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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA BIENAL DA ARTE NO COLÉGIO SESQUICENTENÁRIO. 

 Introdução: A arte acompanha o desenvolvimento da humanidade desde o início de sua existência. 

Inicialmente se manifestou de forma empírica através de expressões gráficas representando a convivência 

em cavernas e, que provavelmente inspirou o pensamento matemático para representar o espaço 

proporcionalmente ao número de habitantes disponível (ANTONIAZZI, 2005, p. 30), em seguida o 

pensamento artístico se manifestou como representação dos fenômenos sociais e da natureza. A evolução 

do pensamento artístico desencadeou várias formas de manifestações culturais e artísticas até o surgimento 

do realismo representado pelas grandes construções, onde se manifesta de forma mais explicita o 

pensamento matemático por meio das relações entre forma e dimensões, tais como nas imagens abaixo, da 

Pirâmide de Quéops, representando construções em forma de pirâmides tendo como base o número de 

ouro, o Paternon que contém o número de ouro no retângulo da faixada e em muitos outras  artes, o homem 

Vitruviano mostrando a representação do número de ouro em todos as suas partes e a pintura da Leonardo 

da Vince denominada de Monalisa, em que podemos observar a relação entre o número de ouro e a perfeita 

harmonia e a beleza. Estas imagens foram obtidas a partir de consultas ao google.com.br, 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas constatações nos inspiraram a desenvolver atividades didáticas com os alunos do ensino médio da 

escola sesquicentenário para motivar a aquisição de conhecimentos e o interesse pela aprendizagem 

matemática. Nosso interesse na relação entre arte e matemática vai além da exploração da beleza e 

harmonia, se estende até a construção de competência e habilidades para explorar o emprego sistemático 

de padrões numéricos/geométrico na construção de figuras fractais com o uso do software Geogebra.   

Atividades: O retângulo Áureo.  
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Esta atividade tem como objetivo mostrar como se constrói um retângulo áureo, tendo em visto que este 

foi um dos instrumentos mais usados pelos precursores das artes. Com isto pretende-se mostra que o 

pensamento Geométrico está presente em vários campos do conhecimento 

Considere uma folha de papel, dobrando-se o lado menor sobre o maior, obtemos uma figura do seguinte 

tipo, 

                                                                                       Se o retângulo menor e a folha inteira forem   

                                                                                        Semelhante, os retângulos são áureos!                                                                                                                

                                                                                        Mas como reconhecer retângulos semelhantes?           

Dois retângulos são semelhantes quando o maior é uma ampliação do menor, além do mais suas diagonais 

ficam sempre alinhadas. 

 

 

Se fizermos o teste da diagonal observaremos que o retângulo construído com a folha de papel não é áureo! 

 

 

   Mas para identificar se dois retângulos são áureos necessita sobrepor um sobre o outro e verifica se as 

diagonais estão alinhadas? Não! 

Observe que o procedimento inicial foi dobra o lado menor l sobre o maior de lado x, então sobre o retângulo 

maior construímos um quadrado e um retângulo menor de lados x –l e l, 

                                                                                                                  

 

 

Como o retângulo áureo é semelhante ao retângulo menor temos,                                                                                 
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Efetuando as operações obtemos que, 

𝑥 =
1 + √5

2
𝑙 

Ou seja, 𝑥 = 1,6𝑙, isto é, um retângulo é áureo quando o maior de seus lados for igual a 1,6 multiplicado 

pelo menor.    

Podemos construir um retângulo áureo, com um compasso sem marcas, a partir de um segmento ou de 

um retângulo, para isto procede-se da seguinte maneira: 



a)  a partir de um segmento dado constrói-se um quadrado cujo 

lado é segmento dado, em seguida constrói-se o ponto médio do 

lado do quadrado. Com o compasso centrado no ponto C, constrói-

se uma circunferência de raio CE, que corta o prolongamento do 

segmento AB em F. O segmento AF é o lado do retângulo áureo, 

pois,   
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b) Dado um retângulo ABCD, para se obter um retângulo 

áureo a partir deste, centra-se o compasso em um dos 

vértices com abertura igual ao lado menor, AD, marca-se 

um ponto sobre o lado maior o ponto E. Obtendo-se o 

retângulo AEFD. Em seguida obtém-se o ponto médio G. 

