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As atividades da universidade se pautam por um tripe formado pelo ensino, pela pesquisa e pela

extensao. Em universidades publicas se faz mais pesquisa,nas particulares muito mais ensino; em ambas

a extensao e quase sempre relegada a segundos e terceiros pianos de a~oes, de forma incipiente e

assistencialista.

Terminei 0 doutorado em 2001 e ja em 2002 ingressei no UFPR,primeiramente na pos-graduac;:ao

(credenciamento) e logo depois, com a nomeac;:ao,na graduac;:ao.Na epoca nem pensavaem extensao.

Mas acabei me envolvendo com projetos extensionistas que me Ievaram a coordenar as atividades de um

projeto surgido em 1989, em Porto Alegre, e que muito sabiamente foi organizado em parceria com

instituic;:oes de ensino superior, no come~o federais e posteriormente estaduais e particulares. 0

das artes, em um primeiro momento visuais, e para a produc;:aode materiais que auxiliassem esteS

professores nesta tarefa. Alem de textos (Iivros) escritos apos as devidas reflexoes teoricas, foram

organizados videos (tenho mais de 300 fitas VHS na biblioteca), pastas com imagensfixas denominadas

arte br, e agora, dvd's para emprestimo aos professores. Como este material por si s6 nao resolve 0

problema, 0 IAE sugere que sejam organizados grupos de estudo e atividades extensionistas. 0 que YOU

relatar hoje e umadas atividades de extensao que venho organizando e realizando desde 0 meu ingresso

na pos que gerou, na epoca, uma disciplina denominada DidOtica da Imagem. Infelizmente 0 material

preparado para esta disciplina esta guardado e como nao atuo mais na pas, a tendencia e que com 0

tempo seja abandonado.

Ao decidir "sair" da pas, pensei em um pos-doutorado, cujo projeto foi aprovado. As primeiras

ac;:oesforam realizadas e a analise dos primeiros sujeitos foi escrita e encaminhada para 0 Instituto

Jean Piaget sediado na Universidade de Genebra. Agora, depois de realizar a analise de um dos 14



sujeitos pesquisados, preciso terminar 0 levantamento das caracterlsticas dos outros entrevistados e

fazer um estudo comparativo em um nucleo social que esteja imerso em uma cultura visual bem

presente. E era isto que apresentaria no ana passado. A pesquisaesta meio que de lado, pois considero

.mais "itTiportante" meu trabalho extensionista, mais significativo para uma comunidade e nao apenas

para mim.

Ja e a quarta vez que organizo este curso, cada vez com publico diferente e percursos

diferenciados. A turma atual, de 25 alunos, esta composta por pedagogos,professores de Letras, de

Historia, Geografia, Filosofia, Matemcitica e Artes. Vejamos como isto e feito a partir das reflexoes a

seguir.

Tentar definir 0 que e Arte Ievaria com certeza muito mais tempo e espac;odo que disponho aqui,

agora. Mas acredito que a maioria das pessoas presentes tem ideias do que pode ser esta area de

saberes tao ampla e complexa. Afinal de contas, um pouco de Arte vive em todos nos e sem ela a vida

parece tornar-se meio que semgrac;a.

o ensino de Artes tem algunsobjetivos. 0 ensino para umaeducac;aoestetica, 0 desenvolvimento

da sensibilidade dos alunos, a ampliac;aodo repertorio imagetico, a ampliac;aode horizontes acanhados

em suas proprias limitac;oes.... Se considerarmos a educac;ao estetica como a construc;ao do

conhecimento senslvel e sua fruic;ao, veremos 0 quanta isso pode ser amplo.

Por outro lado, refletir sobre Educac;aoMatemOtico nao e torefo dos mais simples tambem.

Diferentemente do ciencio Matemiitico, a Educac;aoMotemiitica e uma area de conhecimentos que

engloba, entre outros saberes, a ciencia MatemOtica. Para entende-Ia e necessario conhecer um pouco

de Antropologia, Sociologia, Psicologia, Pedagogia, Historia; tolvez pensa-Ia como um conjunto de

estudos transversais, onde padroes e repetic;oes, sucessoes de fatos matemOticos, seja adequado.

