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 Ficha técnica
Gênero: Documentário. 

Palavras-chave: Pintura; mosaico; instalação; códigos de re-
presentação; espaço; perspectiva; história; matemática; o zero; 
senso numérico; experimentação; invenção.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Segundo programa da série. Mostra o percurso estético 
e histórico do pensamento artístico e matemático.

Personalidades abordadas: Albrecht Dürer, Al-Khwarizmi, Cildo 
Meireles, Diego Velázquez, Mitchell Jay Feigenbaum, Leonardo 
da Vinci, Paolo Uccello, Tunga, entre outros.

Indicação: A partir do 6º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-2

Direção: Sérgio Zeigler.

Realização/Produção: Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista 
de Rádio e TV Educativas, São Paulo. Coprodução: TV Escola.

Ano de produção: 2000.

Duração: 25’.

Coleção/Série: Arte & matemática.

 Sinopse
A história do olhar, os percursos do pensamento estético e lógico 
são os focos deste documentário. Imagens de obras artísticas 
no tempo marcam culturas nascidas em diferentes contextos 
históricos e filosóficos. Cálculos matemáticos são apresentados 
na concepção do ábaco e as infinitas possibilidades de operações 
no desenvolvimento da linguagem dos algarismos. As mudanças 
nos conceitos científicos e estéticos, nos signos e suas significa-
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ções, desde a ação mágica na caverna em Lascaux, na França, 
como o sentimento religioso expresso nos mosaicos bizantinos, 
até o Renascimento, trazem novas relações na compreensão 
da construção de linguagens. 

 Trama inventiva
Ponto de contato, conexão, enlaçado em Os olhos da Arte 
com um outro território provocando novas zonas de contágio 
e reflexão. Abertura para atravessar e ultrapassar saberes: 
olhar transdisciplinar. A arte se põe a dialogar, a fazer contato, 
a contaminar temáticas, fatos e conteúdos. Nessa intersecção, 
arte e outros saberes se alimentam mutuamente, ora se com-
plementando, ora se tensionando, ora acrescentando, uns aos 
outros, novas significações. A arte, ao abordar e abraçar, com 
imagens visionárias, questões tão diversas como a ecologia, a 
política, a ciência, a tecnologia, a geometria, a mídia, o incons-
ciente coletivo, a sexualidade, as relações sociais, a ética, entre 
tantas outras, permite que na cartografia proposta se desloque o 
documentário para o território das Conexões Transdisciplinares. 
Que sejam estas então: livres, inúmeras e arriscadas.

 O passeio da câmera
Avanços tecnológicos marcados por conceitos matemáticos, um 
mundo movido pela estética, pela lógica são ideias levantadas 
por Luiz Barco, que inicia este segundo programa da série Arte & 
matemática. Dividido em dois blocos, este material faz um con-
vite para viajar pela história da arte. Do bisão pintado na caverna 
pré-histórica à obra contemporânea do artista brasileiro Tunga, 
apresentadas em sequência de imagens. Mosaicos bizantinos, 
pinturas renascentistas, barrocas contrastam com a instalação 
de Cildo Meireles. No segundo bloco, o foco são as conquistas 
matemáticas. Da construção do senso numérico, passando 
pelo ábaco, à invenção do zero, os algarismos, o documentário 
apresenta as dificuldades e conquistas dos povos que dentro 
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de suas culturas inventaram modos de se expressar em forma 
de números e linguagens artísticas.

Neste material educativo podemos caminhar no território de 
Conexões Transdisciplinares entre artes, ciências humanas e 
tecnologia, focalizando o senso numérico, o zero, os algoritmos, 
e mostrar a experimentação, a invenção, a imaginação criadora e 
a observação sensível em Processos de Criação. Em Saberes 
Estéticos e Culturais, os códigos de representação e a história 
da arte podem se destacar, assim como a pintura, o desenho, o 
mosaico, a instalação; os objetos estão presentes no território 
de Linguagens Artísticas que dialogam com o espaço, a linha, a 
perspectiva, entre outros aspectos de Forma-Conteúdo. 

 Os olhos da Arte
A mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original.

(Albert Einstein)

Medos, fé, necessidade de compreender o mundo ao seu redor 
fizeram o homem girar a roda da história. Indagações que se 
materializaram em produções de arte, sistemas numéricos, 
registros que desvelam estados de pensamentos. 

Intuição e razão caminham juntas nessa estrada; mas embora o 
homem tenha conquistado tantos saberes, ainda hoje nos per-
guntamos, o que é arte? Qual a ligação entre arte e números?  
Qual a descoberta mais importante do homem? 

