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Resumo 

Este artigo discute relações entre a Matemática e a Arte, bem como suas aproximações e 
distanciamentos ao longo da História tendo como referência o processo de entrelaçamento 
por meio da criatividade. A Matemática da Sensibilidade, conceito surgido durante a pesquisa 
de doutoramento da autora, com duas mulheres artesãs do município de Arraias, Estado de 
Tocantins, permite estabelecer elos entre o processo criativo presente na confecção das peças 
artesanais e a sensibilidade matemática desenvolvida como processo de criação e recriação 
deste artesanato. A Matemática da Sensibilidade neste texto é apontada como possibilidade 
de entrelaçamento entre a Matemática e a Arte. 
 
Palavras-chave: Matemática da Sensibilidade. Arte. Matemática. Criatividade. 
Entrelaçamento. 
 

Abstract 
This article discusses relations between Mathematics and Art, as well as their approximations 
and distances throughout history, having as reference the process of intertwining through 
creativity. The Sensibility Mathematics, a concept that emerged during the doctoral research 
of the author, with two women artisans of the municipality of Arraias, state of Tocantins, 
allows to establish links between the creative process present in the confection of the 
handmade pieces and the mathematical sensitivity developed as a creation process And 
recreation of this craft. The Mathematics of Sensitivity in this text is pointed out as a 
possibility of interweaving between Mathematics and Art. 
 
Keywords: Sensibility of Mathematics. Arts. Mathematics. Creativity. Interweaving. 
 

Introdução 

A Matemática e a Arte andaram de mãos dadas por longos períodos da história 

humana comungando de vários conceitos comuns, como expressa Martinho (1996, citado por 

Sampaio, 2012): “Arte e a Ciência caminharam juntas durante muitos séculos, não sendo 

difícil reconhecer que comportam um fator comum essencial: a criatividade como motor 

gerador de formas e ideias” (p. 50). Esta relação, mesmo considerando suas peculiaridades 

distintas estendeu-se pela Grécia Antiga, Idade Média e Renascimento, num movimento 

contínuo de aproximações e distanciamentos. 
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Para a artista plástica e pensadora Fayga Ostrower existem raízes comuns entre a Arte 

e a Ciência: “A criatividade, como potencial, e a criação, como realização do potencial, se 

manifestam de modo idêntico, independentemente dos rumos específicos que depois seguirão 

nas duas grandes vias do conhecimento” (Ostrower, 1998, p. 285), ou seja, para ela “o 

momento criativo, tanto na arte como na ciência, é marcado pela mistura de razão e intuição, 

de medidas friamente calculadas e acasos” (Almeida, 2006, p. 12).  

O entrelaçamento aqui proposto entre estas duas vertentes do conhecimento deve ser 

compreendido na perspectiva do imbricamento, como proposto por Morin (2001), que pode 

ser definido como conjunto de totalidades e de partes que constituem um sistema dinâmico da 

realidade, onde todas as partes se interconectam por meio de múltiplas interações “[...] ou a 

sobreposição de sistemas, constituindo assim, o que ele, Morin (grifo do autor) chama de 

sistemas de sistemas, sistemas em rosário ou sistemas em cacho” (Moraes, 2004, p. 63), 

sendo que o entrelaçamento (imbricado) entre as duas áreas de conhecimento Matemática e 

Arte é o âmago da Matemática da Sensibilidade (Fernandes, 2016). 

O conceito Matemática da Sensibilidade surgiu durante minha pesquisa de 

doutoramento no Programa de Pós-Graduação na Faculdade de Educação na Universidade de 

Brasília (UnB), concluído em 2016. A pesquisa foi realizada com duas senhoras artesãs do 

barro, residentes no município de Arraias, Estado de Tocantins, possivelmente únicas 

herdeiras, na região, do saber tradicional na confecção de peças de barro, como fruteiras, 

gamelas, potes e botijas utilizando-se apenas técnicas manuais. 

Os saberes destas senhoras foram constituídos tanto pela observação das técnicas de 

confecção das peças desenvolvidas por suas mães, tias e avós, como também pela 

criatividade despertada no tratamento das peças, ao longo dos anos. 