Ao entender a Educac;aoMatemOtica como umavasta area de estudos que se pode iniciar a partir

do ensino da ciencia Matematica, podemos pensar em nos apropriarmos de outras linguagens para

melhor compreender e ultrapassar as lacunasque ela, em sua construc;ao durante os tempos, nos lega.

Os obstaculos epistemologicos sao oS que teoricomente podem explicar est as descontinuidades e

lacunas. Acreditamos que a uti lizac;aode outras linguagens, entre as quais as diferentes linguagens

artlsticas, podem auxiliar a superar isso. As dificuldades do transposic;ao did6tica no ensino dessa



ciencia, OSobstaculos didQticos, devem tambem ser considerados nesta reflexao. a que e palpavel,

concreto, de certa forma, vislvel, torna 0 aprendizado mais facit.

Nos cursos ministrados, a partir de exemplos, sempre apresento expressoes artlsticas posslveis

de serem realizadas por alunos de diversas faixas etarias, sem 0 compromisso, ou melhor, sem a

obriga~ao e 0 compromisso de terem que Ser consideradas Arte. Crian~as e jovens nao fazem Arte,

apenasse expressam por meio de linguagens,entre as quais, as artlsticas.

Ha diferentes linguagensartlsticas. Dan~a,teatro, musicae artes visuais compoeeste universo.

E seus c6digos sao espedficos. E posslvel criar interfaces entre eles. Uma performance pode transitar

entre 0 teatro, a dan~a,a musica e as artes viSuais.Uma pe~a eScrita e encenada pelos alunos envolve

diferentes conteudos da escola e OS aproxima destes saberes. Outros exemplos podem ser

encontrados, todos validos para a~oesna escola.

No ciencia MatemQtica temos tambem varias linguagens,tais como a algebrica e a geometrica.

Seus c6digos soo tambem espedficos, mas noo exclusivos. E podem se aproximar em determinados

momentos. Ha areas intradisciplinares que aproximam diferentes contextos, tais como a Geometria

Analftica. E 0 mais espetacular da ciencia MatemQtica e esta procura por conexoes, similitudes, por

regularidades, padroes que podem emergir mentalmente e/ou visualmente do natureza e/ou de

trabalhos artlsticos.

Nos Artes Visuais e posslvel pensar em trabalhos bidimensionais, tridimensionais. a Desenho

percorre um espa~ode duos dimensoesno popel, no tela, no suporte que gera a imagembidimensional, 0

plano. Pinturas, colagens tambem ocupam0 espa~o do suporte e podemeventualmente Ser consideradas

bidimensionais.

a volume em trabalhos artlsticos e no natureza e dado pela tridimensionalidade, pelo mundoem

que vivemos. Esculturas, arquitetura, ceromica, cantaria se apresentam frente a nos construindo 0

mundo real. Uma das competencias a ser desenvolvida pela escola e 0 desenvolvimento das diferentes

linguagens. A aproxima~ao entre Arte e Educa~aoMatemQtica pode ser feita a partir do aproxima~ao

destas linguagenspor meio de exerdcios plasticos que mostrem ambosas ciencias.



Observe um fractal, cuja dimensaoe fracionaria.

A natureza, desde sempre, e a Matematica mais tardiamente,

explicitam a dimensao fracionaria, tambem repetitiva, tambem

padronizada que cria riquissimos modelos que podem ser observados em

ambos OS contextos. Sao OS fractais, pouco conhecidos da escola e que poderiam ser apresentados aos

alunos aproximando as Artes Visuais da MatemOtica e vice-versa.

No exemplo a seguir podemosapresentar mandalasdesenhadas apenascom quadrados. Qualquer

aluno que uti liza a linguagemda informOtica sabera que par amplior umo figuro montendo as propor~oes

devera "puxar" a figura na tela pela diagonal. A mandala esta no caso inscrita em um quadrado e ao

fazer este movimento OSquadrodos que compoe 0 desenho se manterao assim. Se "puxarmos" 0

desenho por qualquer outro ponto, que nao as vertices das diagonais do quadrado, deformaremos a

figura, transformando os quadrados em retong'ulos.

