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 DVD
DO ZERO AO INFINITO

 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Arte; matemática; filosofia; interdisciplinaridade; 
cinema; arquitetura; história; tempo; espaço; educação do olhar; 
formação de educadores.

Foco: Conexões Transdisciplinares 

Tema: Primeiro programa da série Arte & matemática. Estabelece 
relações, integração de conhecimentos e reflexões estéticas 
presentes na arte e matemática.

Personalidades abordadas: Dziga Vertov, Filippo Brunelleschi, 
Herbert Duschenes, John Cage, Leonardo da Vinci, Lewis 
Carroll, Oscar Niemeyer, Paul Gauguin, pintores viajantes, 
Pitágoras, entre outros.

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

Nº da categoria: CT-B-1

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: 28’ .

Coleção/Série: Arte & matemática.

 Sinopse 
Do zero ao infinito é o primeiro dos 13 programas da série Arte 
& matemática. Apresenta conceitos que aproximam essas duas 
áreas e que serão desenvolvidos nos demais programas. Entre-
vistas, obras de arte e formulações matemáticas estabelecem um 
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rico diálogo sob as múltiplas formas de ver o mundo. Viajando no 
tempo o programa oferece possibilidades para a compreensão 
da construção do pensamento racional e da ideia de beleza. Este 
documentário, recomendado especialmente para a formação 
de educadores, convida para uma nova maneira de conhecer, 
ensinar e aprender arte e matemática em uma concepção de 
ensino contemporânea. 

 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
No ritmo de conversa com o espectador, Luiz Barco coordena a 
apresentação da concepção da série Arte & matemática neste 
primeiro documentário da série dividido em dois blocos.

No primeiro bloco, vemos a linguagem do cinema e as relações 
com a matemática e a arte. Arlindo Machado mostra o início 
dessa linguagem de maneira didática. Planos, closes, sequências, 
relações matemáticas na projeção implicam a percepção de um 
novo olhar sobre a nova arte e sobre a nova matemática, pois 
nem sempre entendemos o que olhamos ou o que ouvimos, 
como na música de John Cage, ou percebemos a manifestação 
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do conhecimento matemático numa óptica ampliada, como nos 
diz Ubiratan D‘Ambrosio.

No segundo, somos convidados a viajar pelo tempo. São apre-
sentados aspectos que serão abordados com mais profundidade 
nos demais programas da série, com o objetivo de mostrar os 
diálogos entre saberes. As produções de Oscar Niemeyer, da 
arte concreta e dos pintores viajantes no Brasil são algumas 
das obras oferecidas ao nosso olhar. Ao final, Cacilda Teixeira 
da Costa fala sobre a série e a busca de obras de arte brasileira 
nas coleções dos museus e apresenta Herbert Duschenes, que 
usava a câmera como anotação visual de suas viagens. 

Podemos visualizar, neste documentário, muitas proposições peda-
gógicas possíveis para ampliar nossos olhares sobre as Conexões 
Transdisciplinares entre arte, matemática, filosofia e história. Por 
apresentar a série, o documentário pode ser direcionado à For-
mação: processos de ensinar e aprender, focalizando o estudo, 
a produção teórica, a análise crítica do próprio documentário. Além 
desses, outros territórios podem ser abordados como Mediação 
Cultural (crítico de arte, diretor da série, a ação de provocar o 
espectador para ver os demais documentários da série); Saberes 
Estéticos e Culturais (história da arte, da matemática, do cinema, 
artistas viajantes); Linguagens Artísticas (cinema, arquitetura, pin-
tura, música, entre outras); Forma-Conteúdo (tempo, espaço, linha, 
enquadramento, close, planos, decupagem, proporção etc.).

 Os olhos da Arte
Todos nós sabemos alguma coisa.  
Todos nós ignoramos alguma coisa. 
Por isso aprendemos sempre.

