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RESUMO 

 

 Diante da dificuldade de trabalhar Geometria de forma prazerosa para as 

crianças, este trabalho se propõe a investigar como ensinar Geometria, mais 

especificamente as figuras geométricas planas, através da Arte. Para tal, foram 

utilizadas algumas obras do artista russo Wassily Kandinsky que retratou figuras 

geométricas em suas pinturas. Entre as principais referênciais que deram suporte 

teórico ao trabalho encontra-se a obra de Carla Cristina Tosatto que levanta 

questões e desdobramentos importantes relacionados com o fato da Geometria ser 

essencialmente visual. Além disso, Maria Cristina Campelo Araújo Barbosa e Sérgio 

Roberto Vaz trazem apontamentos sobre a importância do ensino da Arte. Os 

procedimentos adotados no plano de ação envolvem uma sequência de atividades 

que foram desenvolvidas com uma turma de 4º ano da Escola Municipal Professor 

Daniel Alvarenga, em Belo Horizonte: estudo sobre a vida e obra do artista em 

questão, colagem, releitura, pesquisa na internet, observação de obras de arte, entre 

outras. Os resultados revelam que o ensino da Geometria pode e deve permear as 

aulas de Artes, e vice-versa, de modo a contribuir para um trabalho mais rico e 

prazeroso para os alunos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação pessoal 

 

Durante a minha graduação em Pedagogia na UFMG, comecei a trabalhar 

como professora em uma escola pequena próxima à minha casa: Colégio Didaquê. 

Lá aprendi muito, principalmente com a minha coordenadora que era uma 

profissional muito competente. Nesta escola, eu ganhei experiência tanto na 

Educação Infantil, que foi onde comecei minha carreira docente, quanto no ensino 

fundamental. 

Assim que formei, entrei para a PBH como Educadora Infantil. Trabalhei por 

três anos na E. M. Monteiro Lobato, escola de tempo integral. Também aprendi 

muito lá com as minhas colegas e com meus alunos. No entanto, acabei por pedir 

exoneração do cargo quando fui chamada no concurso para professora municipal da 

PBH. 

Já trabalhando como professora da PBH, fiquei um ano também no Colégio 

Maximus – unidade Palmares (logo após o Colégio Didaquê ter fechado as portas). 

No Maximus, fui professora de Língua Portuguesa de duas turmas de 4º ano e uma 

turma de 5º ano, onde tive oportunidade de aprofundar meus conhecimentos sobre o 

ensino desta disciplina. Por questões financeiras, eu pedi demissão dessa escola ao 

final de um ano. 

No ano seguinte, 2010, passei a ‘dobrar’ na E. M. Professor Daniel 

Alvarenga, onde iniciei a minha carreira, e permaneço até hoje, como professora 

municipal. No PDA (Prof. Daniel Alvarenga) tive oportunidade de trabalhar com o 5º 

e o com o 6º ano. ‘Dobrando’ no turno da tarde, trabalhei com o 3º ano. Foi no PDA 

também, que tive a minha primeira experiência como coordenadora de turno, função 

que desempenhei por um ano. Coordenei professores e alunos do 5º ao 9º ano. Foi 

uma experiência extremamente desafiadora já que lidava com muitos adolescentes 

infratores e envolvidos com drogas.  

Atualmente, trabalho apenas no turno da tarde no PDA, como referência de 

uma turma de 4º ano. Leciono Matemática, Língua Portuguesa e Artes. 

Em função da Pós-graduação em Educação Matemática, tenho sido levada 

a me ver como professora “de Matemática”. Mas confesso que tenho um pouco de 

dificuldade nisso, já que sempre trabalhei com mais de um conteúdo.  
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Enquanto aluna, a Matemática sempre foi para mim uma das disciplinas de 

maior desafio, já que sempre tive um pouco de dificuldade nesta matéria. Creio que 

eu trouxe um pouco dessa “dificuldade” para a minha prática docente. Em se falando 

de tendências do ensino da matemática, creio que posso dizer que na minha 

formação matemática predominaram as tendências Formalista-clássica e Tecnicista. 

Uma mistura de várias tendências em que a aprendizagem é centrada no professor 

e o aluno é mero memorizador. Não me recordo do uso de materiais manipulativos 

ou trabalhos em grupos, mas sim de listas de exercícios e mais exercícios que 

serviam para fixar a matéria ensinada pelo professor. 

Através desta pós-graduação em Educação Matemática, aprendi a ensinar 

esta disciplina de uma maneira diferente da que eu aprendi. Além disso, tenho 

aprendido o que considero o mais importante: a questionar a minha prática. 

 

 

1.2 Apresentação geral da escola em que trabalho 

  

A E. M. Professor Daniel Alvarenga (PDA) está inserida no Conjunto Zilah 

Spósito, em uma comunidade carente que faz parte do bairro Jaqueline, região norte 

de Belo Horizonte. 