Uma outra atividade posslvel de ser realizada e desenhar mandalasno patio da escola com giz e

barbante. 0 efeito visual e lindo e OS alunos Iiteralmente adoram fazer isto.

A partir de elementos considerados basicos, elementares, da Geometria podemos realizar

exerdcios plasticos com os alunos que ampliam oS SeuSconhecimentos e desenvoIvem a sensibi lidade

necessaria para construir umaestetica do exerdcio cotidiano.

Por exemplo, 0 ponto geometricamente nao tem dimensoes, e considerado adimensional. Mas 0

simples apoiar um lapis sobre 0 popel produz efeitos interessanteS. Seurat, em seu ultimo trabalho,

deixa marcas pontilhadas sobre umatela que representam um circo, para depois iniciar a tela definitiva



que ficou inacabada, com pontos distriburdos estrategicamente para dar a cor e 0 movimento quase que

estcitico que ele, artista, desejava.

Ao se dar movimento a este ponto, 0 seu deslocamento produzira uma linha. Pode ser curva, em

apenas uma dire<;ao, um tra<;o, varios tra<;os. Ao se repetir, em determinada pOSi<;ao,provocam uma

sensa<;ao de movimento ou noo, de equillbrio ou desequillbrio. As linhas foram usadas por artistas,

escritores, desenhistas, bi61ogos para representor ideios. H6 muitos e.xemplos, pensor em Klee, buscor

em Leonardo, em Steinberg, nos da a certeza de que isto e posslve!.



Um texto eScrito provoca olhares diferentes. Uma poesia concreta gera movimento, apresenta

situa<;oes viSuais que queremos completar. Com esta linha podemos tra<;ar figuras e nelas colocar

baloes para escrever dentro. As Historias em quadrinhos sao mais urn recurso didatico-pedagogico que

aproxima a Arte e a Matematica alem de outros

Realizar exerdcios plasticos trac;;ando linhas

diversas, repetindo-as com simetria ou assimetria,

com rotac;;ao,produzem efeitos visuais interessantes

e fogem do monOtono exerdcio repetitivo que

algumasde nossasaulas apresentam.

Discutir um dos postulados de Euclides a

partir de um desenho de Steinberg (1960) torn a

bem mais interessante a a<;ooe a compreensoo do

que seja a Geometria Euclidiana do que apenas fazer com que os alunos "decorem" oS axiomas e os

postulados de sua Geometria.

interessantes e apresentar figuras geometricas

planas de uma forma mais "estetica". Varios

artistas, tais como Klee, Mondrian, Steingerg,

Kandinsky, Delaunay, fazem da Geometria uma Arte

Geometrica que pode contribuir no processo de

ensinar e de aprender conteudos destas areas de

"Ver" figuras planas se torna foci I com obras de Mondrian. Se pensarmos em

circunferencias e drculos, umtrabalho do Delauney pode ajudar.



Por um outro lado posso pensar no caminho inverso, e isto dependera muito mais do publico que

atendo no curso do que a minha vontade.

De acordo com Dondis (1991), 0 que t"Emtofazer na realidade e construir 0 alfabetismo visual

a principal fator de motiva«;ao [para a produ«;ao de elementos visuais] e a
resposta a uma necessidade, maSa gama de necessidades humanasabrange uma
area enorme. (...) a maior parte do material visual produzido diz respeito
unicamente a necessidade de registrar, preservar, reproduzir e identificar
pessoas, lugares, objetos ou classes de dados visuais. Estes materiais sao de
grande utilidade para demonstrar e ensinar, tanto formal quanto informalmente.
A ultima razao motivadora, e a de maior alcance, e a utiliza«;ao de todos OSnlveis
de dados visuais para ampliar 0 processo da comunical;aOhumana(p.183).

experimentos da Gestalt, sao 0 ponto, a linha, a forma, a direc,;ao,0 tom, a cor, (matiz ou croma - a cor

em si, a satura«;ao - pureza relativa de uma cor, do matiz 00 cinza - e 0 brilho relativo - do claro 00

escuro), a textura, a escala, a dimensao, e 0 movimento. Vejamos 0 que alguns artistas da Arte Moderna

nos dizem sobre estes elementos, todos trechos retirados do livro de H. B. Chipp, Teorias da Arte

Moderna de 1999.

