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 DVD
O BELO

 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Arte como ideia; belo; relação espectador 
e obra; experiência estética e estésica; objeto; ready-made; 
arquitetura; música contemporânea; arte conceitual; arte con-
temporânea; filosofia; matemática.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Décimo terceiro programa da série. Apresenta a ideia de belo 
desde os gregos até a nossa época, na matemática e na arte.

Personalidades abordadas: Fidias, John Cage, Leonardo da 
Vinci, Marcel Duchamp, Nuno Ramos, Oscar Niemeyer, Pitá-
goras, Platão, Sócrates, entre outros.

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

Nº da categoria: CT-B-13

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
Ao longo da história, o homem vem construindo conceitos sobre 
o belo. A obra de Duchamp é considerada um marco na ruptura 
dos conceitos clássicos da história da beleza, preconizada tam-
bém por Leonardo da Vinci que, igualmente, via a arte como uma 
coisa mental. O último programa da série expressa que a beleza 
está no mundo da natureza, da arte e da ciência.
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 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
O belo da arte está no objeto artístico ou nos olhos de quem vê? 
Podemos apreciar a beleza em uma demonstração matemática? 
Fazendo perguntas e introduzindo conceitos, o professor Luiz 
Barco abre este documentário, décimo terceiro e último programa 
da serie Arte & matemática. Em uma sequência de dois blocos 
o documentário apresenta conceitos e percursos históricos que 
mostram diferentes concepções sobre a beleza. O artista Nuno 
Ramos lembra que os parâmetros de beleza mudaram no decor-
rer dos tempos e hoje a beleza é algo a ser discutido. O Mito 
da caverna de Platão, as ideias de Sócrates, seu mestre, e a 
demonstração da ordem na natureza por Pitágoras apontam para 
o conceito de belo na Antiguidade Clássica. Finalizando o primeiro 
bloco, Newton da Costa, físico e professor, argumenta que a 
matemática investiga formas, teoremas e cálculos que suscitam 
o belo. No segundo bloco, imagens de obras de arte mostram as 
transformações estéticas que testemunham o potencial criador 
de Leonardo da Vinci e Marcel Duchamp: a arte é uma coisa 
mental. A obra A fonte de Duchamp e a música de John Cage 
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implicam outra ação do espectador, para além da contemplação. 
Na sequência as imagens nos levam para o Rio de Janeiro e nos 
faz deparar com a paisagem natural e a cultura ao caminharmos 
pela rampa do Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC) 
com Luiz Guilherme Vergara, que foi diretor do museu. 

Há várias possibilidades neste material para proposições pe-
dagógicas que abordam as Conexões Transdisciplinares e os 
Saberes Estéticos e Culturais. Outros territórios são também 
trabalhados, como Mediação Cultural, Linguagens Artísticas e 
Processos de Criação.

 Os olhos da Arte
Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu rosto 
Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto 
É que Narciso acha feio o que não é espelho 
E à mente apavora o que ainda não é mesmo velho 
Nada do que não era antes quando não somos mutantes

(Caetano Veloso, Sampa)

Nas palavras do poeta, o espanto, o encontro com algo que não 
refletia sua imagem de beleza, o conflito das emoções em meio 
a julgamentos e concepções sobre o belo. O trecho da música 
Sampa de Caetano Veloso nos traz um momento de reflexão 
sobre a sensação de estranhamento diante do que não é espelho, 
como no mito grego de Narciso. Uma paisagem aparentemente 
fria, nebulosa de uma metrópole como São Paulo, que assusta 
por sua velocidade e indiferença, provoca conflitos nas emoções 
de quem vem de uma cidade em que o tempo é outro, a cultura, 
a paisagem e o vinculo de afeto também. Mas não se trata de 
dizer que cidade é melhor ou pior, feia ou bela. O foco está em 
como olhos veem essas diferentes paisagens. E as interpreta...

Somos seres culturais. Nascemos em um universo de signos, 
acolhidos por uma família que nos apresenta ideias a respeito 
das coisas, convivendo em nosso contexto e formando nossa 
bagagem, nossas concepções e julgamentos. Mas para que 
possamos perceber a beleza precisamos ser sensíveis? 

