca de melhorar a produção do desenho. 

O último exercício consistiu em uma abordagem poética de produção aos 

participantes para ilustrarem uma poesia na relação entre texto e imagem, de modo 

que, os três primeiros exercícios propostos tiveram uma base técnica e com um viés 

metódico para a construção, sendo assim, esse quarto exercício utiliza-se dos 

potenciais dos exercícios anteriores para pensar a composição e o processo de 

construção. 

Iniciamos uma análise de aproximação das composições dos participantes, do 

Primeiro com o Terceiro Exercício produzido, apresentadas no Quadro 12. 
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 Primeiro Exercício – Composição: 
desenhar qualquer objeto. 

 

Terceiro Exercício – Redesenhar o objeto 
do primeiro exercício. 

M1 

 
 

 

M2 

  
 

M3 

   
M4 
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 Primeiro Exercício – Composição: 
desenhar qualquer objeto. 

 

Terceiro Exercício – Redesenhar o objeto 
do primeiro exercício. 

M5 

 
 

 

M6 

   
 
 

M7 

  
 

Quadro 12: Produções dos participantes. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
 

Em relação ao resultado da primeira produção de todos os participantes, 

observamos que escolheram objetos simplistas. Notamos que todos os objetos 

escolhidos contêm uma estrutura com as formas geométricas, mas nas composições 

poucos utilizaram de detalhes em relação ao objeto. 

De certa maneira, o segundo exercício (quadro 13) produziu efeitos positivos 

ao olhar sensível aos participantes e contribuiu para a visualização e composição com 

as formas geométricas, como exemplo, a comparação da produção do terceiro 

exercício (quadro 12), em que foi proposto à produção do desenho com a utilização 

das formas geométricas. 

Percebemos que nas produções do terceiro exercício no quadro 12 (figura 144) 

os participantes M3 e M6 separaram as formas geométricas em outro desenho (em 



141 
 

 

uma folha A4 separada da produção) e construíram a figuração do objeto, de outro 

modo. Em relação aos demais participantes, esses utilizaram da estruturação 

geométrica do objeto, como uma estrutura inicial, um esboço do desenho e não 

separaram de forma visual os espaços e formas. 

Figura 144 - Fotos do Curso de Extensão. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017). 

 

 Notamos que nas produções do terceiro exercício, os participantes utilizaram 

elementos para potencializar os próprios objetos, ou partes dos objetos ou ainda, 

outros elementos, como por exemplo, luz e sombra (nuances de cor do preto ao 

branco). A produção do participante M6 utilizou os tons de verde para colorir os 

elementos contidos ao objeto que representou. Observamos que a proposta 

sequenciada dos exercícios propiciou o desenvolvimento estrutural e estético em 

relação à composição de todos os participantes. 

Apresentamos no Quadro 13 o segundo exercício que intermediou a relação 

entre os exercícios de composição do Quadro 12. 

Segundo Exercício – Visualizar as formas geométricas que estão contidas nas imagens. 
 

 Bloco A Bloco B 

M1 
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Segundo Exercício – Visualizar as formas geométricas que estão contidas nas imagens. 
 

M2 

 
 

 

 

 
 

M3 

  
M4  

 
 

 

M5 
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Segundo Exercício – Visualizar as formas geométricas que estão contidas nas imagens. 
 

M6 

 
 

 

M7 

 

 
 

 
Quadro 13: Produções dos participantes39. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
 

 O resultado prático do segundo exercício proposto no curso de extensão, 

observado as composições (quadro 13) dos participantes, foi analisado e classificado 

em três diferentes formas. Sendo elas: 

A - Separações das formas geométricas: visualizada no desenho quando 

sem preservar a construção figurativa da imagem, apresentam apenas as formas 

geométricas que foram escolhidas para compor a imagem. 

Essa classificação A pode ser visualizada nas produções do participante M4 do 

quadro 13, tanto no desenho do bloco A como ao desenho do bloco B. 

B - Estruturação inicial com as formas geométricas: observadas nos 

desenhos e nas formas geométricas principais, essas estruturam a imagem figurativa 

com poucas formas, mas definem o todo da imagem. 