O prédio tem capacidade para atender 800 estudantes em três turnos. 

Neste ano, a escola atende 790 alunos e conta com uma equipe de 46 professores, 

21 funcionários de serviços gerais, 3  funcionários da secretaria, 1 técnico de 

biblioteca e 2 estagiárias. 

Sua estrutura física comporta cantina, refeitório, auditório, 2 laboratórios de 

informática, 2 quadras, estacionamento, secretaria, diretoria, laboratório de Ciências, 

biblioteca, sala de vídeo, almoxarifado e 16 salas de aula. 

A escola atende um público de crianças, jovens e adultos ao oferecer do 1º 

ao 3º ciclo e EJA, além da Escola Integrada. A maioria das famílias atendidas pela 

escola mora no bairro Jaqueline, mais especificamente nos conjuntos Zilah Spósito e 

Ubirajara. 

O nome da escola é uma homenagem ao professor da Universidade Federal 

de Minas Gerais, Daniel Alvarenga, que ficou notabilizado pelo seu exemplar 

trabalho na área de alfabetização de adultos. 

O PDA possui uma equipe pedagógica excelente que trabalha com 
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competência ao atender aos alunos. Da mesma forma, a direção da escola, Andréia 

e Cláudia, são gestoras muito admiradas pelos professores, funcionários, alunos e 

também pela comunidade em geral; pelo comprometimento com a organização e 

com o desenvolvimento pedagógico de seus estudantes. Quando houve a 

solicitação de autorização para o desenvolvimento deste projeto na escola, a 

Andréia ficou muito satisfeita com a realização do mesmo e foi extremamente 

solícita no que diz respeito a compra de materiais. A equipe PDA “abraça” os 

projetos desenvolvidos pela escola, estando sempre aberta para projetos 

inovadores, pois vê neles oportunidades de crescimento cognitivo e social do público 

atendido. O “Caia na Real”, por exemplo, que acontece desde 2008, é um projeto 

onde os alunos estudam a Estrada Real (e vários outros temas como: água, Minas 

Gerais, escritores mineiros etc) e já tiveram a oportunidade de realizar visitas 

técnicas em Parati-RJ, Carrancas-MG, São Lourenço-MG, entre outros lugares.  

O público atendido pelo PDA vem de uma comunidade muito carente 

(financeiramente e até mesmo de valores). Observa-se a presença de alguns alunos 

com mais dificuldade em respeitar as regras estabelecidas e aos outros, como 

também a presença de alunos que não representam qualquer problema para o bom 

andamento escolar. Assim, pode-se dizer que se trata de uma clientela muito 

heterogênia, tanto no que diz respeito à disciplina como também no que tange o 

desenvolvimento cognitivo.   

 

 

1.3 Questão escolhida, sua relação com o conhecimento matemático e 

justificativas dessa escolha 

 

Linhas, formas e cores: a geometria na arte de Wassily Kandinsky 

 

Muito se discute sobre a importância do ensino da Geometria nas séries 

iniciais. No entanto, os professores se deparam com uma grande dificuldade nesse 

processo e muitas vezes parecem se deixar levar pela ilusão de que a criança se 

apropria do conhecimento da Geometria de forma espontânea. No entanto, sabe-se 

que isso não ocorre. É preciso aceitar o fato de que os alunos precisam ser 

orientados, pois estabelecer uma relação entre a Geometria e o mundo que os cerca 

não é tão simples quanto parece.  
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Segundo Pavanello (1993), a Geometria foi abandonada dentro do ensino 

da Matemática, principalmente após a promulgação da Lei 5692/71, que concedeu 

liberdade às escolas na escolha dos conteúdos das disciplinas. Como muitos 

professores sentiam-se inseguros em relação à Geometria, esta acabou sendo 

deixada de lado na programação dos conteúdos. Pavanello afirma, inclusive, que 

“muitos reservaram o final do ano letivo para sua abordagem em sala de aula – 

talvez numa tentativa, ainda que inconsciente, de utilizar a falta de tempo como 

desculpa pela não realização do trabalho programado” (PAVANELLO, 1993, p. 7). 

Este abandono é observado nos programas curriculares e no efetivo trabalho em 

sala de aula até os dias de hoje. 

No entanto, Ponte (2000) salienta o fato de que é o estudo das formas no 

espaço e das relações espaciais que oferece aos alunos a oportunidade para 

relacionar Matemática com o mundo real, e isso é um fator extremamente importante 

no desenvolvimento das crianças. 

Da mesma forma, o ensino das Artes Visuais requer um conjunto amplo de 

experiências onde o aluno seja capaz de aprender e criar, “articulando percepção, 

imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística” individual e coletiva 

(PCN-Artes, 2001, p. 61). 

Sendo assim, proponho, nesta presente pesquisa, um trabalho que envolva 

a Geometria e a Arte; com o intuito de, através de obras artísticas visuais, oferecer 

oportunidade aos alunos de reconhecerem a Geometria nos elementos artísticos e 

perceberem, assim, a sua importância dentro da Arte e da vida cotidiana. 