Estesia é uma palavra de origem grega usada para explicar uma 
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Nuno Ramos - Craca (segunda versão), 1995/96
escultura em alumínio fundido e fósseis animais, 300 x 720 x 350 cm
Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM/SP

condição de sensibilidade, uma qualidade de abertura para a ex-
periência, com todos os sentidos; situação oposta da expressa 
pela palavra anestesia, que significa não sentir. O estado estésico 
nos conduz a uma leitura de mundo mais sensível e inteligente, 
que vai além das aparências. 

A possibilidade de sentir pode ser uma escolha que fazemos quando 
nos colocamos disponíveis para penetrar no mundo da natureza e 
da cultura. Percepção e imaginação movem o pensamento para a 
atribuição de sentido ao que vemos, especialmente quando somos 
pegos de surpresa, no encontro com algo que nos toca de alguma 
forma. Quando esse encontro é significativo podemos dizer que tive-
mos uma experiência estética, como diz Dewey (1974, p. 262):

Não é possível separar, numa experiência vital, o prático, o emocional e 
o intelectual uns dos outros, e pôr as propriedades de um em oposição 
às dos outros. [...] A mais elaborada investigação filosófica ou científica e 
a mais ambiciosa empresa industrial ou política, quando seus diferentes 
constituintes formam uma experiência integral, têm qualidade estética, 
de vez que então suas várias partes estão ligadas umas às outras, e 
não apenas sucedem uma a outra. 

Assim, a experiência estética está presente também na mate-
mática. Pitágoras, na Antiguidade, já via a beleza nos números. 
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Acreditava que o objeto material tinha um tempo de existência e 
o número que o representava era eterno e fazia parte do mundo 
das ideias. Newton da Costa, neste documentário, argumenta 
que o matemático que vai além das aparências e consegue chegar 
a resultados belos é um pitagórico no significado sensível do 
termo: ele vê a beleza não no material, mas na ideia. 

Durante a história da cultura do homem muito se falou a respeito 
da experiência da beleza. Platão dizia que o belo verdadeiro só 
poderia existir no mundo das ideias, na experiência da alma. 
Restava ao artista a imitação ou a criação de formas enganosas. 
A arte não era o verdadeiro caminho para o conhecimento, e 
sim a filosofia. Para ilustrar suas concepções Platão contava 
histórias como o Mito da caverna, que traz a metáfora da ilusão, 
conceitos de realidade e fantasia, consciência e mito. 

Aristóteles diria que a arte é a imitação da vida (mimese), porém 
mais bela. Essa ideia deu origem ao conceito de arte como beleza 
sublimada que regeu a concepção de belo na arte até o século 
XVIII. No século seguinte, o virtuosismo, os temas heroicos no 
estilo neoclássico ainda ressonavam essas ideias do passado, 
mas a partir do romantismo e do realismo a poética do artista, 
as narrativas emotivas e os assuntos sociais foram buscando 
outro tipo de beleza, percebida mais no conteúdo da obra de 
arte do que em sua aparente beleza formal.  

É no século XX que tanto a arte como a ciência colocam o 
homem em estado de provocação extrema com o uso de novas 
matérias e tecnologias, com a criação de novas linguagens e 
quebra de paradigmas, gerando movimentos internos em pen-
samentos e emoções no homem diante de um mundo que se 
apresenta em veloz transformação. Se o mundo havia mudado, 
a arte e a ciência também estavam mudando. 

Para Vergara (1996, p. 244), o objeto de arte é apenas um objeto se 
não for ativado culturalmente. Os diálogos entre produção artística 
e a nossa história em um mundo culturalmente vivido fazem que 
a linguagem artística estabeleça uma conversação, podendo ser 
individual, particular, diante da obra de arte, ou provocada por uma 
mediação entre a obra de arte e o apreciador. A ação mediadora 
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tem por objetivo explorar a potência da arte como veículo de ação 
cultural. A obra apresentada contribui na formação do olhar do 
apreciador integrando arte/indivíduo/sociedade, que pode desen-
cadear uma experiência estética e, por meio dela, a consciência 
de ser no mundo: “A questão fundamental está na relação arte e 
consciência, que implica paralelamente um conceito de arte como 
experiência sujeito/objeto” (ibidem).  Experiência que provoca 
estranhamentos, mesmo diante da obra A fonte, ready-made de 
Marcel Duchamp criado em 1917, da música de John Cage ou da 
Teoria da relatividade de Einstein, que já completou cem anos. 