(Paulo Freire, 1989, p. 31)

Em uma sala de estudos, em meio a livros e imagens, o profes-
sor Luiz Barco nos convida a refletir sobre duas maneiras de 
responder ao mundo esteticamente: arte e matemática. De onde 
viemos? Quem somos? Para onde vamos? As dúvidas trazidas 
pela pintura do artista Paul Gauguin, ampliadas por Pitágoras e 
Lewis Carroll abrem novas questões.
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Rugendas - Paisagem na selva tropical brasileira, 1830 
óleo sobre tela, 62 x 49,5 cm 
Staatliche Schlösser und Gärten, Potsdam/Alemanha 

Vista do Museu de Arte Contemporânea de Niterói/RJ, 2007 
Foto: Magno Mesquita
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A vida em nossos tempos parece estar mais carregada de dúvidas 
do que de certezas. O que nos foi ensinado nas escolas anos 
atrás muitas vezes são concepções de saberes já questionáveis. 
Diante de tantas incertezas, o que é certo dizer, conhecer ou 
ensinar? Talvez não haja respostas definitivas, mas haja para 
ver, refletir e tentar compreender provisoriamente. Para tal, um 
olhar desprendido, atemporal, sem fronteiras entre as diversas 
áreas do saber é importante. Conexões transdisciplinares podem 
ser descobertas inusitadas que nos pegam de surpresa e nos 
enchem de curiosidade.

A aventura na trajetória Do zero ao infinito, ao apresentar os 
demais programas, nos leva a interrogar sobre essas conexões, 
especialmente como espaço na formação de educadores. 

D’Ambrosio (2005) defende a Etnomatemática – um estudo 
em matemática que vai além das categorias, no voo mais livre 
da transdisciplinalidade, usando uma metáfora poética para ex-
plicar esse enfoque. Convida-nos a imaginar que as categorias 
do conhecimento seriam como gaiolas em que pássaros voam 
apenas conhecendo esse espaço limitado. Se agruparmos al-
gumas gaiolas retirando as divisórias, os pássaros podem voar 
de uma gaiola para outra, porém ainda em espaços instituídos. 
D`Ambrosio (2005, p. 165) segue em sua metáfora sonhando:

Mas podemos ter ideal de ver os pássaros livres para voar, 
podendo entrar e sair de suas gaiolas quando lhes apraz. Ou 
jamais voltarem e permanecerem livres. Algumas gaiolas talvez 
nunca voltem a ser procuradas e, com o tempo, serão esque-
cidas. Outras, ao receberem de volta seus pássaros, serão 
enriquecidas, pois eles trarão coisas novas. E alguns outros 
pássaros talvez se reúnam e construam novas gaiolas que, se 
tiverem suas portas abertas, darão continuidade a esse ciclo. 
Assim é a transdisciplinalidade.

Cabe ao professor escolher sua forma de viver-pássaro e pla-
nejar seu voo por muitos platôs do conhecimento, com muitos 
parceiros para seguir a viagem. Por isso, trazemos para os 
Olhos da arte dois aspectos que são pano de fundo da série 
Arte & matemática e podem provocar reflexões em processos 
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de Formação de Educadores, especialmente: os processos 
colaborativos e a interdisciplinaridade.

Coletivo é um termo que denomina um grupo que cria em conjunto 
e que hoje expõe com mais frequência em bienais e instituições 
culturais. Diretores são substituídos por processos colaborativos 
em espetáculos de teatro e dança, onde todos participam de 
toda a produção. Esses são exemplos na arte contemporânea, 
a qual também encontra eco nas outras ciências. Se antes 
conhecíamos o nome do cientista ou do inventor de teorias e 
produtos, hoje a autoria é diluída. A ampliação do conhecimento, 
os avanços tecnológicos, os desafios contemporâneos exigem 
a colaboração de outras áreas, inusitados enfoques e a criação 
coletiva. Lembremos, por exemplo, da sequenciação do Geno-
ma que levou cientistas de muitos países a trabalharem unidos 
pelas mesmas inquietações, o que foi facilitado pela intensa 
comunicação entre eles.

No processo colaborativo, por sua vez, cada membro do grupo 
tem uma função definida, mas que funciona de modo fluído du-
rante a criação. A criação é, assim, compartilhada num trabalho 
horizontal, em que nenhuma das funções se sobrepõe à outra, 
todos interferem na criação de todos, sem que se negue a 
responsabilidade por uma área específica. Desse modo, pode-
se dizer que o processo colaborativo é a expressão do diálogo 
artístico, num jogo de complementaridade. 

