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 Ficha técnica
Gênero: Documentário.

Palavras-chave: Simetria; equilíbrio; composição; álgebra; 
geometria; matemática; música; embolada; poesia; pintura; 
escultura; arquitetura.

Foco: Conexões Transdisciplinares

Tema: Quinto programa da série. Aborda a simetria nas ciências 
e nas linguagens artísticas das artes visuais, música, poesia, 
dança e arquitetura.

Personalidades abordadas: Al-Khwarizmi, Aleijadinho, Antonio 
Dias, Arnold Schönberg, Johann Sebastian Bach, Arrigo Barnabé, 
Caju e Castanha, Fernando Pessoa, Grupo Corpo, Piero della 
Francesca, Milton Dacosta, Rubem Valentim, Vicente do Rego 
Monteiro, entre outros.

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

Nº da categoria: CT-B-5

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
O ser humano tem estudado a simetria na natureza e repre-
sentado essa observação em fórmulas, formas, movimentos, 
palavras, sons e imagens, em diferentes contextos culturais: 
os desenhos egípcios, a arquitetura de Aleijadinho e Niemeyer, 
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as equações matemáticas. Na obra de Piero della Francesca 
vemos a visão cristã, e em Rubem Valentim, a simetria da cul-
tura africana e da arte barroca. As criações musicais de Bach, 
Schönberg e Arrigo Barnabé, a embolada nordestina, as obras 
de Vicente do Rego Monteiro e Milton Dacosta são abordadas 
neste documentário. 

 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 que é uma imagem refletida no espelho? É a realidade? Assim 
se inicia este documentário. No primeiro bloco, a partir de uma 
sequência de multiplicações e de um anagrama que pode ser 
lido em todas as direções (em latim: o criador mantém o mundo 
em sua orbita), mergulhamos na harmonia das simetrias: espe-
cular, de rotação e de translação, exemplificadas por imagens 
da cultura egípcia. Antonio Dias justifica a presença de simetrias 
em seu trabalho por preocupações mais poéticas que técnicas. 
Na composição de Pierro della Francesca, céu e terra, mundos 
terreno e divino estão organizados no espaço em equilíbrios 
matemáticos que nos repetem a questões de fé, como nas 
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fachadas das igrejas barrocas de Minas Gerais. A simetria ou 
sua quebra no tempo e do espaço é comentada pelo físico Luís 
Carlos de Menezes.

No segundo bloco, vamos até Brasília para ver as simetrias criadas 
por Lucio Costa e Oscar Niemeyer. A circunferência e o círculo, 
como formas perfeitas que têm infinitos eixos de simetria, são apre-
sentados em obras de vários artistas. Repertórios culturais dos 
artistas Vicente do Rego Monteiro e Rubem Valentim alimentam 
a produção de imagens simétricas, elementos também percebi-
dos na dança com o Grupo Corpo e na música com Schönberg, 
Arrigo Barnabé e nos emboladores nordestinos Caju e Castanha. 
A literatura, por meio de um fragmento do poema de Fernando 
Pessoa, encerra este instigante documentário.

Há muitas possibilidades de proposições pedagógicas nos terri-
tórios de Conexões Transdisciplinares e de Forma-Conteúdo. 
Elas se articulam neste material com os territórios de Linguagens 
Artísticas e Saberes Estéticos e Culturais.

 Os olhos da Arte
O poeta é um fingidor. 
Finge tão completamente 
Que chega a fingir que é dor 
A dor que deveras sente. 

E os que leem o que escreve, 
Na dor lida sentem bem, 
Não as duas que ele teve, 
Mas só a que eles não têm. 

E assim nas calhas de roda 
Gira, a entreter a razão, 
Esse comboio de corda 
Que se chama coração.

(Fernando Pessoa, Autopsicografia) 

Simetrias sentidas! É assim que Luiz Barco encerra o documen-
tário trazendo um trecho do poema acima de Fernando Pessoa. 
Nele encontramos ressonância no que afirmam Deleuze e Guattari 
(1992, p. 228): “A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar 
nas palavras, nas cores, nos sons ou nas pedras”. Para eles, a 

08_AF_03.indd   3 28/05/10   17:49



4
Oscar Niemeyer - Catedral Metropolitana de 
Brasília/DF, nov. 2002

Aleijadinho - Estudo para a fachada da Igreja 
de São Francisco de Assis, Ouro Preto/MG, 
século XVII
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arte é um bloco de sensações e é a composição estética que 
define a própria arte.