Essas propostas ainda causam espantos e testemunham que 
ver o belo nas coisas, seja na arte, seja na ciência, pode ser 
uma questão de gosto, de julgamento de valores, de repertório 
cultural e de educação. Uma leitura mais inteligente e sensível 
que possa perceber não apenas o objeto artístico ou a teoria 
científica, mas confirmar sua ressonância na vida contemporâ-
nea. Como diz o artista Nuno Ramos neste documentário, não 
se faz o belo “sem colocar o belo em questão”. A experiência 
estética e estésica pode ser ampliada por uma educação dos 
sentidos, por uma educação do olhar. 

A arte contemporânea e a ciência de hoje talvez estejam nos 
dizendo: Acorde! Veja as maravilhas, o caos, consonâncias 
e dissonâncias na vida expressa na arte e na ciência, apenas 
sinta e desperte suas emoções, ai está o belo! Ou, como disse 
Fernando Pessoa na pele de Alberto Caieiro: “A beleza é o 
nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas 
em troca do agrado que me dão”.

 O passeio dos olhos do professor
Aberto, disponível, em estado de estesia. Assim, convidamos 
você a ver o documentário. Primeiro se deixe navegar em meio 
a ideias, conceitos e obras artísticas. Com percepção sensível 
observe suas impressões e vá anotando, dando início a um diá-
rio de bordo, como instrumento para o seu pensar pedagógico 
durante todo o processo de trabalho junto aos alunos. Uma 
pauta do olhar que poderá ajudá-lo.
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 O documentário lhe faz lembrar alguma experiência estética 
e estésica vivida?

 O que as ponderações sobre o Belo, trazidas pelo documen-
tário, despertam em você?

 Há um belo universal, isto é, algo que todos os povos em 
qualquer tempo e lugar julgariam como belo?

 Por que uma obra de arte pode agradar a uns e a outros não? 

 Por que um princípio científico pode despertar o sentido de 
beleza?

 O documentário faz apontamentos históricos sobre como 
algumas civilizações compreendiam a beleza na Antiguidade, 
no Renascimento, na Modernidade e na Contemporaneidade. 
Qual desses períodos chamou mais sua atenção? Por quê?

 Quanto aos alunos, o que você imagina que a exibição pro-
vocaria neles? Atração ou estranhamento?

 O documentário lhe fez perguntas? Provoca você a pesquisar 
mais sobre algo? 

Agora, reveja suas anotações. Elas podem revelar o modo sin-
gular de sua percepção e análise. A partir delas e da escolha do 
foco de trabalho, quais questões você faria numa pauta do olhar 
para o passeio dos olhos de seus alunos pelo documentário?

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades para iniciar um projeto a parir do documentário:

 O documentário apresenta uma serie de obras contemporâneas 
como as de Joseph Beuys, Artur Barrio, Arthur Omar, José 
Damasceno, Alexandre da Cunha, Carmela Gross, Nazareth 
Pacheco. Sem som, projete as imagens e provoque uma conver-
sa com eles. Conhecem alguma dessas obras? Por que essas 
obras estão em um documentário que é intitulado: O belo? 
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 Para aquecer a discussão a respeito da beleza e preparar a 
exibição do documentário por inteiro, pode ser interessante 
trazer várias imagens de obras de arte de diferentes épocas, 
incluindo arte contemporânea, para a sala de aula, colocando 
à disposição dos alunos que poderão escolher uma entre 
as imagens. Em duplas eles justificam as suas escolhas, 
interpretações e o conceito de belo, e depois as contam à 
turma. No quadro podemos mapear os comentários e tentar 
responder conjuntamente: Quais critérios fundamentam as 
escolhas da classe? O que é belo para eles?

 O segundo bloco apresenta no início o conceito de arte como 
ideia. Leonardo da Vinci e Marcel Duchamp são conectados a 
partir desse conceito. Começar a projeção por esse trecho e 
abrir uma conversa sobre o conceito podem gerar discussão 
sobre o conceito de belo e por que esse conceito também 
se aplica à matemática. 