Neste sentido, este trabalho se propõe a discutir o entrelaçamento entre a Matemática 

e a Arte por meio da Matemática da Sensibilidade, presente neste processo criativo das 

senhoras artesãs durante a confecção de suas peças. 

 

Matemática e Arte: Sulcos Convergentes através dos Tempos 

A Matemática considerada por muitos pesquisadores como a rainha das ciências, 

justamente por sua ampla utilização no universo científico, capaz de descrever fenômenos da 

natureza, estabelecer padrões, decifrar códigos, pode também ser apreciada como irmã gêmea 

da Arte por suas várias características comuns, entre elas a busca pelo ideal estético da 

simetria, associado desde a Antiguidade à beleza e ao uso de conceitos geométricos na 

elaboração de congruências e de proporcionalidades. 
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A partir da Pré-História a Arte e a Matemática entrelaçam-se desde as pinturas das 

cavernas onde o próprio registro simbólico das atividades humanas em desenhos pode ser 

considerado como um processo de organização do espaço, aproximando-se de uma proto-

arquitetura. Para Zaleski (2013): “Ao retratar paisagens e animais e, mais tarde, esculpir em 

ossos marcas que representavam os animais capturados, o homem primitivo iniciou a busca 

da organização do seu entorno por meio da Arte e da Matemática” (p. 13). Além disso, a arte 

rupestre (Figura 1) apresenta uma característica comum em diversos locais onde é 

encontrada; os desenhos normalmente estão próximos de registros de contagens, denotando 

uma alquimia antiga entre estes dois troncos de conhecimento (Silva, 2013).  

Brissaud (1978) afirma que os artistas pré-históricos “[...] antes de executarem 

afrescos, experimentavam sua arte em tabuletas” (p. 210), fato registrado em algumas grutas 

aonde foram encontradas placas pintadas amontoadas em meio a pedregulhos. O autor 

salienta que: 

 
O homem, desde sua origem, tem a noção do belo; isto é inegável. Talha seus seixos de 
maneira a lhes dar uma forma mais regular. Naturalmente, ele se põe a desenhar animais 
num certo número de objetos e, para tornar mais agradável a vida nas cavernas, decora 
suas paredes (Brissaud, 1978, p. 235). 

 

 
Figura 1: Pintura Rupestre Pré-Histórica1 

 

Com o advento da agricultura surgiu a necessidade de recipientes para o 

armazenamento dos alimentos e os primeiros utensílios de formas geométricas variadas 

começaram a ser fabricados, com diferentes funções e dotados de ornamentos simples: 

“Acredita-se que esses desenhos se desenvolveram com a observação das regularidades 

                                                
1 Disponível em: 
https://www.google.com.br/search?q=pinturas+rupestres+pr%C3%A9+hist%C3%B3ria&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiB7Pvvp8_TAhWHhJAKHdSxAO4Q_AUICigB&biw=1094&bih=462&dpr=1.25#im
gdii=2EcXEgIo8cQ9uM:&imgrc=m0Vst3pBKD2kjM. Acesso em 01 de Maio de 2017. 
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encontradas na natureza e foram, consequentemente, refinando a percepção artística e estética 

do homem [...]”(Alves, 2007, p.27). Deste período foram observados que: “Ao mesmo tempo 

em que aparece a cerâmica monocromada grosseira e fina, surge a louça ornada de 

impressões digitais e ungueais, com motivos geométricos gravados ou ornamentados num 

fundo vermelho, inicialmente de branco, mais tarde, de uma cor escura” (Brissaud, 1978, p. 

288). 