Para tal, escolhi as obras do artista russo Wassily Kandinsky (1866 – 1944), 

que ficou conhecido por suas pinturas abstratas expressas em formas e cores. 

Kandinsky é um nome importantíssimo da arte moderna. Ele defendia o predomínio 

da subjetividade contra qualquer convencionalismo. Ao utilizar-se das figuras 

geométricas, Kandinsky, assim como os cubistas, rompe com a ideia da arte como 

imitação da natureza. 

Creio que o uso das obras de Kandinsky neste trabalho proporcionará uma 

inegável oportunidade de oferecer aos alunos um contato com a Geometria 

enquanto elemento da Arte, podendo, assim, trazê-la para a realidade deles tanto 

quanto o ensino das Artes Visuais. 
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1.4. Apresentação da turma onde a pesquisa foi realizada 

 

 A presente pesquisa foi realizada em uma turma de 4º ano (1º ano do 2º 

ciclo), também conhecida como 21 C. Sou a professora referência desta turma 

desde o ano passado e leciono para eles Língua Portuguesa, Matemática e Artes.  

 A turma 21 C é composta por 24 alunos, sendo 13 meninos e 11 meninas, 

contendo um aluno fora de faixa com 14 anos de idade (Marcelo) e um aluno 

portador de necessidade especial em função de um atropelamento aos 5 anos de 

idade (Alan). A turma dispõe de uma acompanhante de inclusão (Neide) que me 

auxilia nas questões referentes ao Alan. 

 Esta turma pode ser caracterizada por crianças, que em sua maioria, são 

bastante curiosas e participativas na medida em que gostam de responder aos 

questionamentos da professora durante as aulas, se interessam em ir ao quadro 

para realizar exercícios e demonstram grande empolgação na realização de 

atividades diferenciadas.  

No que diz respeito ao nível cognitivo desses alunos, posso afirmar que se 

trata de uma turma bastante heterogênia, já que existem ali alunos que estão em um 

nível bem avançado de aprendizado e outros que possuem bastante dificuldade nos 

processos cognitivos. Apenas dois alunos ainda não são alfabetizados, entretanto, 

uma parcela da turma demonstra não compreender certos enunciados de questão 

ou comandos na medida em que não compreendem perfeitamente o que lêem. 

Grande parte da turma consegue trabalhar com numerais até a 6ª ordem, enquanto 

outros só apresentam segurança no que diz respeito ao trabalho com numerais até a 

3ª ordem. A maior parte da turma realiza operações de adição, subtração e 

multiplicação com segurança, enquanto alguns deles ainda apresentam dificuldade 

nestas questões. A divisão está sendo introduzida atualmente, e a turma, de um 

modo geral, tem correspondido às expectativas em relação ao seu aprendizado. Em 

relação à Geometria, entretanto, a turma se restringe a apenas conhecer os nomes 

e algumas características das formas geométricas mais conhecidas.  

 Como já foi mencionado, a maioria destas crianças fazem parte da 

comunidade Zilah Spósito, que é bastante carente. Grande parte dos alunos não 

possui vivências fora do espaço da comunidade onde estão inseridos. Muitos deles 

tiveram, e têm, a oportunidade de conhecer outros espaços apenas por intermédio 
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da escola, que procura incentivar as excursões e visitas técnicas como parte do 

processo de ensino-aprendizagem, incluindo exposições de arte.  

 

1.5 Plano de ação 

 

 Este trabalho foi realizado apenas com a turma 21 C, acima caracterizada e 

acontecerá com base no cronograma de atividades abaixo descritas: 

 

Capacidades: 

 

 Perceber a Geometria enquanto elemento da Arte. 

 Reconhecer figuras geométricas e suas principais características. 

 Conhecer alguns aspectos da vida e obra de Wassily Kandinsky. 

 Ler algumas obras de Kandinsky a partir da observação, narração, descrição 

e interpretação de imagens. 

 Realizar trabalhos plásticos utilizando uma linguagem semelhante a utilizada 

pelo artista, principalmente no que diz respeito ao uso de formas geométricas. 

 Conhecer novas formas de expressões em Arte explorando diferentes 

materiais. 

 Desenvolver o respeito e a tolerância à diversidade de interpretações às 

imagens por intermédio de uma prática de solidariedade e inclusão. 

 Aprender a apreciar as próprias produções e as dos outros. 

 Apreciar Artes Plásticas e estabelecer correlação com as experiências 

pessoais. 

 Desenvolver o prazer lúdico e criativo como geradores do processo de 

produção. 

 

Etapa Descrição das atividades Duração 

1ª Quem foi Wassily Kandinsky? 

 Apresentação oral da história de Wassily 

Kandinsky pela professora. 

 Apreciação de algumas obras do artista. 