O número zero proporcionou novos olhares sobre a maneira 
de calcular. Esse feito é considerado uma grande ideia nas 
trajetórias no tempo vivido culturalmente pelo homem. O senso 
numérico aparece desde os primeiros registros rupestres, mas 
a habilidade da contagem é desenvolvida a partir da criação de 
símbolos, algarismo e sistemas numéricos, formas imagináveis 
que criaram conceitos de quantidades, associações e relações 
matemáticas. 

Do ábaco ao computador, o homem buscou formas para ir além 
dos seus limites. Mas seria certo dizer que o homem evoluiu? Ou 
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Autor desconhecido - A pesca milagrosa, século VI 
mosaico bizantino
Igreja de Santo Apolinário, Ravena/Itália 

Albrecht Dürer – Perspectógrafo, 1525
desenho
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abriu sua mente e prosseguiu ampliando-a em complexidades? 
Na busca sentiu prazer e jamais conseguiu parar de procurar; 
talvez por ter sentido as dores da alma, criou. “O ato criador, 
seja na ciência ou na arte, surge sempre de uma dor. Não é 
preciso que seja uma dor doída. Por vezes a dor aparece como 
aquela coceira que tem o nome de curiosidade” (Alves, 2008). 
Movido por essa curiosidade, o ser humano inventou modos 
de se expressar. 

Podemos falar em evolução ou em transformação? O termo 
evolução pode nos levar a valores hierárquicos de saberes 
e sociedades, a julgar conhecimentos como mais ou menos 
evoluídos. Em arte, isso parece não fazer sentido, pois cada 
cultura, cada sociedade revela sua própria singularidade, seus 
valores, suas descobertas. Não nos interessa eleger graus de 
importância, pois tudo que foi vivenciado pelo homem e trans-
formado em conceitos e linguagens poéticas foi fundamental 
para constituir aquilo que somos agora, e ainda no que nos 
constituirá daqui em diante.

Em matemática, podemos perceber a evolução no sistema de 
representação. Terá sido o zero a melhor invenção do homem? 
Ou ainda não chegamos à maior invenção humana? A dúvida 
alimenta a caminhada, pois estamos entre arquipélagos de 
certezas em um imenso oceano de incerteza, como diz Morin 
(2001). Em busca constante, instrumentos vão sendo criados 
como ferramentas e conceitos vão se delineando e apurando.

As imagens de um animal dominado na representação das pin-
turas rupestres apontam hipóteses de que esse homem fazia 
magia para sobreviver no mundo hostil, mas na medida em que 
procurava dominar as coisas, criava signos para comunicar e 
expressar seu pensamento, suas descobertas, seus medos e 
paixões. Sistemas de linguagens foram constituindo princípios 
de representação que se tornaram cada vez mais complexos 
em seus significados.

Mosaicos como A pesca milagrosa, em que Jesus abençoa a 
pesca de Pedro, presente na Igreja de Santo Apolinário em Ra-
vena, Itália, construída no século VI, evidenciam a representação 
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da história cristã em forma de ícones ou imagens sagradas. Era 
um modo fundamental de aproximação com o povo, para que 
esse compreendesse os ensinamentos por meio de uma teologia 
visual, um modo de alcançar o reino de Deus.

O olhar estético no Renascimento muda em razão do olhar 
filosófico e científico. O homem não estava mais na periferia no 
mundo divino. Ele passa a ser o centro do universo. Instrumentos 
de precisão mostravam uma nova forma de ver e representar o 
mundo. A perspectiva transformou o espaço da pintura em infi-
nitos planos, mas era preciso aprender a olhar. Os experimentos 
de Albrecht Dürer mostram preocupações com essa questão 
ao criar máquinas de olhar. Os artistas aprenderam a ver com 
profundidade e a representar esses espaços. Paolo Uccello ficou 
fascinado pela beleza criada na perspectiva, linhas articuladas no 
espaço que proporcionam composições em suportes bidimen-
sionais, efeitos coerentes ao espaço tridimensional. 

Velázquez utilizaria esse conceito anos depois, mas de forma 
bem original estabeleceu jogos visuais em que nos coloca dentro 
desse espaço e nos convida a ser o próprio pintor na obra As 
meninas, famosa pintura de 1656 presente no Museu do Prado, 
em Madri, Espanha.

Talvez Cildo Meireles tenha razão ao dizer que nem toda arte 
tem preocupações matemáticas. Sua obra, entretanto, aponta 
essas relações ao trazer o conceito de cachoeira de bifurcação 
do físico Mitchell Jay Feigenbaum para explicar seu trabalho, 
mostrando que de linhas nascem formas que se espalham no 
espaço, materialização da física na obra artística – diálogo esta-
belecido entre saberes para mostrar que podemos ver muito de 
matemática na arte, assim como poesia, na matemática. 