Observamos a classificação B no quadro 13 nas produções dos participantes 

M1, M3 e nas duas produções do bloco A do participante M2. 

                                                           
39 Devido à especificidade de cada traço e material utilizado pelos participantes, algumas produções 
com características de traços muito finos e leves, acabaram ficando com má visualização. Mesmo o 
pesquisador utilizando de recursos aptos para captar a composição. 
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C - Estruturação de definição: constatamos a utilização das formas 

geométricas na construção e visualização figurativa da imagem, pois além de 

estruturar a imagem, apresenta detalhes e nuances específicos que contêm na 

imagem. 

No item C do quadro 13, classificamos a maioria das composições produzidas 

pelos participantes, como exemplo as produções do M5, M6, M7 e a segunda 

produção do participante M2. 

Nas produções do participante M4 (quadro 13) verificamos que permeiam as 

três classificações (A, B e C), como pode ser observado de modo visual construtivo, 

como exemplo, uma criação sequencial, um processo de formação continua da 

imagem. 

 Observamos que o segundo exercício (quadro 13) proposto aos participantes, 

potencializa a visualização e a percepção das formas geométricas contidas nas 

diversas imagens (figura 145), de modo que conseguem distinguir entre a visualização 

estrutural e a formativa das imagens. 

Figura 145 - Fotos do Curso de Extensão.

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2016). 

 
 O último exercício do segundo encontro do curso de extensão foi à proposta de 

ilustração poética, na qual os participantes relacionassem o texto poético (ou partes) 

com a criação de uma ilustração e que utilizassem a relação de geometrização para 

a construção da imagem. Os resultados das composições podem ser visualizados no 

quadro 14. 
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Quarto Exercício – Composição poética. 
 

M1 

 
 

M2 

 
 

M3 

 
 

M4 
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Quarto Exercício – Composição poética. 
 

M5 

 
 

M6 

 
 

M7 

 
 

Quadro 14 - Produções dos participantes. 
Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2017). 
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 No quadro 14 observamos as produções dos participantes referentes ao quarto 

exercício, em todas as produções dos participantes, notamos a peculiaridade singular 

de cada estética produzida por eles, como exemplo, o diferente tipo de traço, a forma 

de como cada um dos participantes compõem a própria construção figurativa dos 

elementos da imagem, os materiais utilizados e as relações das escalas de cores que 

utilizaram para a confecção da ilustração.  

Verificamos no quadro 14 as produções dos participantes M2, M3 e M5 que 

utilizaram para dar significado a construção visual o uso lápis de cor (figura 146) e a 

tinta guache (figura 146) que o participante M1 utilizou. Observamos que o participante 

M4 apenas fez o uso de tons de cinza com lápis de sombreamento e o participante 

M6 utilizou marcadores de tinta, já o participante M7 utilizou caneta nanquim para 

finalizar a composição. 

Figura 146 - Materiais utilizados na prática. 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2017). 

 
 Observamos que no processo de construção das ilustrações referente ao 

quarto exercício proposto no curso de extensão, os participantes utilizaram em suas 

composições a proposta de geometrização para a construção das ilustrações, de 

modo que, estruturaram o desenho com as formas geométricas (como um esboço) e 

finalizarem com diversos materiais de pintura e finalização, observados no quadro 14.  



148 
 

 

 Diante disso, podemos afirmar que o curso de extensão para os futuros 

professores e produtores de Arte, atingiu seus objetivos propostos, pois, conseguiu 

apresentar a abordagem relacional entre as Artes Visuais e a Matemática com seus 

elementos específicos de cada área, que se relacionam mutuamente em um processo 

formativo da imagem. Possibilitou sensibilização na relação interdisciplinar dos 

conteúdos teóricos e práticos abordados, sendo assim, os participantes salientaram a 

existência da relação interdisciplinar dos conteúdos apresentados. 