 Desvelando a poética pessoal
Propor momentos de processos de criação em que as poéticas 
pessoais possam ser desenvolvidas é desafiador tanto para os 
alunos como para educadores. 

Uma proposta possível parte das ideias de Duchamp que in-
suflaram a arte contemporânea. Os ready-mades e os objets 
trouvé provocam outro modo de olhar objetos do cotidiano que 
só podem ser percebidos quando colocados em um contexto 
expositivo. Em História da beleza, Umberto Eco (2004, p. 406) 
aponta a poética do objeto encontrado: 

Como alguém que, passeando ao longo de uma praia, descobre uma 
concha ou uma pedra polida pelo mar e as leva para casa, colocando 
sobre a mesa como se fossem objetos de arte capazes de manifestar 
sua inesperada Beleza. [...] No momento em que são descobertos e 
isolados, “enquadrados”, oferecidos à nossa contemplação, estes 
objetos carregam-se de um significado estético, como se estivessem 
sido manipulados pela mão de um autor. 

O que os alunos trazem para classe como ready-made e os objets 
trouvé? Por que os escolhem? Quais os títulos dados aos trabalhos? 
Nomearam poeticamente, fugindo da função do objeto? Como 
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poderiam ser expostos? O que despertariam nos espectadores? 
Podem imaginar a ação de Duchamp em 1917 com a obra A fon-
te? Essas ações podem fundamentar melhor por que Duchamp é 
considerado tão importante na arte contemporânea.

Outra proposta é explorar vários materiais para criar linguagens 
híbridas, como faz o artista Nuno Ramos, que se expressa 
em varias linguagens que muitas vezes se misturam, como a 
pintura que parece uma escultura pela quantidade de materiais 
agregados. Para que as poéticas pessoais ou coletivas possam 
ser desveladas, os alunos podem pesquisar mais sobre as lin-
guagens contemporâneas e explorar muitos meios: instalação, 
assemblage, ready-made, objeto, pintura, escultura entre outras. 

 Ampliando o olhar
 Uma visita a um museu, instituição cultural ou mesmo à 

praça perto da escola pode ampliar a discussão sobre o que 
é considerado belo. Para prepará-la, podemos partir do que 
diz Duarte Jr. (1986):

[...] a experiência estética depende de um aprendizado. Afinal, a beleza é 
uma garota sensual e refinada que não vai se entregando assim sem que 
desprendamos um mínimo de esforço. A este respeito, note ainda um 
fato importante. À medida que vamos nos tornando familiarizados com 
os códigos estéticos, nossa própria maneira de sentir vai se refinando, 
ou seja, tornando-nos progressivamente mais sensíveis às sutilezas de 
nossa vida interior, aos meandros de nossos sentimentos.

 O que é um ângulo reto? Os alunos perceberam esse conceito 
abordado no documentário? Depois de perguntar-lhes você 
pode projetar novamente o documentário que apresenta esse 
conceito e o Teorema de Pitágoras. Para ele os números go-
vernam o mundo. Considerado o primeiro filósofo da história, 
hoje é mais conhecido como matemático, especialmente 
pelo teorema que leva seu nome e que é fundamental para 
o estudo da Geometria e Trigonometria.  O professor de 
Matemática pode propor a demonstração desse teorema. 
Há materiais de apoio disponíveis em: <http://www.youtu-
be.com> e <http://www.unesp.br/prograd/PDFNE2004/
artigos/eixo10/oteoremadepitagoras.pdf>.
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ação educativa em 

espaços culturais
Museu de Arte 

Contemporânea /RJ
educação do olhar, relação 

espectador e obra, provocar o diálogo, impacto 
frente à obra, corpo sensível-inteligível, educação 
dos sentidos. experiência estética e estésica

artista, coordenador de 
ação educativa

educação do olhar, relação espectador e obra, 
provocar o diálogo, impacto frente à obra, 
corpo sensível-inteligível, educação dos sentidos, 
experiência estética e estésica

componentes da ação cultural

Museu de Arte Contemporânea/RJ

ação educativa em espaços culturais

Processo de criação: 
Ação criadora: 

Produtor-artista-pesquisador: 