Com o advento da agricultura e da criação de gado, o surgimento da cerâmica e do 

bronze, na transição do que os historiadores chamam de Pré-História para a História, surgiu a 

construção dos megálitos (Figura 2), ou seja: “Pedras elevando-se em menires, em dolmens, 

em cromlechs e plantadas como ao acaso, da Palestina à Escandinávia, da África do Norte à 

Irlanda [...]” (Orens, 1980, p. 8). Estas construções dispostas em círculo e semicírculos 

podem ter tido funções ritualísticas, astronômicas, funerárias: “Os chefes das tribos 

privilegiadas decidiram um dia enterrar os seus, começando por eles mesmos, em túmulos 

feitos de grandes pedras sobre elevações. Nasceu o megalitismo” (Orens, 1980, p. 349). 

 

 
Figura 2: Estrutura de Stonehenge2 

 

Num rápido sobrevoo sobre a História da Arte nas civilizações antigas, é possível 

perceber vários elementos da Matemática convivendo harmonicamente na Mesopotâmia e no 

Egito Antigo, desde as representações da figura humana distribuídas em tamanhos diferentes 

como forma de demonstrar a hierarquia da sociedade mesopotâmica até as pinturas egípcias 

retratando o cotidiano de seu povo (Silva, 2013; Alves, 2007).  

                                                
2 Disponível em: 
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE
wjnyITWr_HTAhXHjJAKHSQfDl8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.universoracionalista.org%2Fdesco
berta-em-stonehenge-revoluciona-antigas-hipoteses-sobre-construtores-do-
monumento%2F&psig=AFQjCNEPX50wuJuOx6xEgncwwG0Gh68YzQ&ust=1494919518367063.  Acesso em 
01de Maio de 2017. 



 

Journal of Mathematics and Culture 
September 2017 11(1) 
ISSN-1558-5336 
 

36 

O Egito Antigo ainda impressiona pelo esplendor da construção de suas pirâmides: 

“Na quarta dinastia, elevaram-se as grandes pirâmides, feitas de blocos calcários, cujo 

desenho mostra uma geometria básica, com conceitos matemáticos e astronômicos deveras 

requintados, que permanecem no deserto como um ícone do antigo Egito” (Alves, 2007, 

p.28). 

Na Arte da Grécia Antiga “[...] uma movimentação crescente torna-se música visual, 

cada detalhe uma linha rítmica, corpos, braços, pernas, planejamentos, pregueados, 

ornamentos, tudo se movimentando, fluindo, cantando, em espaços que o homem já domina 

com liberdade” (Ostrower, 1988, p. 171). Esta movimentação em liberdade possui limites e a 

razão áurea, referenciada como princípio básico da beleza e da harmonia, pode ser entendido 

como uma destas limitações: “Assim o artista pode até ultrapassar os limites, sem romper a 

ordenação interna de certas normas, por exemplo, das proporções” (Ostrower, 1988, p. 171). 

A Filosofia (e a Matemática) teve seu berço na Grécia Antiga: “Valendo-se da razão 

humana, no século VI a.C. a Filosofia grega se preocupava em estudar os elementos que 

constituíam as coisas” (Zaleski, 2013, p. 20), surgiram matemáticos importantes como 

Pitágoras, Euclides, Tales e Platão e o seu legado permanece até os dias atuais, na forma de 

axiomas e de conceitos fundamentais que abalizam áreas como a Geometria. 

A Geometria foi sistematizada a partir dos filósofos e matemáticos gregos, sendo que 

a Escola Pitagórica fundada por Pitágoras de Samos (aproximadamente 586 a. C. a 500 a. C.) 

foi responsável pela demonstração do teorema batizado com seu nome. A Geometria dedutiva 

desenvolvida a partir da demonstração de teoremas marcou fortemente a Matemática grega. 

Pitágoras, segundo Strathern (1998, citado por Zaleski, 2013), considerava que o 

universo era constituído por números e a Matemática conseguia explicar todos os fenômenos 

da natureza, dessa forma todas as vertentes do Conhecimento, inclusive a Arte foi 

praticamente relegada ao abandono.  Para Zaleski (2013): “Esse pensamento de Pitágoras em 

conjunto com o desprezo que Platão sentia pelos artistas plásticos coloca a Matemática e a 

Arte em patamares distintos e pode ter contribuído para o afastamento entre a Arte a 

Matemática” (p. 25). 

