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ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 
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RESUMO - Uma das coisas fascinantes da arte é a capacidade de transportar o espectador para um 
mundo completamente à parte e o artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher foi capaz de 
realizar essa façanha com especial precisão. Considerando que a obra de Escher desafia a 
concepção euclidiana do espaço rompendo com a visão pitagórico-platônico-aristotélico-euclidiano, 
ainda que não intencionalmente, estabelece referência a representação de novos conceitos 
matemáticos. Segundo Antonio Miguel (2005) há quatro características na obra do artista que ilustram 
essa ruptura: a obsessão do artista pelo desenho gráfico de mundos impossíveis inviáveis no mundo 
físico em que vivemos, representando nova concepção de espaço subjacente às geometrias não 
euclidianas; emprego de uma concepção dinâmica e transformacional do espaço em consonância 
com a proposta de Felix Klein, que coloca o objeto do estudo da geometria como estudo dinâmico 
das propriedades das figuras que se mantém invariantes após transformações; amplo emprego da 
concepção de infinito atual representando um conceito que só fazia parte da linguagem matemática 
abstrata e formal; e cada uma de suas gravuras é um convite ao exercício do raciocínio e da 
inteligência, pois provocam estranhamento devido a tensão criada pelo conflito entre razão e emoção, 
provocado pelo planejamento minucioso da obra pautada em conceitos matemáticos e refeita até 
atingir o efeito visual desejado. Com o intuito ressaltar os aspectos matemáticos na obra de Escher 
será confeccionado um vídeo como produto das pesquisas realizadas no projeto de extensão “A 
Matemática é para todos”, tendo em vista que o mundo da Matemática e o mundo da Arte não são 
tão distintos quanto possa parecer. Embora por vezes se estabeleça uma oposição entre a Arte como 
emoção e Matemática como razão, a verdade que Escher nos dá a ver é que os domínios estético e 
racional não são passíveis de ser separáveis. 
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