Ao perceber as transformações que geram ideias que inventam 
novas ideias, o documentário nos convida a manter nossas men-
tes permanentemente abertas às potenciais conexões entre arte 
e números, sistemas numéricos, artísticos, científicos.

Como diz Bosi (2001, p. 36): “o ver do artista é sempre um 
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transformar, um combinar, um repensar os dados da experiência 
sensível”. Não faz o mesmo o cientista?

 O passeio dos olhos do professor
Convidamos você para a viagem no universo da arte e matemá-
tica. Mas para uma boa viagem acontecer é importante pensar 
sobre os melhores caminhos a trilhar. É importante anotar suas 
impressões no momento em que assiste ao documentário. 
Algumas problematizações podem ajudar:

 Como a representação do espaço foi se transformando?

 Que sensações são provocadas ao ver a sequência de ima-
gens de pinturas de diferentes tempos históricos? Como a 
forma se transforma?

 O que chama a sua atenção em relação ao ato de contar? E 
a passagem para o ato de fazer cálculos?

 Há diferenças entre o uso dos números no passado e no 
presente?

 Em que sentido vislumbrar a transformação da arte e da 
matemática ao longo dos tempos ajuda a compreender a 
arte e a matemática de hoje?

 Você sente necessidade de pesquisar sobre algum assunto 
para melhor compreender ou aprofundar conteúdos que o 
documentário suscita?

 O que você imagina que seus alunos gostariam de ver no 
documentário?

 Para você, quais focos de trabalho podem ser desencadeados 
partindo dos assuntos abordados no documentário? 

Suas anotações, durante ou após a exibição, podem revelar 
modos singulares de analisar o documentário e marcam o início 
de seu diário de bordo como um instrumento para o seu pensar 
pedagógico para a melhor utilização deste documentário com 
alunos a partir do 6º ano.
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 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades para iniciar um projeto com o docu-
mentário:

 Uma entre outras possibilidades é projetar a sequência de ima-
gens apresentadas no documentário para estabelecer diálogos 
com os alunos sobre a formação do olhar artístico estético 
ao longo da história. Diferentes formas de representação do 
pensamento, do mágico ao conceitual, da pintura rupestre, as 
concepções de fé na Idade Média, os aspectos técnicos no 
Renascimento, as diferentes formas de expressão dos artistas 
contemporâneos. O que conhecem? Por que essa sequência 
em um documentário que tem como título Arte e números?

 Quando o ser humano começou a contar? Por que ele precisava 
contar? Nesse momento, ele também inventou o número zero? 
A conversa sobre essas questões pode ser ampliada com a 
projeção do trecho do documentário em que é apresentada 
a história das conquistas matemáticas. O senso numérico, a 
utilização de números em diferentes contextos culturais e a 
criação do zero podem alimentar projetos em arte e matemá-
tica, especialmente na relação com a arte contemporânea. 
Você pode propor parcerias com educadores. Nesse tipo de 
projeto, ações cooperativas entre professores de arte e de 
matemática e de outras áreas podem buscar interlocuções 
entre saberes que valorizem a integração, sem perder a 
complexidade do conhecimento de cada área. 

 Arte e matemática são produtos culturais do homem e, como 
tal, estão em constante transformação e movimento. Um 
momento da história que marca essas duas áreas é o Renas-
cimento, como mostra o documentário. Será interessante 
provocar o olhar dos alunos para ver todo o documentário a 
partir do trecho em que é mostrada a questão da perspectiva, 
com o ator andando pelo meio de uma imagem composta 
com as suas leis. Embora pesquisar sobre o período do Re-
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nascimento possa trazer para o ambiente da aula questões 
filosóficas, científicas e artísticas, a proposta não é apenas falar 
do passado, mas refletir sobre como questões desenvolvidas 
naquela época influenciam a nossa vida até os dias atuais.

 Desvelando a poética pessoal
Propor situações de aprendizagem em que os alunos se sintam 
motivados a criar e a descobrir sua poética pessoal é fundamental 
neste momento. A apreciação de imagens de vários períodos 
da arte é instigante especialmente para que se percebam as 
transformações. Hoje vivenciamos a arte contemporânea que 
apresenta preocupações com a pesquisa de materialidades, 
reflexões sobre o cotidiano, entre tantas possibilidades de 
temáticas e linguagens. 

No documentário vemos como o artista Cildo Meireles encontra 
formas de expor conceitos. Tal como Cildo Meireles, os alunos 
podem se apropriar de objetos para realizar uma série de tra-
balhos, explorando ideias, temática, questões da vida cotidiana, 
pesquisando também conceitos de matemática presentes no 
objeto escolhido. Em Fontes, Cildo usa relógios para dizer sobre 
seu confronto e quebra do tempo. Metamorfoses, do artista ho-
landês M.C. Escher, também pode ser apresentado, ampliando 
as possibilidades de transformação de formas.  