O mais rico nesses processos é a diversidade de seus partici-
pantes. A singularidade, a formação, o modo de ver que cada um 
traz ao grupo potencializa saberes e cria outras possibilidades 
inventivas. É nesse sentido que a interdisciplinaridade não pode 
abdicar da disciplinaridade. É porque ela existe, isto é, porque 
há um conjunto específico de conhecimentos que trata de 
certa categoria de fenômenos, que se pode falar em conexões 
transdisciplinaridares, em interdisciplinaridade. 

Para Jupiassu (2006, p. 2), “Ao destruir a cegueira do especia-
lista, o conhecimento interdisciplinar recusa o caráter territorial 
do poder pelo saber. Substitui a concepção do poder mesquinho 
e ciumento do especialista pela concepção de um poder parti-
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lhado”. Mas, como? Amarras disciplinares podem dificultar olhar 
em relação ao ponto de vista do outro, que tem como formação 
uma outra perspectiva sobre o fenômeno que se quer estudar. 
Além disso, há uma questão crucial em relação a linguagens que 
cada um utiliza para divulgar suas ideias, teorias, procedimentos. 
O vocabulário específico de um determinado campo de conhe-
cimento não é o mesmo em outro. Muitas vezes persiste um 
domínio de uma área, ou aproximações superficiais. 

Há muito ainda a aprender e conviver na criação de projetos 
interdisciplinares que esta série pretende mostrar, dentro do 
território de Conexões Transdisciplinares. Nele são buscadas ar-
ticulações entre os diversos campos. Entretanto, para se chegar 
à transdisciplinaridade, segundo vários estudiosos, todas essas 
articulações possíveis girariam em torno da resolução de um 
problema comum. Modos diferentes de ver o mesmo problema 
podem se tornar projetos e estudos pluri ou multidisciplinares.

Esses termos, contudo, são relativamente recentes e têm contor-
nos borrados, sem nitidez cirúrgica, ganhando ênfases dependen-
do da filiação teórica e não podem ficar de fora neste material que 
apresenta a série Arte & matemática. Podemos estudar esta série 
mergulhados no que propõe Wallner e Etges (apud JANTSCH; 
BIANCHETTI, 2004, p. 14): “A interdisplinaridade, enquanto 
princípio mediador entre as diferentes disciplinas, não poderá 
jamais ser elemento de redução a um denominador comum, mas 
elemento teórico-metodológico da diferença e da criatividade”.

Diferença e criação a nos exigir um olhar fértil para estudar 
relações entre arte, matemática e outros sobrevoos, como as 
linguagens artísticas e suas interlocuções como a arquitetura de 
Oscar Niemeyer, que se materializa diante dos cálculos parceiros 
de engenheiros calculistas. 

O cinema, linguagem apresentada neste documentário, nos 
proporciona uma reflexão sobre processos de criação e voos 
imaginários e interdisciplinares.

Nosso olhar e a memória das imagens foram transformados pela 
fotografia, pelo cinema, pela TV e todos os meios de comuni-
cação que nos cercam com as imagens produzidas por filmes, 
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noticiários, documentários, novelas e outras formas de contar 
para o homem coisas sobre ele mesmo, sobre a vida, sobre 
ciência e arte. Do mesmo modo, olhar para este documentário 
percebendo seus cortes, seus planos, closes, movimentos de 
câmera, fotografia, assim como o modo como o próprio conteúdo 
foi revelado pode nos impulsionar para ver os demais progra-
mas da série e perceber neles as tentativas e possibilidades de 
provocar relações inter e transdisciplinares.

 O passeio dos olhos do professor
É importante anotar suas impressões no momento em que as-
siste ao documentário. Antes de assisti-lo, você pode pensar 
em uma pauta do olhar para apoiar/provocar/ levantar questões. 
Algumas possibilidades são aqui apresentadas:

 O que chama sua atenção ao focalizar a dinâmica e o ritmo 
do documentário?

 O que causa atração ou estranhamento em você? E o que 
causaria em seus alunos, sejam professores em formação, 
sejam alunos do Ensino Fundamental ou Médio?

 Com a linguagem do cinema afeta você?

 Em quais aspectos as duas disciplinas – Arte e Matemática 
– parecem dialogar neste documentário?

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

 O que você imagina que outros professores ou 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 pen-
sar pedagógico para a melhor utilização deste documentário, 
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tanto na formação de educadores como com alunos a partir 
do sexto ano.