 

1 hora e 30 
minutos 
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2ª Explorando as obras Composição VIII (1923) 

Levantamento oral e escrito das figuras 

geométricas presentes na obra. 

 Responder algumas questões com base 

nas observações realizadas: 

- Qual forma geométrica Kandinsky usou 

com mais freqüência nestas obras? 

- Quais são as propriedades dessas 

formas? (Sistematização dessas 

propriedades pela professora). 

2 horas 

3ª Pesquisando outras obras de Kandinsky através 

da internet 

 Em dupla, no laboratório de computação, 

os alunos deverão pesquisar na internet 

(através do site de busca Google) e 

escolher uma obra do artista em questão. 

 Observando a obra escolhida, deverão 

listar em uma folha que será entregue à 

professora, o nome desta obra, o ano de 

sua criação e as figuras geométricas que 

reconheceram nela. 

 

1 hora 

4ª Reproduzindo a obra Composição IX (1936) 

 A obra Composição IX (1936) será 

reproduzida na parede através do data 

show. Nesta parede, estará fixado um 

painel branco (na medida de 4 cartolinas 

juntas). 

 Após a observação da obra, os alunos 

deverão desenhar, utilizando um lápis de 

escrever, nas cartolinas fixadas na parede, 

a obra Composição IX (1936) ainda com a 

imagem refletida nela. Dessa forma os 

3 a 4 horas 
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alunos contornarão os traços do próprio 

artista. 

 Ainda observando a obra, os alunos 

reproduzirão nas cartolinas já desenhadas, 

as mesmas cores usadas por Kandinsky 

utilizando giz de cera. 

 

5ª Colagem com as figuras geométricas que foram 

estudadas 

 Os alunos farão, individualmente, uma 

colagem com figuras geométricas já 

recortadas criando uma imagem com elas. 

 

1 hora 

6ª Releitura da obra Mancha Vermelha II (1921) 

 Após a observação das formas e cores 

presentes na obra Mancha Vermelha II 

(1921), os alunos irão produzir uma 

releitura dela utilizando para tal, tintas 

(cores variadas), pincel e tela. A releitura 

será feita individualmente. 

 

2 horas 

7ª Vernissage - exposição das releituras e da 

reprodução coletiva realizada pela turma. 

 

1 hora para 
montagem da 
exposição e 
cerca de 3 

horas para a 
exposição 

 

Avaliação: A avaliação acontecerá durante a realização das atividades com base 

nas observações realizadas pela professora, nos registros dos alunos e nas 

produções artísticas realizadas por eles. Além disso, a exposição final dos trabalhos 

também será utilizada como avaliação. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Exploração teórica do conteúdo matemático escolhido: Geometria Plana 

  

 A Geometria surgiu para que o homem pudesse entender melhor o mundo em 

que vivia e suas formas. Geo significa “terra” e metria significa “medida”. 

 Muitas civilizações antigas como dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, 

dos chineses e dos hindus, já conheciam algumas figuras geométricas, no entanto, 

não havia uma organização desse conhecimento. Ele era usado apenas de forma 

prática. Foram os gregos, através de Euclides (século III a.C.) que organizaram 

esses conhecimentos geométricos e construíram a Geometria. 

 No estudo de formas geométricas, podemos separá-las em Geometria plana, 

que estuda as figuras bidimensionais, e a Geometria espacial, que se remete às 

formas tridimensionais. Nos atentaremos aqui à Geometria plana que é o ponto de 

enfoque desta pesquisa. 

 De uma maneira mais geral, podemos classificar as figuras geométricas 

planas em polígonos e não polígonos. BONJORNO (2008) explica que os polígonos 

são figuras planas formadas por segmentos de reta; já os não polígonos possuem 

pelo menos uma linha curva. 

 Como será apresentado mais adiante, o trabalho realizado nesta pesquisa se 

deu somente com o estudo dos polígonos que, como BONJORNO explicou, são 

formados por linhas fechadas simples que são segmentos de reta. 

 Os polígonos recebem nomes diferentes conforme o número de lados e 

ângulos. Observe alguns: 

 

 

 

 triângulo        quadrilátero        pentágono         hexágono 
  3 lados  4 lados          5 lados            6 lados 
  

 Os triângulos; que são figuras que têm 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices; podem 

ser: 

 Eqüiláteros – quando têm os três lados com a mesma medida. 

 Isósceles – quando têm dois lados com a mesma medida. 
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 Escalenos – quando os três lados possuem medidas diferentes. 

Quando os quadriláteros; que são polígonos com 4 lados, 4 vértices e 4 

ângulos, têm os lados opostos paralelos são chamados de paralelogramos. Observe 

alguns: 

   

quadrado -  possui os quatro lados com a mesma medida e os 

quatro ângulos retos. 

 

 

retângulo – possui os lados opostos com as mesmas medias e os 

quatro ângulos retos. 