Quais sensações nos capturam ante a poesia de Fernando Pessoa 
ou do anagrama em latim, ante obras tão diversas como as 
pirâmides do Egito, a dança do Grupo Corpo, a arquitetura de 
Aleijadinho ou Niemeyer, as pinturas de Piero della Francesca, 
Rubem Valentim, Vicente do Rego Monteiro, Milton Dacosta ou 
Antonio Dias, a música de Schönberg, Arrigo Barnabé ou dos 
emboladores nordestinos?

Somos capturados pela harmonia e beleza, mas somos conscien-
tes da composição que se funda no equilíbrio e na simetria?

Combinações de palavras, como na poesia de Fernando Pessoa, 
em formas nas artes visuais, sons na linguagem da música, alga-
rismos na matemática, movimentos na dança, são pensamentos 
expressos na criação de linguagens. Na filosofia de Aristóteles a 
beleza está na forma aparente, na harmonia e proporção diante 
da percepção sensível; a beleza é uma qualidade que o sujeito 
compreende. Harmonia e proporção estão presentes no equilí-
brio provocado pela composição simétrica. Diz Mário Pedrosa 
(1996, p. 117) que “o prazer da simetria, verificado em todas 
as idades, é inato no homem”. 

Talvez inspirado na natureza, o homem, por meio da arte e da 
ciência, buscou encontrar meios para expressar o sentimento 
de harmonia, de ordem, empenhado na busca de tentar com-
preender melhor o mundo ou de aplacar as forças que são 
comandadas pelo caos. O desejo de encontro com o universo 
do sagrado também pode ter motivado algumas interpretações 
a respeito dos números e suas simetrias. Para os pitagóricos, 
a concepção de que tudo é número expressa compreensões 
do mundo. O número Um é o começo, início de tudo, ponto de 
partida para existência; o Dois representa dualidades (bem e 
mal, vida morte, fim e o infinito...); o Três, a presença do sagrado 
no centro das coisas em perfeita simetria; o Quatro é o mundo 
material (água, fogo, terra e ar), e assim por diante. Mistérios 
que eram revelados apenas aos preparados para os saberes 
da geometria sagrada, alvo de estudos em diferentes culturas. 
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Segundo Huyghe (1986, p. 66-67), a preocupação com a ordem 
e a fixidez presente no espírito geométrico

encontrou a solução mais tradicional e mais simples, a simetria. Uma 
figura central predominante desenha o eixo do conjunto e os outros 
elementos constituintes repartem entre si os lados, de preferência 
correspondendo-se um a um, Esta disposição, instaurada desde as pri-
meiras dinastias do Egito e sobretudo na Mesopotâmia, perpetuou-se até 
a arte clássica italiana, passando pelos mosaicos bizantinos. Contudo, 
quando a pintura devia cobrir superfícies alongadas, recorreu-se a uma 
figura que resolvia o problema que isto colocava – a pirâmide. 

A pirâmide egípcia, por exemplo, com base quadrada e faces 
laterais equiláteras, impõe a noção de eixo, de equilíbrio. O 
círculo ou a circunferência é considerado forma perfeita, pois 
os seus extremos estão equidistantes do ponto central, seus 
pontos são simétricos em todos os eixos. 

Nas escolas místicas da Suméria, Egito e Grécia, a geometria 
sagrada era vista como busca para compreender e registrar a 
presença do divino por meio das linguagens artísticas e matemá-
ticas, estudos que influenciaram as construções arquitetônicas 
da antiguidade às realizações da cultura cristã.

A geometria é a materialização do pensamento estético e 
abstrato da matemática, uma vez que possui forma, com-
primento, profundidade, conteúdo e beleza. Os místicos do 
passado viam na geometria traços gráficos do universo na 
contemplação da ordem e do belo. Para compreender essas 
ideias imaginemos que no início do universo havia um começo 
do qual tudo parte, tempo, acontecimentos representados pelo 
número Um e pela figura geométrica. Ponto que unido um a um 
fez nascer a Linha, podendo essa ser infinita ou conter pontos 
como referências para fim de trajetórias. Dois pontos laterais 
e um central mostram o numero três, um triângulo equilátero, 
simetria perfeita. Os egípcios viram nessa relação a forma 
bidimensional do triângulo que transcendeu para a forma tridi-
mensional da pirâmide de base quadrada, tendo em sua base 
o número Quatro, solida representação do mundo físico mas 
que na intersecção do ponto central (alto da pirâmide)  busca o 
caminho para o mundo espiritual. 
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Essas representações geométricas e simbólicas também estão 
presentes na pintura do Ocidente como em O baptismo de 
Cristo, de Piero della Francesca, formas que representam o céu 
e a terra, mundo profano e sagrado, a humanidade de Cristo 
com a lembrança de sua espiritualidade, como se pode ver no 
documentário de modo muito didático. 