Cezanne,em umacarta escrita a Emile Bernard, em Aix, 15 de abril de 1904:



Permita-me repetir aqui 0 que. eu Ihe dizia: abordar a natureza atraves do
cilindro, da esfera. Do cone, colocando 0 conjunto em perspectiva, de forma que
cada lado de um objeto, de um plano, se dirija para um ponto central. As linhas
paralelas ao horizonte dao a extensao, ou seja, uma seC;;aoda natureza. (...) As
linhas perpendiculares a este horizonte nos dao a profundidade. Ora, para nos,
seres humanos,a natureza e mais em profundidade do que em superfkie" (p. 16).

Vincent Van Gogh,em carta para Theo, sem data mas sugerindo ser de 23 de outubro de

1888, e cujo texto esta diretamente ligado a um outro texto de Madalena Freire, noS diz que: "Vou

procurar trabalhar de memoria, com freqiiencia, e as te/as de memoria sao sempre menos desajeitadas,

tendo um ar mais artlstico do que oSestudos feitos ao natural, especialmente quando trabalhamos com

o tempo de mistral" (p. 38), sendo que isto e complementado por Gaugin em um trecho do texto

Diverses choses, "0 melhor e pintar de memoria" (p. 62).

Gaugin,em umacarta a Emile Schuffenecker, Pont-Aven, de 14 de agosto de 1888 escreve: "Um

conselho, nao pinte excessivamente de acorde com a natureza. A arte e uma abstra<;ao; extraia-a da

natureza meditando diante dela e pense mais na criaC;;aoque resultara" (p. 56).

Kandinski, professor da Bauhaus,musico e artista p/astico eScreve: "a forma e sempre temporal,

[...] Ela e a expressao exterior do conteudo interior" (p_155).

Paul Klee, artista reconhecido, no texto denominado Credo Criativo de 1920, eScreve: "A arte

nao reproduz 0 vislvel, mas torna vislvel". Para ele, pontos sao energias sem modula<;aoobtidas pelo

tra<;o feito com um lapis de ponta grossa; energias Iineares, planas e espaciais sac como manchas

vaporosas, em forma de nuvem,que podem ser obtidas por pinceis cheios de tinta (p. 183). Logo depois

nos diz:

Vamos adotar um plano topogrGfico e fazer uma pequena viagem a terra do
conhecimento mais profundo. Transposto 0 ponto morto, 0 primeiro ato dinomico
(a linha). Pouco temp depois, uma parada para respirar (Iinhas interrompidas ou
articuladas por diversas paradas). Olhamos para tras para sabermos 0 quanta ja
percorremos (movimento contrario). Em pensamento, ponderamos as distoncias
do caminho daqui para la (feixe de linhas). Um rio quer impedir que prossigamos:
utilizemo-nos de um barco (movimento ondular). Rio acima deve haver uma ponte
(serie de arcos).
Do outro lado encontramos alguem que, como nos, tambem viaja para a terra do
conhecimento mais profundo. A alegria do encontro faz com que a principio
caminhemos juntos (convergencia); pouco a pouco as divergencias come<;ama se



