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 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Proporção; harmonia; pintura; desenho; arqui-
tetura; poema épico; matemática; história; observação sensível; 
arte grega; arte renascentista.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Sexto programa da série. Apresenta o estudo da proporção 
áurea nas ciências e na arte.

Personalidades abordadas: Antonio Peticov, Candido Portinari, 
Fidias, Le Corbusier, Leonardo da Vinci, Leonardo Fibonacci, Pie-
ter Mondrian, Pitágoras, Samson Flexor, Virgilio, entre outros. 

Indicação: A partir do 7º ano do Ensino Fundamental.

Nº da categoria: CT-B-6

Direção: Sérgio Zeigler.

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

Ano de produção: 2001.

Duração: 26’.

Coleção/Série: Arte & matemática.

 Sinopse
A construção dos templos gregos tem como base formas cal-
culadas por meio da proporção áurea. As relações entre beleza, 
natureza, arte e cálculos matemáticos são abordadas por meio 
da filosofia pitagórica, das formulações de Fibonacci e diferentes 
momentos da história da arte, da Antiguidade à Renascença, 
repercutindo até hoje. Obras de Leonardo da Vinci dialogam 
com as de Mondrian, Samson Flexor, Antonio Peticov e Candido  
Portinari, com a arquitetura de Le Corbusier e Fidias, com a poesia 
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de Virgilio. A construção de conceitos e proposições matemáticas 
e estéticas expressa a busca da proporção e harmonia por meio 
do número de ouro e interliga arte e matemática. 

 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 ponto mais alto da Acrópole a imagem do Partenon, templo 
das virgens projetado para abrigar a imagem da deusa Atena, hoje 
representa a solidez da concepção de beleza criada pelo número 
de ouro. Em meio a esse ambiente de saberes antigos, o sexto 
programa da série inicia suas argumentações. Desde a Grécia 
Antiga, o número de ouro está presente em inúmeras obras, mes-
mo que de modo intuitivo. Entre elas, as pinturas geométricas de 
Mondrian e a arquitetura de Le Corbusier. O pentagrama, símbolo 
da seita religiosa criada pelo filósofo e matemático Pitágoras, revela 
a proporção áurea, também presente na obra de Leonardo da 
Vinci. Da Grécia Antiga para o Renascimento e de lá para a obra 
de Portinari, de Samson Flexor, de Antonio Peticov, da cestaria 
de povos primitivos, na busca da perfeição. 

Na segunda parte, o número indicado pela letra grega  (lê-se 
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fi) é apresentado, assim como as ideias de Leonardo Fibonacci, 
que teve contato com diferentes métodos de contagem. Em seu 
livro, a divulgação dos números indo-arábicos e uma coleção de 
problemas matemáticos que o leva a perceber uma determi-
nada série que leva o seu nome. Plantas, árvores, conchas 
crescem em harmoniosa proporção, parecendo repetir a série 
de Fibonacci. Poetas criam arranjos de palavras em ritmos 
compassados como a obra Eneida de Virgilio.

São muitas as possibilidades de mergulhos nos territórios de 
arte e cultura, a começar pelas Conexões Transdisciplinares e 
as relações de Forma-Conteúdo: proporção, ritmo e harmonia, 
com articulações com Saberes Estéticos e Culturais, Processo 
de Criação e Linguagens Artísticas. 

 Os olhos da Arte
A resposta certa, não importa nada: o essencial é que as perguntas 
estejam certas. 