Em Rubem Valentim, a simetria expressa, por meio de vocabu-
lário de imagens, a simbiose de culturas europeias e africanas, 
catolicismo e candomblé presentes em formas e cores, um jeito 
harmonioso de mostrar brasilidade. Heranças culturais notadas 
nas fachadas das igrejas barrocas e nos adornos dos orixás; em 
ambas, a presença do sagrado.

As simetrias construídas pela geometria se mostram em relações 
chamadas de especular (espelhada), de rotação e de translação, 
elementos visíveis na poética do artista contemporâneo Antonio 
Dias e em tantos outros exemplos possíveis. Vemos também 
a simetria especular presente nas pinturas de Vicente do Rego 
Monteiro, que buscou na estética da cerâmica amazônica elemen-
tos de visualidades que resgatam as origens do nosso povo, e na 
arte déco harmonias na elegância das linhas alongadas. Também 
podemos ouvir essa simetria na composição dodecafônica de 
Schönberg, que influenciou a música de Arrigo Barnabé. Sime-
trias de rotação são percebidas nas rosáceas transparentes da 
materialidade dos vitrais nas igrejas góticas europeias aos cestos 
e adornos de plumas da arte indígena brasileira. Já a simetria 
de translação é construída no decorrer do tempo no ritmo do 
bailão brasileiro, percebida também na sequência de prédios da 
Esplanada dos Ministérios projetados por Lucio Costa e Oscar 
Niemeyer em Brasília. São muitos os exemplos de simetrias na 
arte e na matemática, busca constante do belo.  

Mas haverá beleza apenas na simetria? A vida é o próprio exem-
plo da quebra de simetrias. O equilíbrio também pode nascer da 
assimetria, isto é, da falta da simetria, por meio da variação de 
elementos e das posições que requerem um ajuste de forças 
que se equilibram na busca estética. Afinal, como cantou o poeta 
Gonzaguinha: “É a vida, é bonita e é bonita!”.
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 O passeio dos olhos do professor
Uma pauta do olhar pode apoiar/provocar sua percepção, levan-
tando questões e anotações que marquem o início de um diário de 
bordo, como um instrumento para o seu pensar pedagógico.

 Para você, quais os motivos que fizeram o homem buscar 
simetrias nas linguagens da arte e da matemática?

 Quais obras chamaram a sua atenção para a melhor com-
preensão do conceito de simetria? 

 O que foi mais inusitado para você neste documentário?

 Se a arte pode ser vista nos detalhes, quais deles capturaram 
o seu olhar? 

 O que você percebeu apenas depois que foi mostrado no 
documentário? 

 Você sente necessidade de pesquisar sobre algum assunto 
para melhor entender conceitos apresentados?

 O que você imagina que seus alunos gostariam de ver no 
documentário? Como veem a ideia de beleza?

 O que causaria atração ou estranhamento? As pinturas de 
Antonio Dias, Rubem Valentim, ou a música de Arrigo Barnabé?

Suas anotações podem revelar modos singulares de analisar o do-
cumentário. A partir delas, qual foco você escolheria para trabalhar 
com os seus alunos? Quais questões você colocaria em uma pauta 
do olhar elaborada para eles? Refletir sobre as suas observações 
e buscar parcerias com outros educadores pode abrir espaço para 
aventuras pelo mundo do saberes em arte e matemática. 

 Percursos com desafios estéticos

 O passeio dos olhos dos alunos
Algumas possibilidades:

 Simetrias na natureza: A estética da ordem, da harmonia, 
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presente em alguns momentos da história da arte e em algumas 
proposições matemáticas, pode ter sido criada pelo homem a 
partir de leituras de mundo. Antes de projetar o documentário, 
seria interessante discutir o conceito de simetria a partir do 
cotidiano. Instigados por você, professor, os alunos podem 
perceber que as teorias não estão apenas em livros ou sites da 
internet. Essas compreensões estão no mundo antes de tudo. 
Uma proposta é trazer para a sala de aula ou ir até o jardim da 
escola para olhar flores e plantas. Elas apresentem padrões 
de formas, repetição de linhas, cores? Converse sobre a qua-
lidade dessas formas e instigue o pensar a respeito do belo 
e das possibilidades de ver na natureza a simetria especular 
das linhas de uma folha, os padrões de simetria em rotação 
presente nas pétalas de uma margarida ou na formação dos 
canteiros do jardim que talvez sigam em arranjos de desenho de 
translação. Nas escolas filosóficas gregas há vários relatos de 
aulas ao ar livre em que, por meio da observação da natureza, 
jovens construíam conceitos teóricos a partir de experiências 
práticas. É interessante que os alunos, ao voltarem para sala 
de aula em grupos ou individualmente, registrem suas obser-
vações escrevendo sobre suas percepções ou desenhando 
os padrões simétricos descobertos nessa coleta sensorial, 
como convite para a exibição do documentário. 