Potências criadoras: 

arte como experiência de 
vida, acaso, apropriação, intenção criativa. 

arte como 
forma de pensar, artista-propositor

atitude crítica, 
imaginação criadora, observação sensível, 
repertório pessoal e cultural 
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 Na conexão entre arte e matemática o belo está presente em 
ambas as áreas do saber. Mas muitas vezes as pessoas se 
espantam com essa ideia. Uma proposta pode ser trazer fra-
ses de matemáticos, físicos, filósofos e artistas, entre outros, 
para ver as diferentes concepções a respeito do belo. O que 
os alunos dizem sobre a frase de Einstein: “A coisa mais bela 
que o homem pode experimentar é o mistério. É essa emoção 
fundamental que está na raiz de toda ciência e toda arte”.  

 O documentário traz inúmeras questões filosóficas e concei-
tuais sobre a arte, e o cinema pode nos ajudar a compreendê-
las. O Mito da caverna relatado por Platão na Antiguidade é 
uma metáfora da condição humana perante o mundo, uma 
passagem entre a ignorância humana e a busca da verdade 
pelo homem, e a chave para essa passagem é a filosofia. O 
filme Matrix de 1999 é ficção científica dirigida pelos irmãos 
Larry e Andy Wachowski, sendo um produto da estética pós-
moderna. Matrix pode nos ajudar a compreender essa metáfora 
de Platão. A proposta é assistir ao filme com a classe e depois 
promover um debate sobre o que é a verdade. Vivemos em 
um mundo real? Como chegamos até a verdade? Alcançamos 
a verdade por meio da arte e da ciência? O que o filme suscita 
em seus alunos? O conceito de beleza colocado pelas mídias 
de comunicação de massa, como a televisão, de certa forma 
nos passa uma concepção de belo: essa visão é a verdade ou 
uma ilusão? Esses questionamentos podem preparar a turma 
para a discussão sobre o Belo, proposta deste material. 

 Alguns documentários da DVDteca Arte na Escola podem ser 
projetados ampliando a discussão sobre o belo, como Isto 
é arte? apresentado pelo Prof. Dr. Celso Favaretto; Oscar 
Niemeyer: o arquiteto do século, que apresenta entre outras 
obras o Museu de Arte Moderna de Niterói (MAC); Uma 
instalação de Carmela Gross, que mostra o processo de 
criação dessa artista; e Os objetos sedutores de Nazareth 
Pacheco, além de tantos outros artistas contemporâneos.

 Conhecendo pela pesquisa
 Na arte os cânones de cada época definiam o que seria belo, 

até os tempos recentes em que os artistas colocaram em 
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questão quase todos os cânones. Entretanto, na matemática, 
o que seria o belo? Platão supunha que a verdadeira beleza 
estaria mais na geometria do que nas artes, porque valorizava 
mais a razão que os sentidos, e os fatos geométricos eram 
todos demonstrados racionalmente. Quem aceitaria essa visão 
atualmente? Pelo que se lê das manifestações de matemáticos 
e de leigos que apreciam alguns aspectos da matemática, a 
beleza nesse campo parece estar ligada a: padrões interes-
santes, conexões inesperadas, soluções simples (leves, sem 
esforço) para problemas aparentemente complexos, utilidade 
na matemática ou fora dela. O Teorema de Pitágoras, por 
exemplo, é considerado um dos mais belos da matemática 
porque revela uma conexão inesperada e importante entre 
números e formas, pois uma relação numérica simples (a2 = 
b2 + c2) aplica-se aos triângulos com ângulo reto e somente 
a eles. Além disso, ele tem utilidade em muitas instâncias... 
Que outros exemplos podem ser pesquisados?

 O artista Nuno Ramos comenta no documentário que fazer 
o belo hoje é questionar o belo. A partir de uma nova pro-
jeção desse trecho os alunos podem fazer pesquisa sobre 
a transformação do conceito do que é beleza a partir de 
objetos e aparelhos usados no cotidiano, como o design 
de rádios, geladeiras, panelas, relógios, TV, celulares, 
monitores etc. O que percebem com a pesquisa sobre o 
conceito de beleza?