 

 

losango – possui os quatro lados com as mesmas medidas, dois 

ângulos obtusos e dois agudos. 

 

 

Os trapézios são quadriláteros que têm somente 1 par de lados opostos 

paralelos.  

 

 

 

2.2 Descrição das ações desenvolvidas 

 

2.2.1 - 1ª Etapa: Quem foi Wassily Kandinsky 

  

Antes de iniciar esta etapa, expus uma síntese do projeto para que a turma 

tivesse ciência do que aconteceria no decorrer do mesmo.  É importante salientar 

que, anteriormente, já havia acontecido um momento em que a turma ficou ciente de 

que este projeto aconteceria posteriormente. 

Em seguida, a folha de atividade 1 (vide anexos) foi entregue aos alunos que, 

durante esta etapa, sentaram-se individualmente. Foi solicitado deles que lessem 

silenciosamente o texto sobre a vida de Wassily Kandinsky presente na folha de 

atividades cujo o título é “Saiba mais sobre Kandinsky, mestre da arte abstracionista” 
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que foi retirado do site Folha OnLine. Depois, houve uma leitura por parte da 

professora enquanto a turma acompanhava no papel. Após a leitura, retomei cada 

parte do texto explicando detalhadamente e, inclusive, apresentei alguns retratos do 

artista mais novo e mais velho. A turma demonstrou grande interesse na história, 

principalmente na parte em que conta que o artista em questão mudou-se várias 

vezes de país, de ter tido três esposas e pela primeira ter sido sua prima. Termos 

como impressionista, realismo, academicismo, nazista e outros, tiveram que ser 

explicados já que os alunos não os conheciam. 

 A atividade de interpretação escrita deste texto aconteceu após a exploração 

oral do mesmo. As crianças a realizaram individualmente. Algumas apresentaram 

dúvidas em algumas questões e foram orientadas pela professora que buscassem 

as respostas no texto. A grande maioria da turma conseguiu realizar a atividade com 

êxito. Em seguida, realizei a correção oral das questões propostas na folha, como já 

é de costume na turma. Assim, eles realizaram a autocorreção das mesmas 

podendo esclarecer as dúvidas que restaram. 

 

 

Os alunos sentados individualmente realizando a 

leitura do texto sobre a vida de Kandinsky. 

 

 

 

 

2.2.2 - 2ª Etapa: Explorando a obra Composição VIII (1923) 

  

Esta etapa iniciou-se com a apresentação da obra Composição VII (1923) do 

artista em questão. Depois de passar para que os alunos a observassem de perto 

em um livro, a mesma foi fixada no quadro de forma que toda a turma pudesse vê-la. 

Em seguida, após a turma se organizar em duplas, foi entregue a folha de atividade 

2 (vide anexos) que continha a mesma obra reproduzida. Na primeira questão desta 

atividade, foi solicitado dos alunos que registrassem todas as figuras geométricas 

que eles conheciam. As figuras que surgiram com mais frequência entre os registros 

foram: círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Algumas duplas ainda 

acrescentaram o losango. Além desses, alguns termos não usados para nomear 
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formas geométricas também apareceram: bolotinha, bolinha, jogo da velha, polígulo 

e redondo. Alguns nomes foram escritos incorretamente como por exemplo: circlo, 

losangulo e quadro. É importante salientar que esta atividade foi realizada pelos 

alunos sem a intervenção da professora. Orientei para que escrevessem livremente 

os nomes que lembrassem e da forma como lembrassem. 

 Na segunda questão desta atividade, foi solicitado dos alunos que 

registrassem, dentre as figuras geométricas que haviam listado na questão 1, as que 

eles reconheciam na obra Composição VII (1923). Observou-se que os nomes mais 

lembrados pelos alunos também foram o círculo, o quadrado, o retângulo e o 

triângulo, que de fato estavam presentes na obra. 

 O objetivo desta parte da etapa foi verificar o conhecimento prévio da turma 

em relação às figuras geométricas planas. Na segunda parte desta etapa, 

entretanto, houve a sistematização deste conteúdo por parte da professora. Através 

de cartazes, expliquei o que eram figuras planas, polígonos, suas classificações, e 

suas principais características (conforme a exploração teórica do conteúdo descrita 

no item 6 desta pesquisa). Termos como retas paralelas, segmento de reta, vértice, 

ângulo e plano, que surgiram durante a explicação, tiveram que ser ensinadas com 

cuidado já que a turma ainda não possuía o conhecimento prévio desses termos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

A professora Suzana sistematizando as informações sobre Figuras Planas. 

 

Durante a exposição dessas ideias, as crianças fizeram perguntas e 

colocações. Um aluno percebeu a relação do nome “triângulo” com o fato dele ter 

três ângulos. Houve, também, um pouco de “confusão” com os nomes 

paralelogramo e quadrilátero. Foi preciso dar ênfase na definição desses termos já 

que a turma demorou um pouco para entender a diferença entre os dois conceitos. 