(Mario Quintana)

Para saber quem organizou o espaço de uma pintura a tal modo 
que podemos perceber arranjos matemáticos basta descobrir 
quem a fez. Mas quando esses arranjos estão na proporção do 
crescimento de árvores, nas pétalas perfumadas dos lírios ou no 
nosso próprio corpo, a quem podemos atribuir esse feito? Desde 
tempos remotos, quando o homem não encontra explicações 
lógicas para o mundo que o cerca, encontra no pensamento 
mítico acalanto para suas indagações. Talvez essa possa ser 
uma indicação que justifica denominações como divina proporção, 
número de ouro, proporção áurea, razão sagrada, termos usados 
para identificar padrões de medidas, composições cadenciadas, 
proporções da natureza. Para Fayga Ostrower (2004, p. 280):

A proporção pode ser definida como a justa relação das partes entre si 
e de cada parte com o todo. Ela é verdadeiramente a medida das coisas. 
[...] A proporcionalidade assinala um estado em que as correspondências 
que existem entre as diversas partes de um conjunto revelam-se signi-
ficativas porque necessárias. Nada pode ser acrescentado, retirado ou 
alterado sem prejudicar o conjunto. Dessa determinação interior – sua 
coerência – se depreende o sentido do harmonioso.
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Leonardo da Vinci - Homem vitruviano, c.1490 
lápis e tinta sobre papel, 34 × 24 cm 
Gallerie dell’Accademia, Veneza/Itália
 

29_AF_03.indd   4 28/05/10   17:36



material educativo para o professor-propositor

5

O NÚMERO DE OURO

Se a arte é harmonia e a harmonia se deve à observação das 
proporções, não seria lógico haver uma lei geométrica que fi-
xasse tais proporções? Desde os primeiros tempos da filosofia 
grega, a proporção geométrica conhecida como proporção 
áurea foi considerada a chave dos mistérios da arte, sendo 
tratada por vezes como veneração religiosa. A fachada do Par-
tenon na cidade de Atenas na Grécia, idealizada pelo escultor e 
arquiteto Fidias, foi concebida com as medidas áureas: a parte 
menor está para a maior assim como a maior está para o todo. 
O que ocorre é o seguinte: (1) dado um retângulo cujos lados a 
e b estão na proporção áurea, dizemos é um retângulo áureo; 
(2) retirando desse retângulo o quadrado de lado b, temos um 
novo retângulo, menor, que também é um retângulo áureo; (3) 
as áreas realmente não são iguais, mas os retângulos colocados 
em posição adequada são semelhantes, isto é, um é ampliação 
perfeita do outro. Assim, as várias áreas menores que resultam 
da divisão não são fisicamente iguais. Cada uma das áreas pro-
porcionais tem uma configuração única e diferente, pois a direção 
espacial é invertida quando se reduz o tamanho de cada corte, 
como podemos ver no documentário. O espaço é subdividido 
em unidades menores e desiguais em quadrados e retângulos 
invertidos alternadamente.

A descoberta grega presente também no pentagrama, símbolo 
escolhido por Pitágoras para sua seita religiosa, se consolidou 
no Renascimento, que retomou os valores estéticos da Grécia 
Antiga e que repercutem até nossos dias nas composições de 
inúmeros artistas que viram na proporção áurea a ideia de beleza 
e agradável aos olhos. 

Uma análise formal da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, 
construído com proporções áureas, é apresentada por Fayga 
Ostrower em seu livro Universos da arte (2004, p. 292), onde 
cita o próprio artista: “O pintor que desenha apenas guiado pela 
prática e pelo julgamento dos olhos, sem usar a razão, é como 
um espelho que reflete tudo o que encontra à sua frente, sem 
disso tomar conhecimento”. No ritmo da razão matemática 
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encontramos o senso estético de Leonardo expandindo-o para 
a compreensão da proporção humana, como vemos na obra 
Homem vitruviano. 