 Uma pesquisa pode ser feita com diferentes públicos a 
partir da seleção pelos alunos de 5 a 10 imagens de obras 
de arte, objetos de design e até uma equação matemática 
ou a estrutura de um DNA. O que é considerado belo? Por 
quê? Por que Leonardo da Vinci e Marcel Duchamp diziam 
que a arte é uma coisa mental? Essas e outras perguntas 
podem alimentar a pesquisa. O importante será discutir as 
respostas e a partir delas fazer um fanzine ou boletim para 
distribuir aos que dela participaram, ampliando o debate.

 Uma forma de ampliar o debate sobre arte contemporânea 
e a questão do belo é trazer para a sala de aula reportagens 
sobre as exposições que estão sendo realizadas em museus 
e instituições culturais da região. Procurar em jornais e na 
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internet em portais como os disponíveis em: <http://veja.
abril.com.br> e <http://bravonline.abril.com.br>. 

 Joseph Beuys agitou o mundo das artes com suas performances 
e ready-mades. Para Beuys, toda pessoa é um artista. A vivência 
cultural é a base primordial para o caminho da criação artística. 
Para falar de suas ideias na linguagem da arte usava os mais 
variados materiais, roupas, objetos do cotidiano e até animais. 
Como uma forma de refletir de maneira estética sobre esse artista, 
proponha que os alunos tragam uma peça do vestuário usado 
(roupa ou sapato). Sobre esse suporte, trabalhe com pintura, 
colagem, ou simplesmente o exponha em um lugar da escola de 
uma maneira inusitada. Como exemplo, Beuys colocou um terno 
de feltro em um cabide de arame entre outras ações artísticas. 
O que os alunos podem pesquisar sobre essa obra?

 Marcel Duchamp foi um artista inovador no inicio do século 
XX. Pertenceu ao movimento dadaísta que questionava o 
mercado de arte e o papel do artista. Os artistas do movimen-
to dadaísta estavam decepcionados com a incapacidade da 
ciência, da religião, da filosofia e da arte para evitar a guerra 
que arrasava a Europa. A palavra Dada foi descoberta aciden-
talmente e significa em dicionário alemão-francês um termo 
da linguagem infantil “cavalo de pau”. O nome não era algo 
que importava e sim as ideias que viriam a revolucionar uma 
época. Conheça mais sobre esse movimento, os artistas e 
suas obras mais importantes. 

 John Cage foi um músico que apresentou uma nova proposta: 
a de ouvir o silêncio, os sons do cotidiano, e misturar em uma 
orquestra instrumentos convencionais e outros inusitados. 
Também foi um dos primeiros a explorarem as novas tecnologias 
da música eletrônica. Você pode ouvir e ver a apresentação 
da sua obra mais famosa 4’33”,  em minutos de intermi-
nável silêncio. Disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=hUJagb7hL0E>. Na ampliação da proposta você pode 
realizar experiências com sons do cotidiano, silêncio e trechos 
de músicas em mixagens que criem uma obra musical.  

 A carreira de Oscar Niemeyer é marcada pelo desafio. Ele cos-
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tuma dizer que seu desejo é que suas obras valham pela beleza 
das formas. Formas essas em curvas suaves que chegam a 
esconder a rigidez e o peso do concreto. A construção do MAC 
em Niterói/RJ foi um grande desafio por conta da dificuldade de 
execução do projeto, uma tarefa para os engenheiros calculistas 
resolverem com a experiência do nosso grande arquiteto no 
uso do concreto armado. Ao subir a rampa vemos a integração 
entre cultura e natureza, formas que se equilibram na paisagem 
natural do Rio de Janeiro. Para conhecer toda a história desse 
projeto que envolve arte e matemática acesse o site do museu 
disponível em: <http://www.macniteroi.com.br> e no link Ações 
Educativas conheça o programa MAC como obra de arte. Na 
DVDteca Arte na Escola você pode encontrar o documentário 
Oscar Niemeyer: o arquiteto do século.

 Fidias foi um escultor da Grécia Antiga, é considerado mestre 
nos domínios da arte e da matemática. Seu nome deu origem 
ao símbolo do número que representa a beleza na matemática: 
o numero áureo (ouro), em que seu valor numérico é aproxi-
madamente de 1,618, e usamos a escrita matemática  (phi 
maiúsculo) para homenagear esse escultor que supervisionou 
a construção do Partenon, e que foi encarregado também 
das esculturas decorativas. Para saber mais sobre Fidias e o 
belo na matemática você pode propor aos alunos assistirem 
ao programa desta serie Arte & matemática com o titulo O 
número de ouro, disponível na DVDteca Arte na Escola.