A Arte Romana baseou-se nas concepções gregas inserindo o arco nas antigas 

construções gregas permitindo a ampliação do vão entre as colunas e dessa forma garantindo 

o isolamento de grandes áreas para o povo se reunir (Bazin, 1980). No período de domínio do 

Império Romano a Matemática não sofreu grandes modificações, permanecendo no patamar 

aonde se achava. 
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A Idade Média representa para as Artes a busca pelo sagrado que segundo (Hogben, 

1970) esteve presente desde a busca platônica do mundo ideal. Neste período de profunda 

influência religiosa, as igrejas refletiam em suas arquiteturas conceitos geométricos básicos 

como triângulos equiláteros e isósceles, pentagramas e outras figuras geométricas. Para Silva 

(2013) os artistas dessa época faziam representações simbólicas, não se interessando por 

características reais dos objetos como forma, volume, movimento e proporções. Ostrower 

(1988) define que a arte (deste período) tem a função de revelar o divino, por isso justifica-se 

a ausência de qualquer traço de sensualidade, apenas a solenidade, o silêncio. 

O Renascimento representou o retorno da busca pela racionalidade presente no 

pensamento grego-romano abandonando a centralidade do sagrado e do religioso, 

características próprias da Idade Média.  A Geometria reapareceu como conhecimento 

somente por volta do século XIV, sendo que durante o fim do império Romano até o século 

XIII o conhecimento geométrico utilizado, resgatado a partir de registros esparsos, 

apresentam apenas o uso cotidiano. 

Neste período a Matemática e a Arte voltam a caminhar juntas por causa do 

reconhecimento de ambas como atividades formadoras da inteligência humana. Este 

caminhar possui como compasso o interesse do registro da beleza e da simetria presentes na 

natureza, resgatado na Geometria pelo estudo especulativo das formas, pontuado por Zaleski 

(2013): “As Belas-Artes ganham o reconhecimento de síntese da práxis com a imaginação, da 

atividade formadora com a inteligência, que tem como objetivo registrar a beleza das formas 

naturais em obras que peçam, simultaneamente, a visão sensível e a contemplação 

intelectual” (p. 47). 

A razão áurea ressurgiu tanto em obras artísticas como na Matemática demonstrando 

o interesse pela busca da proporção divina, a obra de Leonardo da Vinci representa a 

convergência das duas vertentes. 

A perspectiva “[...] que é um recurso da Geometria usado para simular profundidade 

ou tridimensionalidade no plano, ou seja, simula ambientes tridimensionais no plano” (Alves, 

2007, p.33) surgiu neste momento como resgate de estudos anteriores, juntamente com esta 

nova ferramenta das Artes, na geometria alguns matemáticos formalizavam os estudos sobre 

cônicas explorando a ideia de projeção. 

Neste movimento da Matemática e da Arte os séculos que se seguiram foram 

significativos desvendando relações intrínsecas no registro das formas, na busca pelo espaço, 

na leveza dos compassos, no estudo de limites, enfim os sulcos entre as duas, por vezes se 
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misturaram, ganharam distâncias, venceram obstáculos e de todo modo continuam 

caminhando, movidas e inspiradas pela criatividade.  

 

A Criatividade como Fusão entre a Matemática e a Arte  

Para Vergani (2009) “Nosso conhecimento transforma-se em saber íntimo 

(consciência) quando se torna dilatação pessoal, certeza pacificada e exultante que adere à 

surpresa do mundo comungando-a” (p. 249), neste sentido entende-se que esta transformação 

de conhecimento em saber íntimo é o amálgama da criatividade que tem a possibilidade de 

romper com os esquemas mentais que aprisionam a criação. Tanto a Matemática como a Arte 

derivam de processos de criatividade, da busca pelo novo, como Ostrower (1987) afirma: “O 

homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim, porque precisa; ele só pode 

crescer, enquanto ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando” (p. 10). 