 Simetrias na arte: Cinema, artes visuais, música, poesia, dança, 
são muitas as possibilidades de apreciação de simetrias por meio 
da arte. Você, professor, pode escolher produções artísticas 
para trazer para a sala de aula como nutrição estética, uma 
forma de aquecer a percepção dos alunos para os assuntos 
abordados neste material. No caso de poesias, seria interes-
sante ler além de mostrar visualmente o poema para a turma. 
Na sequência, pergunte a respeito do ritmo das rimas, sobre 
a escrita, a cadência. Você pode também trazer reproduções 
de obras de arte diversas, como uma curadoria educativa, para 
provocar a leitura de simetrias. Pode ainda selecionar um trecho 
do documentário para promover a apreciação e despertar o 
interesse de ver todo o documentário. O importante é nutrir e 
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provocar o olhar, os ouvidos, as percepções para a compreensão 
dos saberes explorados no material.

 Simetria no corpo: Perceber o seu próprio corpo em reflexo 
no espelho pode ser uma descoberta de simetria. Traga para 
a sala de aula espelhos e converse com os alunos a respeito 
de como ele se percebem nesse espelhamento. Como é seu 
corpo? Há simetrias? Percebem a inversão? Descobrem que 
não temos um lado exatamente igual ao outro? Outro exercício 
que pode contribuir de maneira lúdica na construção desses 
conceitos é o jogo do espelho: um aluno fica à frente de outro 
educando, um assume o papel de espelho e o outro de quem 
olha para esse, os gestos são imitados procurando seguir os 
movimentos do outro. Após esse jogo, o interessante é conver-
sar sobre imagens que refletem e como podemos representá-las 
na geometria e na arte, preparando para ver o documentário. 

 Desvelando a poética pessoal
O momento da criação pode ser bem prazeroso, tanto para 
o educador quanto para os alunos. Invista em situações de 
aprendizagem em que os alunos se sintam motivados a criar 
e a descobrir sua poética pessoal. Como o foco e a conexão 
transdisciplinar entre arte e matemática, abra espaço para que os 
alunos proponham ideias.  As simetrias presentes em produções 
artísticas e proposições matemáticas oferecem um rico poten-
cial. Escolha focos, linguagens, percursos de aprendizagens 
significativas. Esse momento é para que os alunos se percebam 
como criadores de conceitos, protagonistas da construção de 
saberes, e não tarefeiros passivos que executam trabalhos en-
comendados pelos professores. Nesse sentido, é importante 
criar sentimentos de pertencimento e colaboração. 

Duas sugestões:

 Explorar os conceitos de simetria especular, rotação e transla-
ção por meio da linguagem da fotografia, pode ser uma entrada 
para o aluno perceber as relações entre geometria e design. 
Peça aos alunos que fotografem com câmara digital ou celular 
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os designs de móveis, casas, prédios, objetos. A partir dessas 
imagens, que podem ser vistas impressas, no computador ou 
ainda na própria tela da câmera, divida a sala em grupos, que 
poderão realizar estudos sobre os três aspectos das simetrias 
(especular, rotação e translação). Os alunos investigarão, com 
a ajuda do professor, a base geométrica que deu origem a 
essas formas desenhadas por um designer ou arquiteto. 

 Outra possibilidade é escolher temas a partir de suas heran-
ças culturais para criar símbolos que representem aspectos 
de crenças individuais refletidos na geometria sagrada. A obra 
do artista Rubem Valentim pode nutrir o olhar dos alunos com 
suas imagens que expressam sincretismo religioso e cultural 
do africano e do europeu. Provocar os alunos a pensarem 
sobre os símbolos que representam seus sentimentos de fé 
e como eles são construídos, com simetrias ou não, pode de-
sencadear um debate interessante sobre imagens, símbolos, 
harmonias e belezas presentes nos repertórios culturais dos 
educandos. As linguagens e materialidades nessa proposição 
podem ser escolhidas pelos próprios alunos. 