A contemplação do número de ouro requer ao mesmo tempo 
o olhar artístico e matemático, pois vemos um tipo de beleza 
construída na simbiose desses dois saberes. Fibonacci, que 
em suas viagens teve contato com diferentes métodos de fazer 
cálculos, percebeu que os números indo-arábicos facilitavam as 
operações matemáticas que eram feitas com letras no sistema 
europeu (números romanos); descobriu uma sequência de 
números que tem uma propriedade curiosa: a partir do terceiro 
termo cada número é obtido pela soma dos dois anteriores. 
Desse modo, obtem-se 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 
e assim por diante. Sequência que se ligam ao número de ouro, 
representado pela letra grega  e que tem o valor de 1,6180. 
Ela se liga porque, avançando na sequência, a razão entre dois 
termos consecutivos se aproxima de Fi. Por exemplo, 34/21 ou 
34÷21 é igual a 1,619...; 144/89 = 1,617...; 233/189=1,6180... 
Quanto mais você avança na sequência, a razão mais se apro-
xima de Fi.

Plantas parecem crescer segundo essa sequência, assim como 
na espiral presente nas galáxias, na planta passiflora e na con-
cha Nautilus. Ostrower (2004, p. 293), que também estudou a 
proporção áurea dessa concha, diz: ‘É difícil vê-lo como mera 
coincidência. Mais tentadora é a hipótese da proporção áurea 
revelar uma ordenação de crescimento e desdobramento”. Or-
denação presente na cestaria de povos primitivos e em obras 
contemporâneas, como na arte fractal. Podemos ver a proporção 
áurea também na diagramação de cartões de credito, no formato 
dos outdoors, ilustrações em revistas e jornais.

Ninguém explica por que a proproção áurea é tão agradável e 
atraente aos olhos.  Mas seu uso obediente e rígido nas escolas 
de belas artes a fez repetitiva e árida. O poeta Virgilio, no século 
I a.C., já sabia que era preciso escolher muito bem as palavras 
para produzir determinado ritmo ao mesmo tempo que criava 
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variações para não causar enfado ao leitor, utilizando as relações 
matemáticas de modo inovador. 

As correntes estilísticas do século XX romperam os padrões 
presentes na estética clássica, porém a proporção áurea pa-
rece ser um ponto em que esses artistas modernos buscaram 
conservar em suas composições embora ressignificando seu 
uso. Observando a obra mostrada no documentário Café (1935) 
de Candido Portinari, o ponto geométrico da composição con-
verte nosso olhar para a figura de um simples trabalhador rural. 
Em uma pintura clássica ali estaria o personagem principal da 
narrativa. Em Portinari a ideia não é destacar um individuo em 
especial, mais talvez mostrar a importância de um homem anôni-
mo, mas que tem papel fundamental no processo de construção 
de riquezas de um país. 

Em Samson Flexor as composições figurativas dão origem a 
complexas composições. Com esmero cálculo matemático, o 
segmento áureo está em evidência na sua pintura. Mais uma vez 
a árida regra da divina proporção não é usada de maneira clássica, 
e sim em concepções modernas de arte. Conceitos explorados 
antes nas produções das vanguardas europeias, visíveis em 
também em Mondrian e Le Corbusier, entre outros. 

Para o artista Antonio Peticov: “a arte é a transformação do ordi-
nário no extraordinário. E a matemática é a maneira de, através do 
ordinário, explicar o extraordinário”. Em suas obras a proporção 
áurea se torna um guia, como em sua serie Áurea, que explora 
os conceitos do número de ouro, com a obra 1.618. 

Do pentagrama que fascinou Pitágoras às espirais que formam 
as galáxias e enchem os olhos do astrônomo de emoção, assim 
como ao botânico que vê na pequena flor padronagens que cres-
cem em cadências harmoniosas, ao matemático na formulação 
de teoremas, e ao artista em suas composições, encontramos 
diferentes maneiras de ver o mundo, mas que convergem para 
um único ponto: a experiência estética no encontro com a beleza 
presente no universo da ciência e da arte.  
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 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. An-
tes de assisti-lo você pode pensar em uma pauta do olhar para 
apoiar/provocar/levantar questões. Algumas possibilidades são 
aqui apresentadas:

 Qual o papel da observação em processos de criação?

 O roteiro do documentário foge de uma concepção cro-
nológica dos fatos. O que você vê como fio condutor dos 
conceitos? 