Além disso, os processos de criação são ancorados na ordenação que objetiva 

expressar o conteúdo expressivo: “A forma converte a expressão subjetiva em comunicação 

objetivada” (Ostrower, 1987, p. 24), tanto que a comunicação, em qualquer nível que se 

estabeleça baseia-se no símbolo. A linguagem simbólica possui características que se 

encontram além da abstração configurando enlaces entre a sensibilidade e a imagem que 

possibilitam o entendimento totalizante, suas expressões fundamentais se baseiam no aspecto 

concreto do significante, no caráter de evocação de seu significado, na indissociabilidade da 

união entre significado e o significante e na latência de plurívocos sentidos, motivo pelo qual 

pode ser continuamente reinterpretada (Alleau, 1996, citado por Vergani, 2007) 

O pensamento simbólico habita tanto o universo da Arte como da Matemática onde a 

busca pela expressão, a sensação, a impressão toma conta do artista/matemático durante sua 

trajetória criativa. Para Ostrower tanto o artista como o cientista partem de seu território 

conhecido para chegar ao novo: “E assim vai expandindo seu domínio sobre a linguagem e o 

material que utiliza, de modo que o conhecimento intelectual nunca precisa inibir a 

verdadeira criatividade, muito pelo contrário” (Almeida, 2006, p. 286). 

A imaginação se expressa no pensamento científico por meio da conjugação entre o 

simbólico e o racional, sendo que a energia que traduz a função simbólica é a indutora da 

criatividade. Por isso, a interpretação do símbolo nunca se restringe a um determinado 

aspecto, ela possibilita novas incursões e novos desdobramentos, como pontuado por 

Cazenave (1996, citado por Vergani, 2009): 
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Sem sombra de dúvida, é aí que reside a inesgotável riqueza do símbolo e seu poder de 
paradoxo: o fato de que ele seja vivo para quem o estuda, que ele, desde sempre se 
assemelhe a um dado que, entretanto, é sempre recriado, de tal modo que o símbolo 
nunca deixa de assumir uma coloração e uma significação particulares (p. 97). 

 

Esta riqueza inesgotável do universo simbológico permeia a cultura atravessando a 

arte, a filosofia, as ciências, as religiões, propiciando diferentes e múltiplas expressões do 

universo transdisciplinar. Na medida em que consideramos que a Matemática e a Arte 

compõem este universo, observamos que para o artista: “Forma significa sempre: estrutura, 

organização, ordenação” (Ostrower, 1988, p. 174), e para a Matemática: 

 

Os matemáticos não veem sua arte como um simples método de calcular ou ordenar a 
realidade. Eles entendem que a matemática articula, manipula e descobre a realidade. 
Nesse sentido, é tanto linguagem quanto literatura; uma caixa de ferramentas e os 
edifícios construídos com ela (Cole, 2006, p. 21). 

 

Neste processo em que o símbolo ganha contornos aproximados da realidade e/ou 

fenômeno que pretende descrever/instigar/desvendar, as aproximações entre a Matemática e a 

Arte tornam-se mais perceptíveis, induzindo ao entrelaçamento de conceitos, visões, 

conjunções. Para Vergani (2009): “[...] os símbolos conseguem alcançar um entendimento 

totalizante e imediato que a razão só atinge através de aproximações sucessivas (tateantes). 

Suscitam pressentimentos tão integrais e inesgotáveis quanto o indizível para o qual 

apontam” (p. 98), baseadas nesta perspectiva compreende-se que no tatear onde está o 

indizível encontra-se a Matemática da Sensibilidade permitindo o desvendar dessa 

simbologia. 

 

Matemática da Sensibilidade: Processos Criativos Entrelaçados com a Intuição 

Como dito a Matemática e a Arte possuem pontos de convergência e alinhamento ao 

longo de suas trajetórias, mesmo tratando de aspectos aparentemente distintos do 

conhecimento e da expressão, comungam de uma linguagem simbólica que permite o 

desvendar das formas e dos sentidos. Além disso, a sua base assenta-se na criatividade como 

potencial e a sensibilidade, considerada como o nível profundo que articula este universo 

simbólico, estabelece o elo entre os diferentes universos: 