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades para provocar a entrada no documentário:

 Como uma forma de aquecimento do olhar dos alunos, propo-
nha que eles se lembrem das produções cinematográficas a 
que assistiram. De quais filmes se lembram? Filmes de ação, 
de ficção científica, comédia, drama, documentários... Do que 
se lembram? Como explicam a diferença entre eles? Assisti-
ram em casa ou na TV? O que sabem sobre a linguagem do 
cinema? Cortes, closes, planos abertos, efeitos especiais são 
lembrados? Ou apenas centram-se nos relatos das histórias 
e nos artistas principais? O que revelam sobre o universo 
cultural? Eles diriam que há alguma matemática presente na 
produção de um filme? Essas questões apuram o olhar para 
a melhor percepção do documentário e sua produção.

 O documentário apresenta, na segunda parte, um rápido panora-
ma das artes visuais. Como porta de entrada ao documentário, 
pode-se iniciar por esta projeção. O que chama a atenção dos 
alunos? Quais são as suas hipóteses da relação entre as obras 
e a matemática? A ideia é buscar as possíveis respostas ao 
final do projeto que o documentário pode desencadear.  

 Outra possibilidade, entre muitas que podem ser dirigidas 
aos professores em formação, especialmente, é projetar a 
fala do professor Ubiratan D´Ambrosio no final da primeira 
parte do documentário e pedir para que os alunos anotem 
cinco palavras-chave. Depois, no quadro, podemos criar um 
mapa com as palavras apontadas e gerar novas perguntas 
a partir delas. O que desejam saber mais? Essas questões 
poderão funcionar como uma bússola para a projeção neste 
documentário ou na série de documentários Arte & matemá-
tica. Esse mapa pode ampliar o desejo de ver outras coisas.
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 Ampliando o olhar
 O documentário mostra, na primeira parte, a matemática pre-

sente na construção da linguagem do cinema. A apreciação 
desse trecho pode levantar questões a serem trabalhadas 
pelo professor de Matemática, como o zoom e os conceitos 
de aproximação e distância. Tempo e espaço podem ser abor-
dados a partir da sequência de 24 quadros por segundo que 
gera imagens em movimento. Como se sabe, eles se devem 
à incapacidade de o olho humano perceber nessa velocidade 
a troca de quadros, tendo assim a ilusão de continuidade. 
Essa velocidade é ideal para movimentos não muito rápidos 
do dia a dia; se fosse menor, teríamos os movimentos semi-
truncados dos filmes antigos. Entretanto, movimentos mais 
rápidos, como o de rodas de carroças ou automóveis, não 
são bem retratados nessa velocidade. Nos filmes, as rodas 
parecem paradas ou andando para trás. Curioso, não é? E o 
que é uma imagem filmada em 360º? A noção de medida de 
ângulo pode gerar novas proposições, como desenhar o que 
se vê com ângulos mais fechados ou abertos... 

 No início do cinema, a narrativa era muito linear, exigindo expli-
cações completares aos olhares duvidosos dos espectadores. 
Era comum a cena ser interrompida para exibir textos escritos 
visando orientar a interpretação, ou ainda aparecer a figura do 
explicador. A decupagem proporcionou maior independência 
interpretativa aos leitores de imagens em movimento, pois 
permitiu o enquadramento da ação, detalhe que aproxima 
o olhar ao enfoque da cena principal para compreender a 
história. Os diferentes planos, ângulos, cortes, movimentos 
da câmera amadureceram após essa técnica. Foi possível 
assim explorar melhores conteúdos, ações dos personagens, 
objetos de cena, diálogos, sonoridades. Desde Dziga Vertov 
(1896-1954), nosso olhar já não é o mesmo. Rever o trecho do 
filme, promover leituras de trechos ou até o filme disponiveis 
em vários sites, entre eles o <http://www.moviesfilmonline.
com>, que podem gerar pesquisas sobre a sua proposta de 
associar o olho humano à visão da câmera – cinema-olho. 
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Esse procedimento inspirou outros desejos do homem, ver 
como é o sobrevoo de um passaro ou até sentir o terror na 
visão da galinha em fuga desesperada pelas ruelas da favela 
do Rio de Janeiro em Cidade de Deus (Fernando Meirelles, 
2002). O que nossos alunos poderiam produzir fotografando 
ou filmando do ponto de vista de diferentes animais, como 
serpente, sapo, cachorro, girafa etc.?