O acompanhamento dos trabalhos ao longo do projeto pode nutrir 
os alunos para novos procedimentos, materiais, contatos com 
obras de outros artistas, envolvimento com seu modo singular 
de pensar e fazer arte. 

 Ampliando o olhar
 Os perspectógrafos de Albrecht Dürer, também usados pelo 

arquiteto Filippo Brunelleschi, são instrumentos para desenhar 
em perspectiva, ver em profundidade. Hoje olhamos através 
de aparelhos, telescópios, máquinas fotográficas, sondas es-
paciais. Mas as máquinas de olhar de Dürer foram inovadoras 
para aquele momento histórico. Podemos pesquisar como 

05_AF_03.indd   9 28/05/10   17:51



arquitetura

linguagens
convergentes

elementos da 
visualidade

espaço, 
planos, volume

linha, 

relações entre elementos

perspectiva, composição,
ilusões de profundidade

artes
meios

visuais
tradicionais

meios
novos

Zarpando

Forma - Conteúdo

Saberes
Estéticos e
Culturais

história da arte

sistema simbólico

Linguagens 
Artísticas

Processo de
Criação

ação criadora

potências criadoras

meios
tradicionais

artes
visuais

 pintura, mosaico,
 desenho, vitral

meios novos

instalação

figurativa, religiosa, 
abstrata, arte e vida

temáticas

ARTE E NÚMEROS

Conexões
Transdisciplinares

ciências humanas

arte, ciência
e tecnologia

 física, matemática, o zero,
 senso numérico, algarítimos

iconografia religiosa, 
história

Processo de criação: 
Ação criadora: experimentação, cálculos, 
imaginação criadora 
Potências criadoras: invenção, leitura de mundo, 
observação sensível

experimentação, cálculos, 
imaginação criadora

invenção, leitura de mundo, 
observação sensível

Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: 
iconografia religiosa, arte e história
Arte, ciência e tecnologia: 
física, matemática, o zero, senso 
numérico, algarítimos

Forma-conteúdo
elementos da visualidade: espaço, linha, planos, volume.
relações entre os elementos da visualidade: perspectiva, composição, 
ilusões de profundidade.
temáticas:figurativa, religiosa, abstrata, arte e vida.

Linguagens artísticas:
Artes visuais - meios tradicionais: 
pintura; mosaico; desenho; vitral
Artes visuais - meios novos: instalação
Linguagens convergentes: arquitetura.

Saberes Estéticos e Culturais: 
Sistema simbólico: códigos de representação; 
ícone, imagem 

história da arte: elementos da visualidade 
através do tempo, arte rupestre, arte medieval, 
arte contemporânea, renascimento

códigos de representação, 
ícone, imagem

elementos da visualidade através do tempo, 
arte rupestre, arte medieval,
arte contemporânea, renascimento
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FOCO:  Conexões Transdisciplinares.
Palavras-chave:   

  o 
zero, senso numérico.

pintura; mosaico;instalação; códigos de 
representação; espaço;  perspectiva; história; arte; matemática,

Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: iconografia religiosa, arte e história.
Arte, ciência e tecnologia: física, matemática, o zero, senso 
numérico, algarítimos

Linguagens artísticas:
Artes visuais - meios tradicionais: pintura; mosaico; desenho; vitral
Artes visuais - meios novos: instalação
Linguagens convergentes: arquitetura. 

Forma-conteúdo
elementos da visualidade: espaço, linha, planos, volume.
relações entre os elementos da visualidade: perspectiva, composição, 
ilusões de profundidade.
temáticas:figurativa, religiosa, abstrata, arte e vida.

Processo de criação: 

Ação criadora: experimentação,  cálculos, imaginação criadora
Potências criadoras: invenção, leitura de mundo, observação sensível

Saberes Estéticos e Culturais: 
Sistema simbólico: códigos de representação; ícone, imagem 
história da arte: elementos da visualidade através do tempo, arte 
rupestre, arte medieval, arte contemporânea, renascimento

as palavras em vermelho
estão indicadas como chaves, 
mas n estão em negrito no texto.

 qual FOCO?

 qual CONTEÚDO?

 o que PESQUISAR?
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FOCO:  Conexões Transdisciplinares.

FOCO:
 Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: 
Arte, ciência e tecnologia:   o zero, senso 
numérico

Linguagens artísticas:
Linguagens convergentes – 

 

Forma-conteúdo   

Processo de criação: 
Ação criadora: experimentação

Saberes Estéticos e Culturais: 

Palavras-chave: pintura; mosaico; instalação; códigos de 
representação; espaço;  perspectiva; história; matemática; o 
zero; senso numérico; experimentação; invenção.
– Estas são as palavras-chaves que farão parte do mapa da 
capa.