 
Nossas experiências e nossa capacidade de configurar formas e de discernir símbolos e 
significados se originam nas regiões mais fundas de nosso mundo interior, do sensório e 
da afetividade, onde a emoção permeia os pensamentos ao mesmo tempo em que o 
intelecto estrutura as emoções (Ostrower, 1987, p. 56). 
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A Matemática da Sensibilidade traduzida como “[...] a convergência entre o 

pensamento matemático formal do pesquisador e a arte (e/ou técnica) desenvolvida por 

diferentes grupos ou sujeitos cognitivos nos seus fazeres e saberes tradicionais” (Fernandes, 

2016, p. 106), aponta neste trabalho para um novo aspecto a ser considerado, a possibilidade 

de que a sensibilidade criativa presente no saber tradicional possa ser considerada como 

entrelaçamento da Matemática com a Arte.  

A cultura como um magma que interliga estes diversos aspectos da realidade que nos 

cerca, possibilita que entendamos a Matemática da Sensibilidade como uma das muitas faces 

de exploração, pesquisa e indagação da Etnomatemática: “Em todos os tempos e em todas as 

culturas, Matemática, Artes, Religião, Música, Técnicas, Ciências foram desenvolvidas com a 

finalidade de explicar, de conhecer, de aprender, de saber/fazer e de predizer (artes 

divinatórias) o futuro” (D'Ambrosio, 2005, p. 61). A Etnomatemática possui o propósito de 

desvendar o saber/fazer das comunidades baseada na premissa de que cada grupo desenvolve 

técnicas de contar, analisar, comparar, vinculadas ao seu ambiente cultural e histórico. 

A Etnomatemática definida como um programa de pesquisa que concebe a 

Matemática como um conhecimento produzido socialmente possibilita a compreensão de que 

a arte ou técnica desenvolvida em um grupo social e/ou comunidade comungue de valores 

culturais próprios. A Matemática da Sensibilidade insere-se neste cenário como uma proposta 

de concepção dos processos criativos que permeiam o ofício do artesanato como um 

exercício de reinvenção da realidade, partindo da sensibilidade como motor dos processos 

criativos, integrando a consciência, o sensível e o cultural na mesma esfera. 

A produção artística das mulheres artesãs de Arraias, Estado de Tocantins, objeto de 

minha pesquisa de doutorado (Fernandes, 2016) desvela este processo de convergência entre 

a Matemática e a Arte, pois as mulheres em sua labuta diária de produção, em nenhum 

momento, são capazes de inferir aspectos matemáticos a sua obra.  Movidas por uma intuição 

peculiar vão criando e recriando os modelos que fundamentam sua produção de potes, 

botijas, fruteiras e panelas.  

As artesãs são senhoras com idades entre 70 a 80 anos, ambas criadas na zona rural do 

município, matriarcas de famílias numerosas, aprendizes do ofício de artesanato ainda na 

infância, por meio da observação do saber/fazer de suas mães, tias e avós. Suas vidas foram 

marcadas pelo processo de modelagem do barro, confecção das peças e a ornamentação das 

cerâmicas com a pintura de barro e todas estas etapas caracterizam atividades 

matematizadoras, traduções do material cultural para a terminologia matemática acadêmica 

(Barton, 2006), subjacente ao processo de elaboração das louças. 
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A sensibilidade que subjaz este processo criativo, derivado de herança cultural, 

apresenta uma faculdade criadora, que entrelaça elementos da Arte e da Matemática, 

denotando que: “Nessa integração que se dá de potencialidades individuais com 

possibilidades culturais, a criatividade não seria então senão a própria sensibilidade. O 

criativo do homem se daria ao nível do sensível” (Ostrower, 1987, p. 17).  