Este foi um momento em que o foco das atividades estava centrado nos conceitos 
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matemáticos. 

 Ao final desta etapa, pode-se perceber que, de um modo geral, a turma 

conseguiu compreender bem os conteúdos ensinados sobre geometria plana. 

 

2.2.3 - 3ª Etapa: Pesquisando outras obras de Kandinsky através da internet 

  

Esta parte do projeto aconteceu durante a aula de Informática da turma e 

contou com o apoio da Daniela, monitora do laboratório de computação.  

 Primeiramente, foi solicitado que a turma se assentasse em duplas nos 

computadores. Foi, então, entregue a folha de atividade 3 (vide anexos) onde 

continha os passos da pesquisa que deveriam fazer na internet. A turma deveria 

encontrar uma obra de Kandinsky que continha formas geométricas. Sobre essa 

obra, deveriam registrar seu nome, ano de sua criação e listar as figuras 

geométricas presentes nela. 

 A turma não encontrou dificuldade para seguir os passos estabelecidos na 

folha e descobriram diversas obras do artista na rede. Os alunos, inclusive, 

demonstraram grande admiração por elas. No entanto, muitas dessas obras não 

vinham acompanhadas pelo nome e ano de criação. Sendo assim, houve muita 

necessidade de que a professora e a monitora ajudassem a encontrar essas 

informações em outros sites. 

 As obras que foram escolhidas pela turma foram: Amarelo,vermelho,azul 

(1925);  Composição X (1939); Liaison (1932) e Composição VIII (1923). A obra 

mais escolhida, talvez por ter sido a que surgia com maior frequência nos sites 

pesquisados foi Composição X (1939), conforme pode ser observada abaixo: 

 

 

 

 

 

Composição X – 1939 

         Óleo sobre tela 

         Tam. 130 X 195 c 
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As figuras geométricas encontradas pelos alunos nas obras relacionadas 

acima foram: quadrado, círculo, retângulo, trapézio, triângulo, losango e hexágono. 

Foi interessante observar que a turma, de um modo geral, se apropriou de outros 

nomes de formas de geométricas que antes não conheciam. Houve curiosidade 

sobre formas arredondadas e seus nomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa na internet sobre as obras do Kandinsky 

 

 

2.2.4 - 4ª Etapa: Reproduzindo a obra Composição IX (1936) 

  

 Quatro dias foram necessários para a conclusão desta etapa do 

projeto. No primeiro dia, utilizando o recurso do data show, projetei no quadro, que 

estava com quatro cartolinas brancas coladas, algumas obras do Kandinsky para 

que as crianças as apreciassem. Dentre elas, projetei a obra Composição IX (1936) 

que era o objetivo central desta etapa. 

  

 

 

 

Composição IX – 1936 

        Óleo sobre tela 

        Tam. 130 X 195 cm 

 

De duas em duas, ou de três em três alunos, as crianças iam ao quadro para 

reproduzir esta obra que estava projetada nele. Com lápis de escrever, os alunos 

foram realizando os contornos de Kandinsky nas cartolinas fixadas no quadro. 
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Nas outras três aulas, a turma coloriu a reprodução feita por eles, utilizando 

giz de cera e seguindo as mesmas cores da obra original. Esta parte foi realizada 

com grupos de quatro ou cinco alunos que iam trocando com os outros até todos 

poderem participar. As crianças gostaram muito desta etapa e ficavam o tempo todo 

muito ansiosas para que chegassem a sua vez de desenhar ou de colorir. 

 

 

 

 

 

 

 

    Reprodução da obra Composição IX no cartaz           Alguns alunos colorindo a obra  

com a utilização do data show                       reproduzida por eles. 

 

 

2.2.5 - 5ª Etapa: Colagem com as figuras geométricas que foram estudadas 

  

 Esta etapa do projeto consistiu na construção de imagens com a utilização de 

colagens de figuras geométricas. 

 Antes de iniciar a colagem propriamente dita, foi explicado aos alunos como a 

mesma aconteceria. Em um segundo momento, de posse das figuras geométricas já 

recortadas em diferentes tamanhos e cores, houve um momento de recordar os 

conteúdos ensinados na 2ª etapa sobre figuras planas. Aos alunos foi solicitado que 

identificassem as formas geométricas: quadrado, retângulo, triângulo, círculo, 

trapézio, paralelogramo e losango; e que percebessem suas semelhanças, como por 

exemplo o fato do retângulo e do quadrado também serem paralelogramos. Além 

disso, foi pedido que a turma separasse, dentre as figuras que possuía, as que eram 

quadriláteras, por exemplo. 