 Pontuamos que curso de extensão Aproximações entre Artes Visuais e 

Matemática a partir das Formas Geométricas e do desenho foi de extrema relevância, 

de modo que, contribuiu para uma aplicação teórica e prática dos conteúdos de 

abordagem relacional entre as Artes Visuais e a Matemática. A aplicação dos apontes 

teóricos e elementos específicos colaborou enquanto experimentação prática para 

produção de desenhos com as formas geométricas. Pontuamos, ainda, uma melhora 

significativa na construção e estruturação gráfica da imagem, com os conteúdos 

abordados e experienciados pelos participantes da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Inicialmente, ressalto que a pesquisa procurou salientar as relações entre as 

Artes Visuais e a Matemática, mais especificamente à construção da imagem a partir 

dos conteúdos das formas geométricas. 

A pesquisa, intitulada Aproximações entre Artes Visuais e Matemática: 

Possibilidades de Produção do Livro Ilustrado a partir das Formas Geométricas 

conceitualiza de forma pontual e concreta a pesquisa desenvolvida. As Aproximações 

entre Artes Visuais e Matemática têm como conceito a relação temática de toda essa 

pesquisa, pois abordamos as duas áreas do conhecimento em um potencial 

relacional. Foram apresentados conteúdos específicos oriundos dessas áreas, as 

quais têm Possibilidades de Produção entre esses conteúdos para a construção da 

Imagem e podem ser observados em uma ilustração, uma página de história em 

quadrinhos ou do Livro Ilustrado, essa possibilidade pode ser observada a partir das 

Formas Geométricas para a estruturação ou visualização da imagem figurativa. 

A estrutura visual da pesquisa foi uma sequência relacional entre os capítulos, 

de modo a percorrer e conectar os conteúdos em uma abordagem direcional, para 

tanto foram utilizados diversos autores para discussões teóricas e enriquecer a 

pesquisa. Os apontes históricos apresentados de forma visual com as ilustrações, 

tanto nos capítulos da pesquisa, como no produto Guia de Aprendizagem O Desenho 

com as Formas Geométricas, foram construídos com sensibilidade, para demonstrar 

visualmente que as formas geométricas se encontram em cada imagem 

exemplificada. 

 Indicamos como válida a Proposta de Experimentação de Desenho a partir de 

Formas Geométricas para compor uma Imagem, quais tiveram como base os apontes 

históricos da relação entre as Artes Visuais e a Matemática, em especial na 

estruturação ou visualização da imagem com as formas geométricas. Apontamos, 

ainda, como válida, pelos resultados de aproximação obtidos das aplicações práticas 

do curso de extensão.  

Os aspectos relacionais da linguagem visual e verbal, dos elementos 

específicos e da estrutura gráfica do processo construcional do livro ilustrado 

abordados na pesquisa, foram utilizados para fundamentar e construir o produto livro 

ilustrado Cadê meu instrumento? 
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O Livro ilustrado Cadê meu instrumento? produzido enquanto experiência 

enriquecedora do pesquisador, na criação de um processo formativo, poético e 

estético, seja na relação visual do projeto gráfico, como a diagramação, as escolhas 

das fontes, os espaços contidos e as relações potenciais entre as duas linguagens (as 

palavras e as ilustrações) na consolidação da narrativa do livro ilustrado.  

Salientamos que a criação das ilustrações presentes no livro ilustrado, foram 

produzidas com base na proposta de experimentação de desenho a partir das formas 

geométricas para compor uma imagem. Desde os personagens e suas respectivas 

caracterizações visuais, as ambientações, a escolha das cores, os materiais e o tipo 

de traço para a consolidação de uma identidade visual, tanto das ilustrações, como 

também no todo do livro ilustrado. Bem como, com a poesia construída pela escritora 

Larissa Clausen ao Cadê meu instrumento, ambientalizou e proporcionou uma relação 

ainda maior ao universo musical que o livro ilustrado propõem.   

Consideramos que o livro ilustrado é um potencial para o desenvolvimento 

sensível, para a aprendizagem, para a compreensão da linguagem, para estimulação 

criativa. Esse objeto artístico pode propiciar experiências e sensações para 

incrementar o imaginário do espectador. 