 Retirar “arte e” 
devem ficar em negrito:

não está dentro de Artes Visuais. É 
uma casa separada.

OK

 em negrito

OK

FOCO:Conexões Transdisciplinares.
Arte e ciências humanas: 
Arte, ciência e tecnologia:  

 o zero, senso numérico

 Retirar “arte e” 
devem ficar em 

negrito:

arte e ciências
humanas
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Dürer e Brunelleschi construíram esses instrumentos, para 
propor em sala de aula algumas experiências com base nos 
estudos desses artistas, pesquisando em sites e/ou fazendo 
desenhos a partir de vidros colocados à frente do modelo ou 
na janela ante a paisagens (é preciso registrar o que se vê a 
partir de um olho apenas); ou ainda, estudando obras ou foto-
grafias que permitam perceber o jogo de perspectiva. Brincar 
com outras figuras interferindo nas perspectivas pode ser um 
bom jogo de aprendizagem do olhar. 

 Cildo Meireles é um artista com produção relevante no cenário 
da arte brasileira. Sobre a sua relação com o físico Feigen-
baum, há uma entrevista interessante do artista sobre sua obra 
Malhas da liberdade, disponível em: <http://www.vermelho.
org.br/museu/principios/anteriores.asp?edicao=64&cod_
not=175>. O encontro com sua obra pode ser ampliado com 
a apreciação do vídeo experimental Cildo Meireles: gramática 
do objeto, que integra a DVDteca Arte na Escola com material 
educativo disponível pela internet. 

 Para conexão com as questões de medida, podemos citar duas 
obras. A primeira delas é Three standard stoppages (1913-14), 
de Marcel Duchamp. Nela o artista cria uma nova forma de 
medida ao fazer que um fio horizontal esticado de um metro de 
comprimento caia de uma altura de um metro sobre um plano 
horizontal. O acaso age sobre o percurso da queda e cria uma 
configuração diferente. Assim, o artista obtém três padrões, 
que são como uma reconstituição aproximada da medida do 
comprimento. Essas três espécies de réguas são colocadas 
em uma caixa. A imagem está disponível em: <http://www.
moma.org/collection/object.php?object_id=78990>. Outra 
obra interessante é de Alex Flemming, que criou a série Al-
turas, em que reproduz retratos a partir da medida da altura 
do retratado, conforme pode ser visto em: <http://www.faap.
br/hotsites/hotsite_ponto_sj/images/05.jpg>. O que essas 
ideias podem despertar nos alunos?

 Os sistemas de medidas são uma forma de comunicação. 
Enquanto cada país possuía seu próprio sistema de medidas, 
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o comércio entre os povos ficava dificultado. A invenção do 
sistema métrico no século XVIII facilitou o comércio. Quais 
sistemas métricos os alunos conhecem?

 Sobre o olhar cientifico no processo de criação do artista, 
podemos trazer para nossos alunos Leonardo da Vinci. Sob 
que aspectos os alunos o conhecem? O que já foi visto so-
bre ele no projeto iniciado a partir deste documentário? Os 
alunos sabem que esse artista permanecia horas a apreciar 
o comportamento da cor na natureza? Ele conta em seu Tra-
tado de pintura: “o azul, com que o ar se mostra, não é sua 
cor própria, mas é causado pela umidade quente, evaporada 
em miudíssimos e insensíveis átomos” (apud Bosi, 2001, p. 
33). O que os alunos podem experimentar criando paisagens 
feitas em guache apenas com o tema de céu e mar? 

 Conhecendo pela pesquisa
 O físico Mitchell Jay Feigenbaum, citado por Cildo Meireles 

no documentário, desenvolveu importantes estudos sobre a 
Teoria do Caos. Em 1978, ele descobriu um número universal 
associado à maneira pela qual os sistemas se aproximam 
do caos. A Teoria do Caos vem sendo estudada por físicos, 
matemáticos e também por filósofos do mundo todo. Propor 
pesquisas a respeito da Teoria do Caos e seu impacto na física, 
na informática, na filosofia pode desencadear compreensões 
que venham a inspirar futuros projetos com essa temática em 
arte. O filme Efeito borboleta (Eric Bress e J. Mackye Gruber, 
2004), embora seja uma ficção e como tal não pode ser tomado 
como exemplo científico, apresenta a relação de fatos ocorridos 
no passado que desencadeiam situações no presente. Uma 
forma de pensar sobre o efeito borboleta proposto no estudo 
da Teoria do Caos. Sugira que os alunos assistam a esse filme 
em casa ou na escola para nutrir o debate sobre esse tema.