 As formas desenhadas sobre as imagens ajudam a ver as 
relações matemáticas? 

 Quais linguagens artísticas estão presentes no documentário?

 O que causa atração ou estranhamento em você? E o que 
causaria em seus alunos? 

 Como a ideia de beleza 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 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.
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 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

 Para uma primeira sondagem sobre a compreensão do 
conceito de proporção por seus alunos, sugerimos que eles 
recortem de revistas ou jornais imagens de figuras humanas, 
sejam de corpo inteiro, sejam de detalhes como rostos, pés, 
mãos etc. Com esses elementos, convide-os a fazerem uma 
colagem, compondo cenas inusitadas ou figuras inexistentes. 
A leitura dessas produções oportuniza a conversa sobre o 
que é desproporção e porque ela causa certo estranhamento. 
Embora a deformação em arte tenha um caráter expressivo, é 
comum que as pessoas prefiram as proporções harmoniosas? 
O que é harmonia para eles? Haveria uma regra matemática 
para produzir formas proporcionais? O documentário pode 
dar continuidade a essa conversa.

 Um primeiro contato com o documentário pode ser ini-
ciado por meio da exibição, sem som, do trecho em que 
são apresentadas obras muito diversas de Van Gogh a Le 
Corbusier (3´52 à 4´32). O que há de comum entre essas 
obras? Hipóteses podem ser levantadas pelos alunos e 
serem depois avaliadas ouvindo a narração que acompanha 
o trecho indicado. O que os alunos sabem sobre o número 
de ouro? O que gostariam de saber?

 As medidas do corpo humano fascinaram Leonardo da Vinci. 
Ele dedicou grande parte de sua obra a compreender essas 
proporções. Há muitos desenhos que mostram essa preocupa-
ção. Entre estes, um dos mais conhecidos desenhos do corpo 
humano na história da arte é o Homem vitruviano, realizado por 
volta do ano 1490. Uma proposta interessante para fazer aos 
alunos é começar um debate sobre o número de ouro a partir 
das medidas do nosso corpo. Organize os alunos em duplas, 
com uma fita métrica. Um vai anotar as medidas do outro: a 
altura total e a distância do umbigo ao chão. Antes que eles 
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trabalhem com essas medidas exiba trecho do documentário 
que apresenta a obra Homem vitruviano de Leonardo da Vinci. 
Eles já tinham visto esse desenho de Leonardo impresso em 
alguma revista ou na cena de um filme? O que gostariam de 
saber mais para analisar as medidas levantadas? Será que a 
altura total está para a distância do umbigo ao chão na propor-
ção áurea? Para verificar, é preciso dividir a maior pela menor. 
Em geral a resposta é positiva. Essas ações podem motivar 
para ver o documentário e dar continuidade a esta proposição 
(veja em Ampliando o olhar).

 Desvelando a poética pessoal
O momento da criação artística pode construir conceitos e des-
velar poéticas pessoais, um espaço para que os alunos se sintam 
motivados a criar e a descobrir suas potencialidades como seres 
criadores, protagonistas do seu processo de aprendizagem. 

O primeiro passo é aprender a construir um retângulo áureo. 

A construção geométrica do retângulo áureo começa pelo 
quadrado (azul), que é dividido em partes iguais pelo segmento 
tracejado EF. O ponto F serve então como centro de um cír-
culo que tem como raio a diagonal FC. Traça-se o círculo CG 
e estende-se a linha de base AD até interceptá-lo. Essa será 
a base do retângulo. Traça-se o novo lado HG em ângulo reto 

E C H

A F D G

B
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com a nova base, estendendo-se a linha BH até interceptá-lo. 
O retângulo áureo resultante tem uma propriedade singular: 
se o quadrado original for retirado, o que sobrar será um novo 
retângulo áureo.