Ressaltamos que o livro ilustrado contém características individuais e 

peculiares que o distingue de outras linguagens específicas, a principal peculiaridade 

é o iconotexto, que constrói a relação narracional entre duas linguagens (o visual e o 

verbal), para a consolidação da especificidade como livro ilustrado. Apontamos ainda, 

para uma diversidade de produções que são denominados livros ilustrados, mas os 

quais apresentam apenas uma história central e ilustrações que acompanham ou 

decoram o texto verbal, esses são chamados de livros com ilustrações. É importante 

ressaltar a diferenciação entre esses gêneros. 

A construção do produto Guia de Aprendizagem Desenho com as formas 

Geométricas pode ser considerada como um potencial de utilização para o visualizar 

geométrico e uma experiênciação para praticar o desenho com as formas 

geométricas, de modo a sensibilizar o olhar para a realidade que nos cerca.  

 Na pesquisa os produtos desenvolvidos com base teórica, com atividades para 

aplicação prática, com relação estética, poética e imaginativa, que foram compiladas 

e exteriorizadas na construção gráfica dos produtos, são de grande valia para a 

utilização no âmbito de aprendizagem, pois podem ser usados como recursos pelos 

professores. Os produtos desenvolvidos são direcionados as áreas de Matemática e 
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Artes Visuais, de forma que podem contribuir para outras áreas do conhecimento, mas 

cabe a esses professores relacionarem os conteúdos. 

 A construção dos dois produtos foi desenvolvida pelo pesquisador: desde a 

narrativa do livro ilustrado, as ilustrações, as atividades, as ilustrações que estão 

contidas nas atividades, o conteúdo teórico, os projetos gráficos e as diagramações, 

potencializaram as experiências práticas, poéticas e de aprendizagem além de 

pesquisador, mas também de produtor de Arte.  

Hoje a sociedade pós-moderna tem características imediatistas, com o 

aparecimento de novas tecnologias que utilizam da visualidade. Apontamos para o 

surgimento de novos meios e suportes para o livro (esse podendo ser livro imagem, 

livro com ilustrações, livros ilustrados e entre outros), mais específico, para o processo 

de leitura, como exemplo o livro digital (e-books ou livro eletrônico) sendo um recurso 

potencial de formato digital, que pode ser lido/exibido por diversos suportes, como 

celulares, tablets, computadores entre outros.  

Sobre os livros digitais e os produtos da pesquisa, apontamos que ambos – 

Livro Ilustrado e o Guia de Aprendizagem – têm a possibilidade de serem exportados 

para essas extensões e utilizados em diferentes suportes de visualização.  

Os encontros do curso de extensão Aproximações entre Artes Visuais e 

Matemática a partir das Formas Geométricas e do desenho foram explanados com 

precisão e exibiram os conteúdos teóricos, as atividades práticas e os produtos da 

pesquisa. Os materiais coletados e analisados dos encontros do curso de extensão, 

demonstraram que os participantes compreenderam as distinções entre a relação de 

estruturação e visualização das formas geométricas nas imagens figurativas, como 

também, obtiveram compreensão visual das formas geométricas nas imagens no 

decorrer dos apontes históricos, nos quais cada linguagem tem suas especificidades. 

No encontro de aplicação prática no curso de extensão, com as atividades do 

Guia de Aprendizagem, foram experienciados pelos participantes do curso e 

salientamos que esses, já detinham um processo mental/prático/estrutural de 

produção linguagens artísticas. A proposta de construção da imagem com as formas 

geométricas, pode ser como um potencial artístico, sensível e criativo e pode ser 

utilizado para além da linguagem do desenho.  

Consideramos ainda que, na realidade escolar, o Guia de Aprendizagem 

Desenho com as formas Geométricas, pode ser um recurso base de utilização para 
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uma sensibilidade acerca da produção em Artes Visuais e da Matemática, valorizando 

a construção do sensível, do criativo e prático. 

A partir de toda a pesquisa teórica, da composição dos produtos e suas 

especificidades e da aplicação dos conteúdos, acreditamos na validação da proposta 

interdisciplinar a partir das áreas de Artes Visuais e Matemática que utilize o desenho 

e as formas geométricas para criação da imagem. 
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