 Para o grego Platão apenas a filosofia poderia levar o homem 
à verdade. Hoje sabemos que há muitas maneiras de refletir 
sobre a vida e as coisas do mundo, mas o exercício do pensar, 
filosofar, ainda hoje, além de prazeroso, nos proporciona a 
abertura da mente. A palavra Filosofia está na associação das 
palavras gregas philia (amor, amizade) e sophia (sabedoria) = 
Amor pela sabedoria. A origem da palavra arte está no Sâns-
crito – “capacidade de dominar a matéria, ideia básica (moldar, 
ajustar)”, implica uma atividade transformadora realizada pelo 
homem. Na sua acepção mais ampla, a ars, artis dos latinos é 
associada à ideia de perícia, de habilidade adquirida em paciente 
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exercício e voltada para um fim definido, fosse esse fim estético, 
ético ou utilitário. Portanto, a filosofia da arte pode ser pensada 
como o amor aos saberes estéticos. A palavra Matemática 
tem origem na palavra grega máthema, que significa ciência, 
conhecimento ou aprendizagem, derivando daí mathematikós, 
que significa o prazer de aprender. Juntando tudo podemos 
dizer que a filosofia da arte e matemática é o amor pelo saber 
estético e cientifico em que podemos aprender mais. O que 
os alunos sabem sobre filosofia? O que gostariam de saber? 
Por que a Estética é um ramo da filosofia?

 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. A proposta é produzir 
um portfólio que conte a história do projeto desenvolvido.

Como exploramos o conceito de Belo na arte e matemática em 
diferentes tempos da história, podemos pensar em elaborar um 
portfólio no formato de uma das propostas de Marcel Duchamp: 
as valises (maletas). Anotações, fotos, desenhos em esboços e 
miniaturas de suas obras compunham suas valises, e os objetos 
compunham arranjo estético. Algumas delas foram dadas a ami-
gos. Ele dizia que tudo o que havia feito de importante poderia 
ser colocado em uma pequena valise. 

O que os alunos colocariam em suas valises como memória do 
projeto vivenciado?

 Valorizando a processualidade
O que foi significativo para os alunos? Eles conseguiram perceber a 
influência do conceito de belo clássico presente em nossos dias? Como 
veem a arte contemporânea e suas proposições sobre o belo? E sobre 
as conexões entre arte e matemática? Por que Marcel Duchamp e 
Leonardo da Vinci dizem que a arte é uma coisa mental?

A fala dos alunos a respeito do que mais gostaram e do que menos 
gostaram, sobre o que foi mais importante, sobre as dificuldades 
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e sobre o que faltou no desenrolar do trabalho é um valioso instru-
mento de avaliação. É importante, também, perceber e valorizar o 
percurso trilhado, composto por diversas ações que englobam: a 
pesquisa, o fazer artístico, a apreciação, o pensar e discutir arte, que 
poderão ser usados por você, professor, no momento de avaliação 
do projeto. Indo além de simples atribuições de notas e conceitos, 
mas para perceber o modo singular de cada aluno na sua busca e 
realizações de produções. 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, os achados 
pedagógicos e as faltas, e tomar consciência das novas ideias e 
possibilidades despertadas a partir dessa experiência.

 Personalidades abordadas
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.
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 
explorarem as novas tecnologias por meio da música eletrônica. 
Leonardo da  Vinci (Itália, 1452 - França, 1519) – Cientista, matemático, 
artista, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, botânico, anatomista, poeta, 
músico, inventor. Nasceu em meio a mudanças no pensamento intelectual 
e científico da Itália que renascia para uma nova concepção de homem. 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.
Marcel Duchamp (França, 1887 - 1968) – Fez parte do movimento dadaísta 
que questionou a concepção de belo, o papel do artista e do mercado de 
arte da época. Marcou a história da arte ao ser o precursor da arte con-
ceitual e introduzir novas linguagens como o ready-made. O transporte de 
um elemento da vida cotidiana para o campo das artes sem o manuseio 
artístico causou grande debate sobre o que é arte, quem é o artista e se a 
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arte está no objeto ou na ideia. Entre suas obras destaca-se A fonte, mictório 
masculino que ainda provoca estranhamento. 