 Em seguida, de posse de meia cartolina branca para cada aluno, as crianças 

deram início a colagem. A turma usou de muita criatividade nesta etapa e houve 

muita alegria por parte deles na confecção desta produção. O Alan, aluno portador 

de necessidade especial, nos surpreendeu ao produzir, sem ajuda de ninguém, o 

que ele próprio denominou de “Saci”, como pode ser vista na foto abaixo: 
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     O Alan apresentando o seu “Saci”         A turma durante a colagem de figuras geométricas 

 

2.2.6 - 6ª Etapa: Releitura da obra Mancha Vermelha II (1921) 

 

Para a realização desta etapa, a turma foi organizada em grupos de três ou 

quatro alunos. Para cada grupo foi disponibilizado uma cópia colorida da obra 

Mancha Vermelha II (1921) em uma folha tamanho A4 para que servisse de modelo 

para a realização da releitura. 

 

 

 

 

 

 

Mancha Vermelha – 1921 

        Óleo sobre tela 

        Tam. 131 X 181 cm 

 

Foi orientado que a pintura dos alunos não precisava ficar exatamente igual à 

obra do Kandinsky, mas que deveria ficar o mais parecido possível. Além disso, foi 

salientado o fato de que a tela que eles possuíam para a reprodução era maior que 

a cópia da obra que eu disponibilizei para eles. Dessa forma, os alunos deveriam 

ampliar as imagens ao pintá-las. Muitos alunos demonstraram insegurança dizendo 
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que seria difícil e que não seriam capazes. Alguns inclusive, pediram para desenhar 

com lápis na tela primeiro para depois pintar, e isso foi permitido. 

Sendo assim, iniciaram a releitura da obra na tela com a utilização de tinta 

guache, nas cores mais aproximadas das que foram usadas pelo artista,e pincel. 

Observou-se que a maior dificuldade dos alunos, de uma forma geral, foi na 

ampliação da imagem. Eles também demonstraram insegurança nos traçados dos 

detalhes pequenos da obra original. No entanto, apesar das dúvidas e reclamações, 

a turma apresentou grande prazer em pintar na tela com tinta. Sentiram-se 

verdadeiros artistas. Reconheceram, inclusive, a grandeza de um artista como o 

Kandinsky, que foi capaz de produzir uma obra tão rica em detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos realizando a releitura da obra Mancha Vermelha II (1921) do Kandinsky 

 

2.2.7 - 7ª Etapa: Vernissage - exposição das releituras e da reprodução coletiva 

realizada pela turma. 

 

 Esta etapa consistiu na culminância do projeto e se deu num formato de 

vernissage. Em uma sala de aula vazia da escola, foi montada a exposição de todas 

as produções artísticas da turma: as colagens com figuras geométricas, a releitura 

da obra Mancha Vermelha II (1921) e a reprodução coletiva da obra Composição IX 

(1936). Além disso, foi fixada também um pequeno texto sobre a vida e obra de 

Wassily Kandinsky. 

 A vernissage foi visitada pelas turmas, professores e funcionários do turno da 

tarde que foram previamente convidados pelos alunos da turma através de um 

convite. Sua organização se deu da seguinte maneira: foi montada nessa sala pela 
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professora da turma e a estagiária da mesma; nos dois últimos horários de aula, em 

intervalos de 15 minutos já preestabelecidos pela coordenação pedagógica, uma 

turma por vez visitou a exposição. Para que sempre houvesse quem pudesse tirar 

qualquer dúvida a cerca das etapas do projeto e suas produções, a cada 20 minutos 

dois alunos da turma ficavam na exposição com tal objetivo.  

Algumas professoras relataram que os alunos realizaram explicações cabíveis 

quando questionados por colegas e professores, como por exemplo a maneira como 

realizaram determinada produção artística.  É importante salientar, entretanto, que 

esses alunos não foram orientados a realizar explicações, somente responder às 

perguntas que lhe forem realizadas. Não houve um “treinamento” para tal atividade. 

Os alunos responderam o que aprenderam durante o projeto de maneira 

espontânea. 

Ao final do dia, em sala, a professora realizou uma avaliação oral sobre como 

foi o projeto e como foi a vernissage. A grande maioria da turma manifestou-se 

declarando ter gostado muito, principalmente da parte em que pintaram na tela e 

usaram o data show para reproduzir uma das obras. Alguns alunos salientaram sua 

satisfação em terem sido a única turma da escola a participar desse projeto e outros 

comentaram orgulhosos os elogios que receberam dos colegas e professores. 

Retomou-se também um pouco do que eles aprenderam sobre o artista e sobre as 

formas geométricas planas. Em seguida, cada aluno recebeu a sua tela e sua 

colagem para levarem para casa. 
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Vernissage: A geometria na arte de Kandinsky. 

 

 

2.3 Análise e teorizações 

 

 Não há como negar a importância do estudo da Geometria ainda nas séries 

iniciais. Ele tem sido apontado, segundo TOSATTO (2007), como fundamental para 

a formação dos cidadãos, uma vez que possibilita o desenvolvimento de 

competências e habilidades essenciais para o ser humano.  