Com o compasso centrado no ponto F, constrói-se o círculo 

de GF, obtendo-se o ponto H. A retângulo de lados AH e AD 

é um retângulo áureo.   

 

 

Observação: Conhecendo-se os comprimentos l e L, lado menor e maior, respectivamente, de um retângulo, 

basta dividir o comprimento do lado maior por 1.6 e construir um retângulo de lados L e 1,6l.   

 

Atividades com o Geogebra: 

1. Criar um arco colorido. 

1) Passo: Construa o gráfico da curva entrando com os dados na janela de entrada, podendo uma equação 

algébrica ou paramétrica, depende do objetivo. 

2) Passo: Crie um ponto sobre o gráfico da curva, neste caso o ponto deverá ser criado a partir da janela 

algébrica usando os parâmetros da curva, Ex. P = (t, f(t)), e em seguida crie um controle deslizante para o 

parâmetro da curva, dê enter para marcar o ponto em cima da curva.  

3) Passo: Insira uma imagem vinculada a um ponto Q na área de trabalho (o ponto Q não necessita ser 

criado com os parâmetros da curva). Construa um ponto M na imagem o qual se deseja que seja agregado 

ao ponto P da curva que foi obtido no passo anterior. 

4º Passo: Crie um vetor do Ponto M ao ponto ao ponto P da Curva, para isto vá na terceira janela 

ferramenta vetor, clique primeiro no ponto (médio) da imagem e no ponto P da curva. Esconda a imagem 

original e os pontos que não necessitamos. 



5ª Passo: Vá na nona janela ferramenta translação por um vetor, clique na imagem e na seta (observe que 

a imagem foi transladada para o ponto P da curva). Esconda a imagem original e os pontos que você não 

necessita que eles apareçam. 

6º Passo: Clique no controle deslizante com o seletor seta e anime sua imagem movimentando o seletor ou 

clicando em anima. 

Observação: Para a animação causar melhores efeitos é necessário fazer a imagem animada se ajustar a 

sinuosidade da curva, para isto sega os seguintes passos: 

7º Passo: Crie um controle deslizante para o parâmetro da curva, caso a curva seja paramétrica. No caso 

em que o parâmetro da curva é t, crie um controle deslizante para t, se for α crie um controle deslizante 

para α, assim por diante. 

8º Passo: Em seguida vá na nona janela rotação em torno de um ponto por um ângulo: 

9º Passo: Clique no objeto e em seguida no objeto que você deseja que seja inserido no gráfico (podendo 

ser um ponto médio, um vértice, etc. . .) . Na caixa de entrada que aparece apague o valor ângulo que está 

marcado e escreva a letra que representa o parâmetro da curva (t, α, β, . . . .) . 

Esconda as imagens que não interessa a animação, e movimente o controle deslizante para animar sua 

imagem   

 

Esta é uma figura animada sobre o gráfico de uma função quadrática. Observe que cada ponto da figura 

desenha uma curva parabólica. 

 



 

 

Criar o Triângulo de Sierpinsk. 

1. Abra a janela do Geogebra e esconda os eixos coordenados 

2. Marque dois pontos e construa um triângulo Isósceles, ou equilátero em que dois dos seus vértices 

são estes pontos. 

3. Com a ferramenta ponto médio, encontre o ponto médio de cada lado. 

4. Construa outro triângulo cujos vértices são os pontos médios do primeiro triângulo que foi construído.  

Desconsiderar o triângulo, pintando de uma cor escura. Observe que surgiu três triângulos congruentes. 