 O acervo de imagens de Herbert Duschenes evidencia o uso 
da câmera como anotação visual desse professor, que pode 
ser considerado um jornalista da arte. Alunos e professores 
em formação têm um acervo de imagens? De que imagens 
são compostas? Como são arquivadas? Dessas questões 
podem-se construir acervos de imagens que busquem rela-
ções entre arte e matemática.

 Na web há o site oficial do programa Arte & matemática 
<http://www.tvcultura.com.br/artematematica/home.html>. 
Você pode acessar para conhecer mais sobre os outros 
programas desta serie e também ver as entrevistas, textos e 
proposta de aulas, além jogos interativos e muitas ideias. 

 Conhecendo pela pesquisa
 Muitas vezes vemos nossos alunos discutindo entre eles os 

filmes que estão em cartaz. Porém, esse repertório fica muitas 
vezes restrito ao universo da cultura de massa. Para ampliar 
repertórios e olhares, a proposta é criar um Cine Clube na 
escola, no qual os alunos possam verificar quais filmes todos 
gostariam de conhecer, mas com a possibilidade de professo-
res da escola e pessoas da comunidade indicarem outros filmes 
que são exibidos apenas em circuitos chamados alternativos. 
As exibições podem acontecer em horários alternativos aos 
das aulas, fazendo do espaço da escola um polo de cultura. 

 As relações entre arte e matemática estão por toda parte. 
Discuta com seus alunos sobre situações em que eles 
percebem essas conexões. Na segunda parte do documen-
tário são mostradas muitas possibilidades. Na arquitetura, 
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por exemplo, desde a Antiguidade já eram usados cálculos 
extremamente complexos para a construção das pirâmides 
do Egito, templos gregos e igrejas na Idade Média e no Re-
nascimento. Investigue com os alunos como suas casas são 
construídas. Onde entra a matemática? Quais cálculos são 
feitos? Plantas de casas podem ser trazidas para a classe 
para observar medidas e cálculos. 

 A proporção é um conceito presente na arte e na matemática. 
O corpo conserva a mesma proporção desde o nascimento? 
Para verificar isso, podemos partir de fotografias de corpo 
inteiro de bebês, crianças e adultos. Repetindo o tamanho 
da cabeça de cada um deles, como que fatiando o corpo 
com essa medida, o que os alunos descobrirão? No livro 
Proporções (IMENES; JAKUBO, 1992, p. 5) lê-se:

No homem adulto a altura da cabeça está para a altura do corpo na proporção 
1 para 6. A cabeça está para as pernas na proporção de 1 para 3. Em uma 
criança a altura da cabeça está para a altura do corpo na proporção de 1 
para 4. A cabeça está para as pernas na proporção de 1 para 1,7.

  Será interessante também pesquisar como a arte utiliza 
essas medidas. Em desenhos de moda, a proporção alonga 
o corpo para oito cabeças de altura.

 Podemos projetar novamente o momento em que é apresen-
tado o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, onde são 
estabelecidas análises sobre a relação entre a construção 
arquitetônica e a paisagem natural. Hoje há uma preocupação 
da humanidade com o convívio sustentável entre homem e 
natureza. Promover um debate sobre essa questão poderia 
envolver todos os saberes presentes no universo da escola e 
na vida cotidiana dos alunos. Levantar questões sobre como 
eles veem e se preocupam com a ocupação sem planejamen-
to das grandes cidades ou a falta de cuidado com os rios nas 
cidades e zonas rurais. Como moram?  Como observam as 
paisagens naturais em volta das suas casas ou da escola? 
Como é a sensação diante de um olhar distanciado sobre o 
ambiente da escola, salas de aula e outras dependências? 
Que soluções eles propõem que possam se constituir como 
um projeto interdisciplinar? 
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 O rápido panorama de artes visuais presente na segunda parte 
do documentário e as falas sobre momentos importantes da 
nossa história da arte podem gerar pesquisas interdisciplinares, 
interligando educadores de arte, matemática e língua portuguesa.