 Da mesma forma, os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001) relatam que: 

 

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo 
de Matemática no ensino fundamental, porque, por meio deles, o 
aluno desenvolve um tipo especial de pensamento que lhe permite 
compreender, descrever e representar, de forma organizada, o 
mundo em que vive. (p. 55) 

 

 ARAÚJO (1994) também enfoca a importância da Geometria por acreditar 

que esta enriquece o referencial de observação do aluno e é importante na sua 

construção do conhecimento lógico-matemático porque lhe permite passar dos 

dados concretos para os abstratos. 

 Embora muito se discuta a respeito da importância do estudo da Geometria 

nas séries iniciais, o fato é que, mesmo assim, ela está ausente dos planejamentos 

dos professores ou abandonada para o fim do ano letivo, se houver tempo hábil para 

tal. SILVA (2003) acredita que os professores deixam de explorar as possibilidades 

das experiências geométricas por não terem clareza do que devem ensinar. Para 

PAVANELLO (1999), muitos professores sentem-se inseguros em realizar um 

trabalho qualquer em Geometria porque sua formação foi deficiente nesse campo. 
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 Outro fator importante a ser destacado, diz respeito ao fato de que, quando 

trabalhada, o ensino da Geometria se dá de maneira errada: através da repetição, 

da memorização e do raciocínio formal sem significado; como nos apresenta 

TOSATO (2007).  

Ainda conforme salienta TOSATO (2007), a Geometria é essencialmente visual e, 

portanto, deve ser ensinada através da observação e manipulação de objetos do 

mundo real, de obras de arte, desenhos, pinturas, esculturas, artesanato etc; 

permitindo, assim, que o aluno possa estabelecer relações entre a Matemática e as 

outras áreas do conhecimento. Sendo assim, é possível afirmar que as Artes Visuais 

tornam o ensino da Geometria muito mais interessante para os alunos. Por outro 

lado, a Geometria é o ramo da Matemática mais apropriado para o desenvolvimento 

da criatividade do educando. Unir Geometria e Arte é, portanto, um caminho 

extremamente interessante e produtivo para o trabalho com alunos das séries 

iniciais do ensino fundamental. 

 O ensino da Arte na escola é importante, principalmente, porque é importante 

fora dela, como nos coloca BARBOSA (2000). Para ele, é uma possibilidade de 

abertura para que o aluno vivencie a expressão, a compreensão e a afetividade. 

Através da Arte, o educando se torna parte integrante do mundo. Mundo esse que 

ele pode questionar e recriar. Segundo VAZ (2001), a Arte nos faz indivíduos, 

insubstituíveis e únicos (p. 16), e ainda afirma que: 

 

Uma escola consciente da sua missão não cria obstáculos para o 
futuro de seus alunos, ao contrário, habilita-os a desenvolver seu 
potencial estético e sua sensibilidade artística, indispensável num 
mundo em que dominar saberes básicos já não é suficiente. (p. 15) 

 
 

VAZ (2001) afirma, inclusive, que é fundamental que a escola favoreça a 

integração entre a aprendizagem racional e estética dos alunos. Dentro dessa 

perspectiva, a proposta levantada nesse projeto justifica-se, afinal uniu-se o ensino 

da Geometria com a das Artes Visuais, possibilitando que o aluno percebesse a 

Geometria enquanto elemento da Arte. Isso se deu através do reconhecimento de 

figuras geométricas planas, e o seu estudo, nas obras de Wassily Kandinsky. 
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3. CONCLUSÃO 

 

Através da exploração de diferentes materiais (como papel, tela, pincel, tinta, 

giz de cera, cola e outros), os alunos foram levados a trabalhar com linguagens 

plásticas semelhantes ao do artista em questão, como é o caso da pintura em tela. 

Dessa forma, também, as crianças conheceram novas formas de expressão em 

Arte. 

O processo criativo, também foi enfatizado em uma das produções individuais 

que aconteceu através de uma colagem com diferentes formas geométricas 

previamente recortadas. A criação é extremamente importante para o aluno, uma 

vez que, como relata BARBOSA (2000), é por meio dela que a criança se expressa 

e conhece o mundo, relacionado sua imaginação com sentimentos, sensações e 

pensamentos (p. 7). 

Por meio da vernissage realizada ao final do projeto, os alunos tiveram a 

oportunidade de apreciar as suas próprias obras e a dos colegas. Além disso, a 

observação das obras do Kandinsky oportunizou para as crianças a correlação com 

suas experiências pessoais, afinal, são através dos nossos sentimentos e das 

nossas subjetividades que “lemos” uma obra de arte. 

Além de tudo o que foi colocado aqui, é fundamental destacar que todo o 

trabalho foi realizado com a preocupação, por parte da professora, de ser uma 

atividade de cunho prazeroso e lúdico; afinal, acredito que assim deve ser o ensino, 

tanto das Artes Visuais, como da Geometria. 
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5. ANEXOS 
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