 Por que a invenção do zero é vista como uma evolução? 
Um primeiro fator é que os sistemas antigos de registro dos 
números não auxiliavam o cálculo. Por exemplo, é impensável 
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subtrair 357 de 1.500 no sistema romano. Se imaginássemos 
o cálculo na forma atual teríamos
M D
– C C C L V I I  
?

 Vê-se que os sinais D, M, C etc. não ajudam a fazer o cálculo. 
Em razão disso, os antigos faziam os cálculos com ábaco e, 
eventualmente, outros materiais concretos. (E atenção, cálculos 
eram essenciais para cobrar impostos e gerir as finanças dos 
impérios...) Provavelmente, os cálculos nos ábacos usavam as 
ideias de unidade, dezena, centena etc. Dessa forma, o cálculo 
fica relativamente simples, como podemos ver no documentário. 
No ábaco, o registro de certas quantidades deixava pinos sem 
argolas, e o zero foi inventado na Índia, por volta do século I, 
para indicar essas posições vazias. Essa maneira de escrever 
números permitiu fazer no papel as operações que eram feitas 
no ábaco, tornando o cálculo mais rápido e fácil. Entre 1400 e 
1550, na Europa, abacistas (especialistas em ábacos) e algo-
ristas (que haviam aprendido o registro numérico dos indianos 
e faziam as contas escrevendo) brigaram bastante, defenderam 
suas posições e, é claro, os abacistas perderam. O registro 
indiano, que usamos hoje, permite reproduzir os cálculos do 
ábaco. Por exemplo, na subtração 42 – 18, a troca da dezena 
pelas unidades é assim representada:
34  12
-  1  8
    24

 A partir dessa representação, efetua-se 12 – 8 = 4 unidades 
e 3 – 1 = 2 dezenas. Os alunos poderiam criar seus ábacos 
para melhor compreender a criação do zero, sua função, a 
partir do ábaco. Depois, os alunos poderiam fazer subtrações 
neles e adições (pequenas). 

 No final do primeiro bloco deste documentário é feita a 
indagação: O que é arte? Promover um debate sobre essa 
questão é uma proposição interessante, pois abre espaço 
para a exposição de conceitos e concepções pessoais 
sobre arte, além de ampliar e compartilhar conhecimento. 
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Você, professor, pode trazer antes ou depois do debate 
o documentário que faz parte da DVDteca Arte na Escola: 
Isto é arte? O documentário é apresentado pelo filósofo e 
professor Celso Favaretto, que comenta sobre conceitos e 
transformações ocorridas no domínio da arte do século XIX 
à contemporaneidade. 

 Uma série de imagens de pinturas de diferentes tempos histó-
ricos é apresentada neste documentário. Se você não iniciou 
o projeto a partir deste documentário com essa proposição 
já descrita, vale a pena trabalhar sobre ela. Desde a virada 
do século XX, muitas outras linguagens foram inventadas, 
como assemblage, objeto, performance, instalação, webart, 
videoarte, e tantas outras possibilidades de falar/pensar/
sentir da vida. Para ampliar o repertório visual dos alunos é 
preciso criar um arquivo de imagens sobre as várias lingua-
gens contemporâneas e atuais, e a partir dele cada aluno 
pode fazer sua curadoria, selecionando, encontrando um 
fio condutor entre as imagens, estabelecendo diálogos por 
proximidade ou oposição. Há sites com bons conteúdos e 
imagens em alta resolução. Incentive os alunos a pesquisar 
e criar seu próprio museu imaginário. 

 Os mosaicos com sua história, seus temas, simbologias das 
cores e gestos é uma linguagem muito utilizada na arte bizanti-
na. Mesmo já existindo na arte romana, os mosaicos bizantinos 
se diferenciam muito dos da Antiguidade, pois não tinham 
apenas fins de decoração – eram importantes na instrução 
dos fiéis narrando aspectos e passagens da vida de Cristo, 
profetas e pessoas da realeza, e seguindo padrões rígidos 
na representação das passagens bíblicas, especialmente em 
relação ao uso da cor. Uma pesquisa pode ser desencadeada 
sobre os mosaicos bizantinos e os da sua região, tanto os 
realizados no passado como os que hoje estão ocupando a 
decoração de objetos e casas.