 Os artistas viajantes vieram para o Brasil como integrantes 
de comissões cientificas e artísticas. Experimentaram o olhar 
interdisciplinar que procurava naquele momento mostrar ao 
mundo as belezas da natureza e curiosidades do nosso país 
e as pessoas que aqui viviam. São textos visuais que podem 
ser explorados por várias áreas. Johann Moritz Rugendas, por 
exemplo, enfrentou conflitos entre o registro fiel exigido pelo 
caráter da missão científica do Barão de Langsdorff e seu desejo 
de criar suas próprias interpretações a respeito daquilo que via. 
Rugendas esteve principalmente na região litorânea do Brasil 
e registrou uma Mata Atlântica que já quase não existe mais 
(apenas 10% daquilo que o artista conheceu permanecem). 
Suas imagens são percepções de um mundo quase desapa-
recido. A pesquisa sobre os artistas viajantes pode ser feita na 
DVDteca do site Arte na Escola <http://www.artenaescola.org.
br/dvdteca>, além da exibição do documentário: Rugendas: o 
ilustrador de mundos, presente em seu acervo. 

 Desvelando a poética pessoal
Um espaço para que os alunos se sintam motivados a criar e a 
descobrir sua poética pessoal a partir das conexões impulsiona-
das pelo documentário é um desafio também para nós, profes-
sores. Uma das possibilidades é a produção de pequenos filmes 
ou animações que criem diálogo entre arte e matemática. 

Usando câmaras de filmar convencionais ou os recursos da câmara 
de um celular, proponha que eles se aventurem a buscar tomadas 
de vários ângulos, investigando a relação de profundidade e apro-
ximação proporcionada pelos recursos do zoom, porcentagem de 
enquatramento e outros recursos que envolvam tanto o pensamento 
estético como o cientifico na realização de imagens em movimento, 
ou de imagens estáticas que mostrem uma sequência de movi-
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mentos. As imagens estáticas podem ser desenhadas e depois 
escaneadas ou fotografadas. Pode-se também partir de fotografias 
de figuras feitas de massinha, argila, recortes de papel sobre uma 
colagem, como fundo de objetos, de desenhos feitos na areia ou 
até mesmo de pessoas que vão sendo fotografadas enquanto fa-
zem movimentos bem lentos. Assim, uma simples história pode se 
transformar em desenho de animação. Se os alunos já conhecem 
a linguagem da História em Quadrinho será fácil criá-lo.  

Para explorar as ideias que serão filmadas podemos sugerir a 
construção de roteiros, descrevendo o que vai acontecer e como 
vai acontecer nas cenas propondo a realização do storyboard, 
que é o roteiro desenhado, um tipo de história em quadrinhos 
que mostra as cenas de um filme. Depois é escolher o programa 
de computador e trabalhar. Entre eles, sugerimos dois programas 
que não são difíceis. De modo geral, pode-se dizer que:

 no PowerPoint: inicia-se com um layout em branco. Nele, cada 
imagem digitalizada (desenho ou fotografia) é inserida em um slide. 
A impressão de movimento é dada pela velocidade da transição 
entre os slides, o que gerará algumas questões de matemática 
também. Som e outros efeitos dependem da exploração das 
ferramentas, do aprendizado e do tempo possível para a produção. 

 no Moviemaker inicia-se importando as imagens digitalizadas (de-
senhos ou fotografias), arrastando-as  para a caixa do storyboard, 
formando a sequência. Pode-se importar também o áudio, como 
música ou narrações. Na “Linha do Tempo” ajusta-se a velocidade 
de cada quadro. Em seguida, pode-se “Editar” o filme, criando 
efeitos de vídeo e transições, além de títulos e créditos. Depois 
da animação testada e aprovada, é preciso salvar como filme.

Poéticas pessoais, modos singulares de criação podem gerar 
boas produções, envolvendo arte e matemática, e até um Festival 
de desenhos de animação na escola.

 Amarrações de sentidos: portfólio
A proposta é produzir um portfólio que conte a história do projeto.  
Como exploramos a linguagem do cinema, podemos pensar em 
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elaborar um portfólio como um roteiro: uma narrativa para contar 
a história do processo vivido, as perguntas, as descobertas, 
as relações entre arte e matemática, os esboços, os estudos 
e trabalhos prontos. Recursos da linguagem cinematográfica, 
como cortes e zoom, também podem ser inseridos, permitindo 
a visualização dos processos de criação vividos.