A metodologia utilizada em minha pesquisa de campo foi etnográfica no sentido 

destacado por Lévi-Strauss (1976): “[...] o que todo etnólogo experimenta fazer para culturas 

diferentes: pôr-se no lugar dos homens que nela vivem, compreender-lhes as intenções no seu 

princípio e no seu ritmo, perceber uma época ou uma cultura como um conjunto significante” 

(p. 285). Dessa forma estabeleci uma relação de convívio com as duas senhoras em seu 

ambiente cotidiano, registrando sua labuta, seus saberes e seus fazeres. Este registro se deu 

por meio de gravações de nossas conversas, filmagem do processo de produção, mas 

principalmente através do escutar, ou seja: “que sentido poderá ter um trabalho de campo se 

ele não se investir – com suas capacidades cognitivas, as suas emoções, o seu corpo, a sua 

sensibilidade – no meio que o acolhe?” (Vergani, 1995, p. 31). Este convívio estendeu-se, 

aproximadamente, pelo período de três anos, em que as visitas aconteceram numa 

regularidade variável, em algumas épocas do ano todos os meses e em outras num espaço de 

dois a três meses.  

Durante o processo de pesquisa com as mulheres artesãs do barro, realizada por meio 

do acompanhamento de seus momentos de criação e confecção das peças, foi possível 

registrar a sensibilidade inerente em suas louças de barro, expressa, por exemplo, na simetria 

dos ornamentos (Figura 3). A pintura dos ornamentos, como todas as etapas de fabricação, é 

desenvolvida por meio de técnica manual, a argila arrancada das barrancas dos rios, é 

esmigalhada com água, coada e depois utilizada na finalização das peças com um pincel de 

folha de buriti.  

No momento em que as artesãs iniciam o processo de pintura das peças, suas mãos 

ágeis e calejadas pela lida do cotidiano, fazem movimentos ritmados por meio do qual 

nascem as linhas tênues, os peixes, as estrelas, corações, folhas, enfim uma constelação de 

ornamentos que desvendam a sensibilidade de suas impressões, captadas ao longo de suas 

vidas. Quando indagadas sobre a fonte inspiradora dos motivos dos ornamentos, ambas 

responderam ao questionamento que a inspiração brota de “suas cabeças” e que apesar de 

terem aprendido a arte das louças com suas antecessoras, a pintura é feita por meio de sua 

imaginação. 
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Figura 3: Ornamento de louça de barro 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
 

O resultado destes ornamentos impressiona pela delicadeza das formas alcançadas, 

denotando processos de criação e recriação entrelaçados pela Matemática e pela Arte. A 

Matemática apresenta-se na simetria dos ornamentos que decoram a peça e a Arte transborda 

por toda a peça inserindo-se no território da sensibilidade onde a criatividade emerge (Figura 

4). 

 
Figura 4: Prateleira de louças ornamentadas expostas para a venda 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
 

Finalizando: a interseção entrelaçada da Matemática com a Arte, observada na criação 

das louças artesanais das mulheres de Arraias, apontam para a conceituação da Matemática 

da Sensibilidade, como uma linha de convergência e aproximação imbricada dessas duas 

vertentes do conhecimento.  
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A Matemática pode ser considerada como implícita ao ofício das artesãs, sendo que 

elas mesmas não consideram sua prática como matemática, porém a atividade 

matematizadora encontra-se presente desde a modelagem das peças em diferentes formas 

geométricas até a sua ornamentação, utilizando-se de elementos de simetria, onde o motivo 

escolhido (peixe, estrela, retângulo) poderá sofrer movimentos de translação ou de rotação 

em torno de seu eixo. 

A Arte, inerente ao processo criativo, apropria-se dos contornos definidos das louças e 

do traçado delicado dos motivos dos ornamentos, finalmente a busca pela beleza pontua o 

desenvolvimento do processo artesanal. 

A Matemática da Sensibilidade insere-se neste entrelaçar da Matemática com a Arte 

percebido no mundo que alcançamos ao olhar as louças brancas, com seus desenhos 

simétricos, com suas marcas de dedos na forma de rendas envolvendo as peças, é o mundo da 

arte definido por Ostrower (1988): “cada vez que se olha para uma forma expressiva, o 

próprio olhar encerra um momento de avaliação, de referência a si próprio, de referência a 

ritmos e tensões de espaços vividos e reencontrados na imagem. Tudo isso se passa no nível 

da intuição” (p. 177). 
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