 Hoje temos à nossa frente várias possibilidades de apreciação 
de imagens em alta definição. Em sites de museus podemos 
ver obras de arte, mas no mês de abril de 2009 foi dado um 
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passo inovador na apreciação de imagens virtuais. Com base 
na tecnologia do passeio virtual, Google Earth e Google Street 
View, o Museu do Prado (Madri/Espanha) saiu na frente na 
apresentação do seu acervo com tecnologia de alta definição. 
Vale a pena entrar no site <http://g1.globo.com> e buscar pela 
reportagem “Visitar um museu com riqueza de detalhes pelo 
computador é possível?”, exibida em 16 de abril de 2009; ou  
buscar “Uma visita virtual a um museu da Espanha”, que mos-
trará um vídeo sobre a tecnologia na visita virtual possível.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Dar sentido ao que se estudou é importante para que os alunos 
se apropriem de suas descobertas. A proposta é produzir um 
portfólio que conte a história do projeto. A intenção não é propor 
uma pasta que simplesmente guarde os trabalhos, mas registrar 
e organizar as etapas de modo expressivo, com a marca pessoal 
do aluno, lembrando que o foco da proposta são as Conexões 
Transdisciplinares na relação entre arte e matemática. Como ex-
ploramos as linguagens artísticas e suas transformações ao longo 
da história, podemos pensar em um portfólio como um túnel do 
tempo para contar a história do processo vivido, as perguntas, as 
descobertas, as relações entre arte e matemática, os esboços, 
os estudos e os trabalhos prontos. Imagens e objetos também 
podem fazer parte da visualidade desse material de registro. 

 Valorizando a processualidade
Houve transformações? O que os alunos percebem que conhe-
ceram? O olhar mudou em relação às imagens vistas no seu 
cotidiano? Percebem transformações na arte e na matemática 
ao longo dos tempos? Suas produções revelam transforma-
ções? As máquinas de olhar de Dürer aguçaram a vontade de 
conhecer mais sobre esse assunto e outros  provocados pelo 
documentário? Como veem a proposição das conexões entre 
arte e matemática? 

A discussão a partir da apresentação dos roteiros desenvolvidos 
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pode levar à reflexão sobre todo o processo. É importante perce-
ber e valorizar o percurso trilhado composto por diversas ações 
que englobam a pesquisa, o fazer artístico, a apreciação, o pensar 
e discutir arte. A leitura das ações propostas, dos portfólios, 
das respostas dos alunos a elas, juntamente com o seu diário 
de bordo, permite refletir sobre o seu próprio aprendizado. É o 
momento de perceber e anotar as suas descobertas, os achados 
pedagógicos e as faltas, e tomar consciência das novas ideias e 
possibilidades despertadas a partir dessa experiência.

 Personalidades abordadas
Al-Khwarizmi (Khiva, atual Uzbequistão, c.780 - Bagdá, c.850) – Matemá-
tico, astrônomo, astrólogo, geógrafo. Emigra para Bagdá, onde trabalha na 
“Casa da Sabedoria” como matemático. Vários séculos depois, quando 
seus textos são traduzidos para o latim e introduzidos na Europa, seu 
nome dá origem às palavras “algoritmo” e “algarismo”. Os algarismos 
indo-arábicos são as formas de simbolismo mais comumente usadas para 
representar os números.

Albrecht Dürer (Alemanha, 1471-1528) – Gravador, pintor, aquarelista e 
ilustrador.  Misturando em sua arte tradições nórdicas e meridionais, sua 
arte é influenciada pela pintura veneziana. Suas xilogravuras ultrapassam o 
uso popular na Alemanha renascentista. Seus estudos sobre perspectiva 
marcam história com seus instrumentos de olhar usados por muitos artistas 
(perspectógrafo). Inteligente e culto, relaciona-se com humanistas e eruditos. 
O Imperador Maximiliano I o nomeia pintor da corte em 1512. Nos últimos 
anos da sua vida, em Nuremberg, trabalha em tratados teóricos que abrangem 
muitos campos: matemática, geografia, arquitetura e geometria.

Cildo Campos Meireles (Rio de Janeiro/RJ, 1948) – Artista multimídia. 
Inicia seus estudos em arte em 1963 em Brasília. Inspirado por máscaras e 
esculturas africanas, inicia seus desenhos. Muda-se para o Rio de Janeiro 
onde estuda arte. Do desenho se encaminha para uma produção conceitual 
em que faz crítica aos meios e suportes das linguagens artísticas tradicio-
nais. Reside em Nova York entre 1971 e 1973. No Brasil, entre 1970-1980, 
Cildo realiza uma série de trabalhos (Inserções ideológicas) como crítica à 
ditadura militar, trabalhando de modo inédito com alguns materiais e com 
as relações tempo/espaço. É herdeiro da atitude de experimentação e 
investigação sensorial do corpo e da preocupação com a interação entre a 
obra e o espectador, presentes em Hélio Oiticica e Lygia Clark.