Retângulos áureos de vários tamanhos, desenhados ou cortados 
em papéis coloridos podem dar origem a produções diversas: 
colagens e pinturas figurativas ou abstratas, projetos de objetos, 
de roupas, de prédios, casas ou praças. Se houver possibilidade 
os projetos podem ser desenvolvidos no computador. Quais 
materiais, suportes e ferramentas os alunos escolhem? As 
composições revelam formas agradáveis e harmoniosas ou se 
tornam rígidas e áridas? 

 Ampliando o olhar
 Uma das possibilidades propostas para iniciar o trabalho com o 

documentário foi o levantamento de medidas dos corpos dos 
alunos e a exibição do trecho do documentário que apresenta 
a obra Homem vitruviano de Leonardo da Vinci. Nesse dese-
nho, Leonardo descobriu que a razão áurea pode ser obtida 
dividindo-se a altura do corpo humano e a medida do umbigo 
até o chão; a altura do crânio e a medida da mandíbula até o 
alto da cabeça; a medida da cintura até a cabeça e o tamanho 
do tórax; a medida do ombro à ponta do dedo e a medida do 
cotovelo à ponta do dedo; o tamanho dos dedos e a medida 
da dobra central até a ponta; a medida do seu quadril ao chão 
e a medida do seu joelho até ao chão. Uma tabela pode ajudar 
os alunos a registrar as quatro primeiras relações para depois 
realizar cálculos que cheguem aproximadamente do número 
1,618 (número de ouro). Converse com seus alunos a respeito 
dessas medidas. Provoque o pensamento investigativo com per-
guntas: Como eles percebem as proporções no próprio corpo 
e também o do colega? O que aprenderam sobre proporção?

 Na proposta anterior os alunos podem descobrir medidas 
próximas às investigadas por Leonardo, mas também é pro-
vável que grande parte das medidas não seja equivalente à 
descrição proposta pelo artista. As medidas encontradas por 
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Leonardo correspondem às de um homem adulto e estão 
dentro de um conceito de belo ideal proposto pelos gregos, 
um ideal de homem perfeito em que cada parte do corpo está 
em harmonia com as demais. As medidas encontradas pelos 
alunos vão variar de acordo com a idade e o tipo físico. Mas 
essa pode ser uma entrada interessante para um segundo 
momento de debate sobre beleza. Discuta com os educandos 
a questão do gosto, que é cultural e se transforma. Assim, a 
imagem do corpo e seus significados culturais, a busca por 
ideais de beleza que levam as pessoas a colocar em risco 
sua saúde, entre outros assuntos, podem ampliar o olhar 
sobre o conceito de beleza dado pelos gregos em possíveis 
diálogos com obras de arte de tempos e lugares diversos.

 Para os matemáticos, um problema é um desafio. Inventar 
problemas testemunha a mente inquieta e criadora, como a de 
Fibonacci. Para descobrir mais sobre processos de criação, projete 
o trecho em que isso é apresentado no documentário. O que os 
alunos percebem? Viagens e o contato com outras culturas? A 
observação sensível? A invenção de problemas? A descoberta 
de relações, associações, conexões inusitadas? Teorizações? O 
que percebem de seus próprios processos de criação? 

 Uma proposta lúdica é desenhar no chão da quadra da 
escola o pentagrama. Oriente os alunos a construirem um 
círculo a partir de um ponto no chão, com um pedaço de giz 
amarrado em um barbante, tendo como medida do círculo 
os braços e as pernas de um aluno, formando uma estrela 
(o ponto central é o umbigo, como no Homem vitruviano). 
Pentagramas podem ser desenhados e complementados 
com os contornos dos corpos dos alunos e servir para uma 
espécie de instalação no pátio da escola. Podemos lembrar 
que a forma do pentagrama foi associada aos quatro ele-
mentos essenciais (terra, água, ar e fogo) mais o quinto, que 
simboliza o espírito. Essa forma está em inúmeras ocorrências 
na natureza, flores, estrelas do mar, e outras. A geometria 
do pentagrama e suas associações metafísicas foi explora-
da pelos pitagóricos, que o consideravam um emblema de 
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perfeição e que está presente na construção de templos. É 
considerado um símbolo divino para druidas, celtas, maçons. 
Para os egípcios antigos, o pentagrama representava o útero 
da Terra, e para os Cavaleiros Templários essa imagem era 
tão importante que podemos ainda ver os registros de suas 
crenças em igrejas na Europa construídas por essa ordem. 