5. Continue o processo marcando os pontos médios dos triângulos que surgiu e construa outros 

triângulos cujos vértices são os pontos médios dos três triângulos na segunda construção. Para continuar 

indefinidamente este processo, vamos criar uma ferramenta da seguinte forma: 

6. No menu principal, abra a janela Ferramenta:  

a. Na Aba Objetos finais, faça aparecer os segmentos que são lados do triângulo central, isto é, clicando 

em e, f e d com o botão esquerdo do mouse. 

b. Vá para aba, Objetos iniciais, construa os pontos A e B, da mesma maneira, clicando com o botão 

esquerdo do mouse nos pontos A e B. 

c. Na aba Nome Ícone:  fornece o nome para a ferramenta. Finalmente clique em concluir. Irá aparecer 

um novo ícone com a ferramenta construída. Para utilizar, clique no ícone criado e nos pontos 

desejados. 

Devemos limpar a figura escondendo os objetos inconvenientes, letras e marcas dos pontos para dar a 

seguinte aparência. 



 

 

 

Triangulo de Sierpinsk. 

Arvore de Pitágoras: A árvore de Pitágoras é um fractal plano formado por quadrados. Recebe este nome 

porque cada trio de quadrados que se tocam em um vértice inclui um ângulo reto, formando uma 

representação do triangulo de Pitágoras (retângulo). Foi construída no aplicativo Geogebra de maneira 

interativa. Na construção da árvore de Pitágoras os alunos tiveram a oportunidade de exercitar as 

ferramentas de construção do Geogebra para construir e exercitar a Geometria Euclidiana. Toda construção 

é baseada nos postulados de Euclides. Após a construção do primeiro triângulo e os quadrados sobre seus 

lados, os alunos foram orientados a construírem uma ferramenta para reprodução automática de etapas 

anteriormente construídas. Após realizar a primeira ferramenta de construção, os alunos foram desafiados 

a criar ferramentas para construção da curva de Koch e do floco de Neves. Foram orientados a consultarem 

páginas da internet e livros didáticos. Especialmente consultaram na internet os trabalhos de dissertação de 

Mestrado, Conhecendo Fractais no Ensino Médio – Arvore se Pitágoras, de autoria de, Celso Henrique Nicola, 

www.bdtd.ufscar.br/htdocs/tadeSimplificado//tade_busca/arquivo.php?codArquivo=6747 e de Terezinha 

aparecida Faccio Padilha, www.univats.br/ppgece/media/pdf/Construcao-defractais-com-uso-do-software-

geogebra.pdf. Construção de Fractais com o uso do Software Geogebra, Estas atividades despertaram  

muitas curiosidades e consequentemente interesse para aprendizagem em matemática.     
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                                                                               Arvore de Pitágoras. 

 

Curva de Koch 

 

Conclusão:   

No dia 24 de novembro de 2015, os bolsistas juntamente com os alunos da escola sesquicentenário 

organizaram uma exposição numa sala da escola com as obras de arte, monalisa, homem vitruviano, alguns 

fractais, e outras apresentações em Datashow da construção dos fractais geométricos, triângulo de 

Sierpinsk, árvore de Pitágoras. Os visitantes ficaram curiosos com a interação entre Matemática e Arte.  

 

 

 

 

 



 

 

Resultados: 

A interação entre arte e matemática no processo de ensino e aprendizagem, nos permitiu concluir que o 

conhecimento matemático pode ser construído com o auxílio de atividades lúdicas que despertem as 

dimensões da emoção e da criatividade. Vincular a Matemática a Arte é uma possibilidade de despertar no 

aluno a consciência de que matemática é uma construção humana baseada na harmonia, perfeição e beleza. 

Para maiores informações veja, https://www.artenaescola.org.br/uploads/boletins/boletin-65.pdf, acesso 

em 25 de agosto de 2015. Baseado nestes pressupostos, constatamos que esta atividade agregou a 

curiosidade artística ao conhecimento matemático, e despertou a emoção dos alunos, porque tivemos 

oportunidade de exercitar conceitos, técnicas e procedimentos desenvolvidos com geometria, álgebra e 

praticar a construção de procedimentos fractais usando o soft Geogebra, criando uma sensibilidade de 

beleza.    
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