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Espanha, 1599-1660) – Pintor. Princi-
pal artista da corte do rei Filipe IV de Espanha. Em seus trabalhos é possível 
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notar contraste entre zonas escuras e zonas iluminadas por um único foco 
de luz, uma tentativa de ressaltar volumes e relevos, técnica característica 
do barroco. Realiza inúmeros retratos da corte e quadros históricos. 

Leonardo da Vinci (Itália, 1452 - França, 1519) – Cientista, matemático, 
artista, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, botânico, anatomista, poeta, 
músico, inventor. Nasce em meio a mudanças no pensamento intelectual e 
científico da Itália que renascia para uma nova concepção de homem. Ser 
curioso, explora, além do seu talento artístico, o universo do conhecimento 
nas ciências exatas, biológicas e humanísticas. Experimenta como poucos 
o campo das conexões transdisciplinares.

Mitchell Jay Feigenbaum (Estados Unidos, 1944) – Matemático e físico, 
pioneiro no estudo da Teoria do Caos – a matemática dos sistemas dinâmi-
cos erráticos com comportamento imprevisível dos objetos – que o levou 
à descoberta da Constante de Feigenbaum. Tem importante contribuição 
em métodos de cartografia, desenvolvendo técnicas que permitem que 
computadores auxiliem no desenho de mapas. 

Paolo Uccello (Itália, 1397-1475) – Pintor renascentista. Destaca-se pela 
maestria nas pinturas em perspectiva e impressão de relevo que dá à pintura, 
usando o claro-escuro. Com mente analítica e precisa, tenta aplicar o método 
científico para a representação de objetos em um espaço tridimensional. 

Tunga (Antonio José de Barros Carvalho e Mello Mourão, Palmares/PE, 
1952) – Escultor, desenhista e artista performático. No Rio de Janeiro, conclui, 
em 1974, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Em suas obras, literatura, 
filosofia, psicanálise, teatro, ciências exatas e biológicas dialogam em projetos 
inusitados que envolvem performances, instalações, vídeos. 

 Glossário
Ábaco – O termo vem do árabe e faz referência à palavra “areia”. Esse instru-
mento foi inventado para ajudar na elaboração de cálculos, usado nas civilizações 
antigas, como os egípcios, os chineses, os indianos e os povos da Mesopotâmia, 
e até os dias de hoje no ensino de matemática. Um dos primeiros registros data 
de 2400 a.C. Seu invento é atribuído aos babilônicos, que usavam palavras e 
letras desenhadas na areia em que números eram adicionados simbolicamente 
representados por pedras. O ábaco pode ser considerado uma extensão do 
ato natural de se contar nos dedos. Fonte: CENTURIÓN, Marília. Conteúdo e 
metodologia da matemática. São Paulo: Scipione, 1994. 

Diagrama de bifurcação – Um diagrama de bifurcação é a representação 
gráfica do comportamento qualitativo das órbitas para cada valor do parâme-
tro. O padrão global parece repetir-se indefinidamente em todas as escalas, 
como um galho em que uma das folhas que o compõe é constituída por outras 
folhas menores com uma forma semelhante. À medida que aumenta o valor 
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do parâmetro da aplicação logística, o comportamento qualitativo do sistema 
muda. Um caminho dinâmico para o caos dá-se com a cascata de duplicações 
de período, dando origem a órbitas estáveis de períodos 2, 4, 8, ..., e  todos 
os períodos que são potências de 2.  O valores do parâmetro para os quais 
o comportamento do sistema muda qualitativamente chamam-se “pontos de 
bifurcação”. Uma descrição global do sistema envolve o conhecimento de 
todos os comportamentos possíveis para os vários valores do parâmetro, e 
essa descrição resume-se recorrendo a um diagrama de bifurcação. Fonte: 
DINÂMICA não linear e caos. Disponível em: <http://cftc.cii.fc.ul.pt/PRISMA/
capitulos/capitulo2/modulo1/topico7.php>. Acesso em: jun. 2009.

Mosaico – Arte decorativa composta de pequenas peças, cubos ou cones 
recortados de rochas, elaborada em cerâmica ou ainda em pasta de vidro 
denominada tessera. Na Mesopotâmia encontram-se os mais antigos 
exemplares, datados do quarto milênio a.C. Utilizados por gregos, em com-
posições geométricas, e pelos romanos, com figurações em temas florais, 
animais ou reproduzindo obras célebres na época. É na arte bizantina que 
se encontram suntuosos exemplos da temática religiosa, como San Marco 
em Veneza, San Vitale em Ravena, Santa Maria Maggiore em Roma. Nos 
dias de hoje, o mosaico ressurgiu, despertando grande interesse decorati-
vo. Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. São 
Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003.
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