 Conhecendo pela pesquisa
 Nas pirâmides do Egito podemos ver o numero áureo, preocu-

pação de arquitetos registrada em papiros que citam o termo 
razão sagrada, associado por alguns estudiosos ao número de 
ouro. Em Gizé encontramos medidas com relação entre a altura 
e a linha de base da pirâmide que, calculadas, chegam à razão 
áurea. Que outras imagens e obras podem ser investigadas?

 Os alunos do 9º ano (8ª série) aprendem a equação do 2º 
grau, a qual permite calcular o Fi. Para facilitar, pode-se 
pensar no retângulo de lados 1 e x tais que (Figura 1) . (Todo 
retângulo áureo será uma ampliação ou redução desse). 
Fazendo os cálculos obtém-se uma equação do 2º grau cujas 
soluções são (Figura 2). Jogando fora a primeira solução que 
é negativa, fica a segunda. Como FI é a razão entre 1 e a 
segunda raiz (o x da equação), invertemos a raiz (Figura 3) e 
temos Fi. Com uma calculadora, obtém-se Fi = 1,618033... 
Que outros exercícios podem ser feitos a partir desse?

 Figura 1

 Figura 2

 Figura 3

 O pintor Samson Flexor buscou na matemática conceitos para 
nutrir sua arte. Encontrou na proporção áurea possibilidades 
de expressão plástica. Assim, a matemática era utilizada ao 
mesmo tempo para realizações práticas, mas também para 
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a compreensão espiritual do mundo e do funcionamento 
da natureza. Flexor retomou esses conceitos, aspirando 
à representação do mundo em sua pintura na sua origem, 
na sua pureza. Esses conceitos espirituais da arte abstrata 
também são encontrados em Kandinsky e Mondrian.

 O astrônomo alemão Johannes Kepler, que viveu entre 1571-
1630 e criou teorias sobre o movimento planetário, afirmou: 
“A Geometria possui dois grandes tesouros: um é o Teorema 
de Pitágoras; o outro, a divisão de um segmento em média e 
extrema razão. Podemos comparar o primeiro a uma porção 
de ouro e o segundo a uma joia preciosa”. Como o professor 
de Matemática pode discutir essa citação? Por que o Teorema 
de Pitágoras e o segmento áureo são preciosos?

 A artista contemporânea Orlan lida com a beleza clássica de 
maneira bem diferente. Ela usa frequentemente seu próprio 
corpo como um suporte, ou como uma superfície de transfor-
mação e de criação. Já passou por nove intervenções cirúrgicas 
transmitidas via satélite. Questiona em seus autorretratos o 
ideal de “beleza sublimada” de Aristóteles e usa, além de seu 
corpo, várias materialidades como vestidos, sapatos, perucas e 
outros para ressignificar esses objetos de adorno e o conceito 
de belo clássico que ainda rege os padrões de consumo na 
sociedade contemporânea. Uma artista intrigante que vale a 
pena trazer para apreciação dos alunos para estimular o debate 
sobre o conceito de beleza do corpo. Você pode conhecer 
mais sobre essa artista no site <http://www.orlan.net>.