 Valorizando a processualidade
A discussão a partir da apresentação dos roteiros desenvolvidos 
pode levar à reflexão sobre todo o processo. A fala dos alunos 
sobre o que mais gostaram e o que menos gostaram, sobre o que 
foi mais importante, sobre as dificuldades e sobre o que faltou no 
desenrolar do trabalho é um valioso instrumento de avaliação. A 
leitura das ações realizadas, das respostas dos alunos às propo-
sições realizadas, juntamente com o seu diário de bordo, permite 
refletir sobre o seu próprio aprendizado. É o momento de perceber 
e anotar as suas descobertas, achados pedagógicos e faltas, e 
tomar consciência das novas ideias e possibilidades despertadas 
a partir dessa experiência.

 Personalidades abordadas
Arlindo Ribeiro Machado Neto (Pompéia/SP, 1949) – Professor e pesqui-
sador envolvido com as linguagens artísticas e tecnológicas, escreve sobre 
a estética contemporânea a partir da poética da arte eletrônica.

Cacilda Teixeira da Costa (São Paulo/SP, 1941) – Crítica e teórica em arte, 
curadora, especialista em arte moderna e contemporânea no Brasil. Foi 
coordenadora do setor de videoarte no Museu de Arte Contemporânea da 
Universidade de São Paulo (MAC/USP). 

Dziga Vertov (Rússia, 1896-1954) – Cineasta do inicio do século XX, realizou 
pesquisas que mudaram a forma de captar imagens em movimento. Seu 
principal filme O homem com uma câmera, de 1929, é um marco na história 
do cinema. No gêreno do documentário, procura ser reflexivo ao mostrar o 
quotidiano de cidades russas, sob uma nova óptica que parte do aspecto real, 
mas sem perder a atmosfera poética da cena. Foi um dos primeiros a discutir 
a técnica do cinema-olho, proposta capaz de apreender o real. Sua teoria 
ficou conhecida como Kino-Pravda (cinema-verdade) que se fundamenta no 
contato do olho com a câmara para mostrar a verdadeira realidade. 
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Filippo Brunelleschi (Itália, 1377-1446) – Escultor e arquiteto, marcou história 
com seus estudos sobre perspectiva. Buscou analisar a arquitetura das cidades 
da Roma Antiga para criar novas soluções em seu tempo; o Renascimento.  

Herbert Duschenes (Alemanha, 1914-2003) – Arquiteto e professor de 
História da Arte. Viajou inúmeras vezes para realizar registros ao lado de sua 
esposa, a bailarina Maria Duschenes (1922), com quem também documentou 
pesquisas sobre os movimentos do corpo que primam pela improvisação 
como uma técnica corporal. 

John Milton Cage (Estados Unidos, 1912-1992) – Compositor musical e 
escritor, conhecido por experimentos na música. Entre elas, destaca-se a 
peça 4’33”, de 1952, 4 minutos e 33 segundos de silêncio. Participou do 
movimento Fluxus, que abrigava artistas plásticos e músicos. Suas pesquisas 
e obras adentraram o universo da música por acaso ou aleatória, compondo 
com elementos deixados ao acaso, primando pela criação livre, além de 
utilizar instrumentos não convencionais. Foi um dos primeiros músicos a 
explorar as novas tecnologias por meio da música eletrônica. 

Leonardo da  Vinci (Itália, 1452- França, 1519) – Ser curioso, explorou além 
do seu talento artístico o universo do conhecimento nas ciências exatas, 
biológicas e humanas. Experimentou como poucos o campo das conexões 
transdisciplinares. 

Lewis Carroll (Inglaterra, 1832-1898) – Nascido Charles Lutwidge Dodgson, 
adotou o nome de Lewis Carroll. Romancista, marcou sua presença na história 
como autor da obra Alice no país das maravilhas, de 1865, imortalizada no 
cinema de animação por Walter Disney. Como matemático, era apaixonado 
pelo pensamento lúdico e lógico presente em jogos, propondo muitos deles 
com enigmas, matemática e lógica. 

Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro/RJ, 1907) – É considerado um dos nomes 
mais importantes no cenário da arquitetura moderna internacional. Entre suas 
obras, destacamos o conjunto de prédios na cidade de Brasília, o projeto 
arquitetônico do Parque do Ibirapuera em São Paulo e o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói (MAC).

Pintores viajantes – Albert Eckhout (Holanda, 1610-1666), durante o século 
XVII, acompanhou Maurício de Nassau, que ocupou parte do Nordesde brasileiro, 
pintando a natureza e os habitantes dessa terra pouco conhecida aos olhos dos 
estrangeiros, assim como a opulência dos domínios do novo território. Destacam-
se em suas obras os grupos étnicos, na estética de um olhar outro, idealizado e 
heroico, acrescidos de uma observação cientifica a respeito da mistura de etnias 
e variedade de espécies naturais. Frans Post (Holanda, 1612-1680) deixou sua 
marca em paisagens em que o homem aparece como elemento integrado a 
esse cenário. Mostrou o domínio dos holandeses nas Américas. Jean-Baptiste 
Debret (França, 1768-1848) chega ao Brasil no século XIX acompanhando a 
Missão Artística Francesa. Registrou principalmente o cotidiano das pessoas 
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que viviam no Rio de Janeiro nesse tempo. Teve fundamental importância na 
Academia Imperial de Belas Artes (Aiba), onde lecionou pintura. Johann Moritz 
Rugendas (Alemanha, 1802-1858) fez parte da missão científica do Barão de 
Langsdorff. Registrou especialmente a região litorânea do Brasil. 

Paul Gauguin (França, 1848-1903) – Pesquisador da cor em contrastes 
cromáticos complementares, em suas telas vemos imagens carregadas de 
simbolismo e erotismo. Desenvolveu um estilo singular, compondo imagens 
que refletem as dúvidas da alma como a pintura que aparece no inicio do 
documentário; “De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos?”.

Pitágoras de Samos (Grécia, c.570 a.C. – c.496 a.C.) – Filósofo, matemático, 
músico. Sustentava que o cosmos é regido por relações matemáticas. Na 
música deixou experimentos que influenciaram a música ocidental, como 
a Escala Pitagórica; na geometria, o Teorema de Pitágoras; na astronomia, 
estudos sobre a ordem no universo a partir da observação das estrelas, 
rotação da Terra e ciclo das estações do ano. Foi fundador da Escola 
Pitagórica, que tem por essência o princípio de que todas as coisas são 
compostas por números, configuradas em relações matemáticas combinadas 
que demonstram harmonias, essências, belezas.

Ubiratan D’Ambrosio (São Paulo/SP, 1932) – Professor tem discutido e 
produzido textos acadêmicos sobre a educação matemática com foco nos 
estudos da educação multicultural, etnomatemática, etnociência. 

 Glossário
Câmara escura – Seu princípio é enunciado por Leonardo da  Vinci, no 
século XV. O invento é desenvolvido pelo físico napolitano Giambattista 
della Porta, no século XVI, que projeta uma caixa fechada com um pequeno 
orifício coberto por uma lente. Através dele penetram e se cruzam os raios 
refletidos pelos objetos exteriores. A imagem, invertida inscreve-se na face 
do fundo, no interior da caixa. Fonte: WIKIPÉDIA. Disponível em: <http://
pt.wikipedia.org/wiki/Câmera_escura>. Acesso em: maio 2009.

Cinema-olho/Cinema verdade – Dziga Vertov foi um dos primeiros cineastas 
russos a desenvolverem certos princípios fundamentais da montagem no 
cinema. Criou todo um vocabulário novo para o cinema que nos nossos dias 
é amplamente utilizado. Seus trabalhos foram importantes para a linguagem 
estética do cinema, na construção dramática e na veracidade das imagens em 
movimento. O plano pensado que imita o movimento da retina humana ficou 
conhecido como cinema-olho ou cinema verdade, que influenciou a estética dos 
documentarios porque associa o olho humano ao da câmera, usa, por exemplo, 
planos de uma persiana, numa metáfora da retina, do diafragma da objectiva, 
do cinema-olho, capaz de apreender o real. Fonte: WIKIPÉDIA. Disponível em: 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Dziga_Vertov>. Acesso em: maio 2009.
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