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Afirmar que os conceitos matemáticos são abstratos e que o concreto tem um papel importante na 

aprendizagem da matemática é um lugar comum. Porém, vale a pena encarar e refletir sobre a ligação 

entre concreto e abstrato à luz de alguns conceitos de raciocínio matemático.  

Visualização, conceito amplamente difundido no âmbito da aprendizagem, teremos todos noção da 

sua abrangência? E estruturação espacial, entenderemos todos o mesmo sobre este conceito ligado 

ao desenvolvimento do raciocínio espacial? Valorizamo-lo devidamente para a aprendizagem da 

geometria? Que ligações estabelecemos entre estruturação espacial e visualização? 

Nesta conferência procurarei responder a estas questões com base na compreensão das ideias 

teóricas que sustentam os dois conceitos e em exemplos de situações experimentadas em contextos 

de aprendizagem com crianças pequenas, no âmbito de um projeto de investigação focado na 

educação matemática e na educação artística visual. Estas situações ajudam a consolidar um elo 

didático significativo entre a matemática e as artes visuais. 

Por agora, como elemento de reflexão, deixo uma ideia sobre a natureza dos objetos matemáticos e 

dos objetos artísticos visuais. O percurso de construção dos primeiros segue o sentido do concreto 

para o abstrato. Porém, nas artes visuais, o caminho é de certo modo inverso pois há todo um conjunto 

de experiências internas que se expressam por representações externas, com representação física 

concreta. Em quem medida estes sentidos inversos de construção poderão ser úteis e produtivos para 

uma aprendizagem interdisciplinar? Que valor poderá ter o conhecimento destas ligações para uma 

aprendizagem mais sólida e significativa da geometria e também de outros temas matemáticos? 