 A obra Eneida é um poema épico latino escrito por Virgilio 
no século I a.C. Conta a saga de Eneias, um troiano salvo 
dos gregos em Troia que viaja até chegar à região que atual-
mente é a Itália. Virgilio empenhou-se em fazer da Eneida o 
poema mais perfeito. Para isso, usou na sua composição a 
proporção áurea, inovando também nas variações. Em uma 
proposta de conexões transdisciplinares entre arte, matemá-
tica e literatura, podemos pensar em projeto que envolva a 
apreciação desse poema explorado por essas três vertentes 
de saberes. E a pesquisa de outros poemas épicos. 
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 Candido Portinari é considerado um dos mais importantes 
artistas brasileiros. Se possível, promova uma visita virtual em 
alta resolução pelas obras de Candido Portinari no site oficial 
<http://www.portinari.org.br>. Nesse site você também 
encontra dicas de aulas e jogos interativos para os alunos.

 Amarrações de sentidos: portfólio
Dar sentido ao que se estudou é importante para que os alunos se 
apropriem de suas descobertas. E para que as pesquisas e 
produções dos alunos construam experiências de aprendizagens 
significativas é fundamental que haja registro dos percursos. 
Como exploramos o conceito de segmento áureo e formas do 
pentagrama, além das proporções presentes no corpo, podemos 
pensar em elaborar um portfólio com o formato de uma dessas 
imagens. Por exemplo, um portfólio coletivo em que a propos-
ta é unir várias folhas de papel e traçar a imagem do Homem 
vitruviano (a partir corpo do aluno como na proposta no fazer 
artístico), em cada parte do corpo colocar relatos dos alunos 
sobre o projeto, imagens resultantes de registros do processo 
(fotos) ou estudos para as produções finais e outras formas de 
comentários sobre o percurso artístico estético vivido. Outras 
ideias podem surgir em diálogos com os alunos. 

 Valorizando a processualidade
O que foi possível aprofundar no projeto desenvolvido a partir 
deste documentário? Os alunos perceberam a influência do 
conceito de beleza clássica presente em nossos dias? Como 
veem a proposição das conexões entre arte e matemática? 

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 foi mais importante, sobre 
as dificuldades e sobre o que faltou no desenrolar do trabalho 
é um valioso instrumento de avaliação. É importante, também, 
perceber e valorizar o percurso trilhado, composto por diversas 
ações, que englobam: a pesquisa, o fazer artístico, a apreciação, 
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o pensar e discutir arte. A leitura dessas ações, das respostas 
dos alunos às proposições 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
Antonio Peticov (Assis/SP, 1946) – Pintor, desenhista, escultor e gravurista 
brasileiro autodidata. Como designer criou uniformes e embalagens, mas 
sempre enfocando a arte. Faz uso frequente da seção áurea e da sequência 
numérica da série de Fibonacci, com suas espirais e hélices, o símbolo Yin-
Yang e os polígonos e poliedros conjugados.

Candido Portinari (Brodósqui/SP, 1903 - Rio de Janeiro/RJ, 1962) – Pintor 
com projeção internacional. Em suas obras, os retirantes nordestinos, os 
trabalhadores rurais de membros deformados, os tons de marrom e os de 
roxo dos campos cultivados expressam a força da terra. Suas pinturas se 
aproximam do cubismo, do surrealismo e dos pintores muralistas mexicanos, 
sem, contudo, se distanciar totalmente da arte figurativa e das tradições 
da pintura. 

Fidias (Grécia, 490 a.C - 430 a.C) – Escultor e arquiteto. É considerado 
o maior escultor do período clássico. Embora grande parte de suas obras 
tenha desaparecido, o que restou demonstra majestade nas figuras, graça 
e elegância das roupagens e impressão de movimento. Foi escolhido por 
Péricles para dirigir a decoração do Partenon.

Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret-Gris - Suíça, 1887 - França, 
1965) – Arquiteto, urbanista e pintor considerado um dos mais importantes 
arquitetos do século XX. Concebe a construção como uma combinação 
de escultura e engenharia adequada às novas possibilidades tecnológicas 
recém-surgidas especialmente a impermeabilização e as estruturas em 
concreto armado. Criou também peças de mobiliário.