fazer sentir (duas linhas, cada qual seguindo seu rumo independentemente). Cada
uma das partes demonstra umacerta excita<;ao (expressao, dinomica e psique da
linha).
AtravesSamos um campo nao cultivado (um plano atravessado por linhas); em
seguida uma densa floresta. Um de nos se perde, procura, e em dado momento
descreve 0 c1ossicomovimento de um cachorro farejando.
Jo nao estou too tranqiiilo: ho um outro rio e sobre ele paira neblina (elemento
espacial). Mas logo a neblina se dispersa.
Cesteiros voItam para coso com suas corro<;os (a rodo). Com eles segue umo
crian<;ade cabelos encaracolados, brilhantes (movimento de espirol). Mais tarde
o ar se torna abafado e escurece (elemento espaciol). Um relompago no
horizonte (a linha zigue-zag). Apesar disso, Ho estrelas no ceu (pontos
dispersos).
(...)
Linhas as mais diversas. Manchas. Pontos. Superficies lisas. Pianos formados por
pontos, linhas. Movimento ondular. Movimento interrompido, orticulado.
Movimento controrio. Linhas enredadas, tissulares. Elementos murais e em forma
de eScamas.Unissononcia, polifonio. Linhas que se enfraquecem e outras que se
intensificam (dinomicar

Georges Braque, em um texto denominodo Declara~aa, de 1908 ou 1909, escreve: "devo crlar

uma nova especie de beleza, a beleza que me aparece em termos de volume, de linha, de ·massa,de peso,

e por meio dessa beleza interpretar a minha expressaa subjetiva" (p. 263).

Delauney, em um texto de 1912, denominado Luz, eScreve que a Arte "e comparovel aos objetos

E para encerrar, cito Andre Breton, no texto a que e surrealismo? de 1934, a arte "pode passar

por ser tanto do domlnio dos poetas como dos cientistas; e que seu sucesso nao depende dos caminhos

mais ou menos caprichosos que serao seguidos" (p. 419), e isto me remete ao meu trabalho de

doutoramento cujo titulo foi "Cu/turacientffica e cu/tura humanfstica: uma passfve/ media~aa par meia

da imagem'~

De 26 de junho a 09 de setembro foi realizada uma exposi<;aono MUSA, Museu de Arte do

UFPR.A curadoria de EspOfO, tempo, estrutura, obstrofiio - Diologosentre Arte e Motemotico, foi

realizada pelo Professor Doutor Jose Carlos Cifuentes do Departamento de Matemotica e pela aluna de

mestrado na Iinha de Educa<;aoMatemOtica Liliana Junkes Serenato (ex orientanda minha de TG com



uma monografia sobre Kandinski e Geometria), nos apresentou 22 artistas paranaenses que podiam nos

conduzir a diferentes ideias/conceitos matematicos. Acabei levando mais de 200 alunos (que sao das

turmas onde ministro a disciplina de DidMica e dos cursos extensionistas) com monitoria espedfica

para entender minimamente oS conceitos imbrieados das obras. Muitos, muitos destes alunos nunea

haviam entrado em um museu.

Os modulos do exposi<;aose dividiam entre:

• 0 lado romontico da MatemOtica:

• A natureza morta - um laborat6rio para a Objetivac;;ao do espac;;o;

• 0 espa<;ogeometrico e 0 espa<;oflsico no paisagem:

• A estrutura geometrica e a IIrica do paisagem:

• 0 corpo e 0 conhecimento do espa<;oe do tempo - 0 espa<;otOti I;

• 0 pensamento geometrico e 0 espac;;obidimensional curvo;

• 0 abstracionismo geometrico concreto e neoconcreto;

• Do abstracionismo geometrico ao abstraeionismo Itrieo - A ineorpora<;aodo tempo;

• Realismos,surrealismos e aeasosoutros;

• A magia do infinitamente grande e do infinitamente pequeno;

• A tetra dimensionalidade do espac;;oe a bidimensionalidade no espa<;o.

Geometria e Arte e um curso extensionista de 20 horas, dividido em cineo encontros de 4

horas aula cada um, que perpassa conteudos da geometria do ensino fundamental. Nele, utilizo

videos, DVD's ambos materiais disponibilizados pelo Instituto Arte na Escola. Todas as aulas

pressupoem conteudos, tanto do Geometria quanto das Artes Visuais, e atividades para a sola de

aula.
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