Nuno Ramos (São Paulo/SP, 1960) – Artista plástico. Formado em Filosofia, 
iniciou-se na literatura, depois explorou as linguagens da musica e da pintura. 
Fez parte do grupo de jovens artistas que ficou conhecido como artistas da 
Casa 7 entre os anos de 1982 a 1985. Em 1985 inicia uma produção artística 
na exploração do espaço tridimensional na linguagem da escultura e instalação. 

Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro/RJ, 1907) – Considerado um dos nomes 
mais importantes no cenário da arquitetura moderna internacional. Explora as 
possibilidades construtivas e plásticas do concreto armado em linhas curvas e 
sinuosas, construindo prédios por todo o mundo. Entre suas obras, destacamos 
o conjunto de prédios na cidade de Brasília, o Parque do Ibirapuera em São 
Paulo e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói/RJ (MAC).

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.

Platão de Atenas (Grécia, c.427 a.C - 347 a.C.) – Considerado um dos principais 
pensadores gregos, pois influenciou profundamente a filosofia ocidental. Desen-
volveu a noção de que o homem está em contato permanente com dois tipos 
de realidade: a inteligível e a sensível. Suas ideias baseiam-se na diferenciação 
do mundo entre as coisas sensíveis (mundo das ideias e a inteligência) e as 
coisas visíveis (seres vivos e a matéria). Escreveu sobre a música das esferas 
e sua relação com a formação moral e ética dos homens.

Sócrates (Grécia, c.469 a.C. - 399 a.C) – Homem influente em sua época, ainda 
hoje suas ideias são postuladas. É considerado o fundador do pensamento oci-
dental, seus saberes foram alimentados pelo conhecimento de outro importante 
filósofo grego, Anaxágoras. Em seus princípios falavam sobre a essência da 
natureza da alma humana. Sábio e inteligente, foi perseguido por suas ideias, 
que queria compartilhar com todos os homens para mudar conceitos sobre 
religião e política. Para Sócrates, o conhecimento é transmitido pelo diálogo, 
por meio da palavra, acreditava que a palavra é o fio de ouro do pensamento.

 Glossário
Arte conceitual – Considera a ideia por trás da obra artística como sendo 
superior ao próprio resultado final. que pode ser até dispensável. Um trabalho 
conceitual em sua forma mais típica costuma ser apresentado ao lado da 
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teoria em forma de argumentação.  Fonte: WOOD, Paul. Arte conceitual. 
São Paulo: Cosac & Naify, 2002.

Dadaísmo – Contrário ao racionalismo do início do século XX, o dadaísmo 
é a primeira manifestação de uma arte sem fronteiras ou delimitações entre 
poesia, teatro, música, artes plásticas. A chamada antiarte refletia um sen-
timento de saturação cultural, de crise moral e política. Principais artistas: 
Tristan Tzara, Jean Arp, Kurt Schwitters, Frans Picabia, Man Ray e Marcel 
Duchamp. Fonte: MORAIS, Frederico. Panorama das artes plásticas séculos 
XIX e XX. 2.ed. rev. São Paulo: Instituto Cultural Itaú, 1991.

Ready-made – Nome dado por Marcel Duchamp a um tipo de obra que 
inventou, consistindo em um artigo produzido em massa selecionado ao 
acaso e exposto como obra de arte. Seu primeiro ready-made (1912) foi 
uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho. Duchamp distinguia 
o ready-made do objet trouvé, salientando que enquanto este, depois de 
descoberto, é escolhido por suas qualidades estéticas, beleza e singurali-
dade, o ready-made é apenas um – qualquer um – de um grande número de 
objetos idênticos, sem individualidade ou características próprias. Assim, 
enquanto a seleção do objet trouvé implica um exercício de gosto, a escolha 
do ready-made se dá totalmente ao acaso. Fonte: CHILVERS, Ian. Dicionário 
Oxford de arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 438.
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