Leonardo da  Vinci (Itália, 1452 – França, 1519) – Cientista, matemático, 
engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor arquiteto, botânico, poeta e 
músico. Nasceu em meio a mudanças no pensamento intelectual e científico 
da Itália que renascia para uma nova concepção de homem. Experimentou 
como poucos o campo das conexões transdisciplinares. 

Leonardo Fibonacci (Itália, 1170 - 1250) – Matemático que se tornou 
conhecido pela descoberta da sequência que leva seu nome e pelo seu 
papel na introdução dos algarismos árabes na Europa. Em 1202, com 32 
anos publicou Liber abaci, onde esclarece o sistema de posição árabe 
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dos números, incluindo o número zero. Esse novo sistema decimal aplica-
se à contabilidade comercial, conversão de pesos e medidas, cálculo de 
porcentagem e câmbio.

Pieter Cornelis Mondrian (Holanda, 1872 – Estados Unidos, 1944) – Pintor 
que participou do movimento artístico Neoplasticismo. No início seu trabalho 
foi influenciado pelo naturalismo e pelo impressionismo. Após entrar em 
contato com a teosofia, passou por um breve período simbolista, mas que 
foi fundamental para que atingisse a abstração. A simplicidade rítmica das 
formas se baseava em verticais e horizontais formando retângulos, próximos 
da divisão áurea, e no emprego das três cores primárias, juntamente com 
o branco, o cinza e o preto.

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.

Samson Flexor (Romênia, 1907 - São Paulo/SP, 1971) – Pintor, desenhista 
e professor radicado no Brasil. Da figuração com tendências expressionis-
tas e cubistas, parte para a abstração geométrica, fundando em 1951 o 
Atelier-Abstração.

Virgilio (Roma, 70 a.C. – 19 a.C.) – Poeta. Estudou filosofia e retórica. 
Compõe sua obra as Bucólicas, coleção de 10 poemas inspirados na poesia 
pastoral grega, os quatro livros Geórgicas, que fazem um elogio da Itália 
e tratam de temas como a lavoura, a avicultura e a apicultura, e a epopeia 
que o imortalizou: Eneida. 

 Glossário
Arte fractal – Produção artística que utiliza funções matemáticas (fractais), 
transforma os resultados dos cálculos em música, imagens, animações ou 
outras mídias, em padrões complexos que se repetem infinitamente. Ge-
ralmente utiliza o computador como suporte primário. É relacionada com a 
sequência de Fibonacci e a proporção áurea. O termo “fractal” foi utilizado 
pela primeira vez em 1967 pelo matemático polonês Benoît Mandelbrot. Os 
fractais são formas abstratas, com padrões complexos que se repetem infini-
tamente, mesmo limitados a uma área finita, apresentando auto-semelhança.  
Fonte: FESTIVAL de Arte 2004 – Territorialidades. Disponível em: <http://
www.festivaldearte.fafcs.ufu.br/2004/comunicacoes-08.htm>.
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Eneida – Poema épico latino escrito por Virgilio no século I a.C., conta a 
saga de Eneias, um troiano salvo dos gregos em Troia, que viaja até chegar 
à região que atualmente é a Itália. Virgilio empenhou-se em fazer da Eneida o 
poema mais perfeito, superando a Odisseia e a Ilíada, e apesar de concluída 
em 19 a.C. para seu autor ela ainda não estava “pronta”. Na sua composição 
utilizou a proporção áurea. Fonte: SCHÜLER, Donaldo. Literatura grega. 
Porto Alegre: Mercado Aberto, 1985.

Poema épico; epopeia – Espécie ou subgênero literário e poético. Apre-
senta uma narração versificada de ações heroicas, momentos marcantes da 
história de um povo, ou temática mítica, religiosa. Destacam-se as obras da 
civilização clássica antiga a Eneida de Virgilio, Ilíada e Odisseia atribuídas a 
Homero e no Renascimento Os lusíadas de Camões, entre outras. Fonte: 
CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. São Paulo: 
Perspectica: Sesc São Paulo, 2003.
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