 Ampliando o olhar
 Convide seus alunos a fazerem incríveis simetrias disponíveis 

em: <htpp//:www.mathsisfun.com/geometry/symmetry-
artist.html>. Logo que entramos na página, vemos no lado 
esquerdo um quadro, onde podemos escolher: a) reflection 
symmetry (simetria de reflexão) com eixos de vários tipos - x 
axis é eixo horizontal, y axis é eixo vertical, x = y é eixo com 
inclinação de 45º em relação à horizontal etc. b) rotation 
symmetry (simetria de rotação) de vários tipos: ordem 2, 3, 
4 etc. Um exemplo: escolhemos a simetria de rotação de 
ordem 3. Usando o mouse como se fosse um lápis, fazemos 
rabiscos quaisquer no quadro branco à direita. Como esco-
lhemos uma simetria de rotação de ordem 3, esse rabisco 
será reproduzido três vezes, produzindo uma figura com 
simetria de rotação de ordem 3. Se tivéssemos escolhido 
a simetria de reflexão com eixo inclinado, nosso rabisco 
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produziria uma figura e sua simétrica pelo eixo. É possível 
escolher também a cor do “lápis”, o tamanho e o tipo da 
linha. Podemos imprimir o desenho ou apagá-lo (clicando em 
Clear) e começar outro. É divertido!

 No site oficial do programa Arte & matemática há jogos 
interessantes – no link Interação – disponível em: <http://
www2.tvcultura.com.br/artematematica/interacao.html>. A 
simetria está presente também nos padrões que se repetem 
com espelhos como em um caleidoscópio. Construí-los pode 
ser uma proposta instigante. Você pode encontrar outras 
ideias para desenvolver com seus alunos em <http://www.
atractor.pt/ujr/materiais-2005/simetria.pdf>.

 Na leitura da obra de Piero della Francesca apresentada no do-
cumentário vemos as linhas que estruturam formas organizando 
os elementos figurativos que compõe a narrativa do batismo 
de Cristo. A estrutura está vinculada à significação, revelando a 
imbricação de forma-conteúdo. Muitas pinturas renascentistas 
podem ser estudadas na busca da estrutura da composição. Com 
papel vegetal sobre reproduções de obras, podemos perceber as 
linhas de eixo, os movimentos das linhas estruturais e as formas 
que parecem organizar as figuras que compõe a composição. 
Depois de um primeiro exercício com obras renascentistas será 
interessante fazer o mesmo processo com uma obra barroca. 
Haverá mais tensões, ritmos mais intensos?   

 “Penso, logo existo.” Essa é uma frase famosa de René Des-
cartes, inventor das coordenadas cartesianas que permitem 
representar as propriedades geométricas de maneira numérica. 
Ele desenvolveu conceitos presentes na geometria analítica que 
faz um exame detalhado dos termos da geometria. A proposta 
é construir figuras simétricas em um sistema de coordenadas e 
observar as relações entre elas. O primeiro passo é apresentar 
as simetrias: (1) de reflexão, (2) de translação, (3) de rotação, 
procurando mostrá-las em situações geométricas já exploradas. 
Por exemplo, um polígono regular tem simetria de rotação; um 
triângulo isósceles tem simetria de reflexão; retas paralelas são 
simétricas por translação. Compete ao professor de Matemá-
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tica mostrar a presença dessas simetrias nos conteúdos que 
aborda. O segundo passo seria explorar a simetria no sistema 
de coordenadas. Por exemplo, dado um triângulo com vértices 
(0,0), (2,0) e (0,3), quais seriam as coordenadas dos vértices 
do simétrico em relação ao eixo horizontal? E em relação ao 
eixo vertical? E seu simétrico por uma rotação de 180º? E em 
relação a uma rotação de 90º? E em relação a uma translação 
horizontal, para a direita, de 2 unidades?

 Uma equação matemática pode ser representada como a 
atitude de pesar em uma balança com dois pratos. Simetria 
e equilíbrio são a base para esse raciocínio, pois, para uma 
equação estar correta, ela tem de estar sempre em equilí-
brio. Em uma equação reunimos, transpomos, separamos 
e dividimos ao mesmo tempo os termos de um lado e de 
outro, como em uma balança. Foi Al-Khwarizmi que criou a 
álgebra, que significa literalmente “ciência da transposição 
ou cancelamento”, ou “ciência da reunião ou oposição”. 
Seu livro publicado em 850 d.C. ampliou a possibilidade de 
fazer cálculos com números, chamados em sua homenagem 
de algarismos. O professor de Matemática pode oferecer 
equações a serem resolvidas, em consonância com o nível 
dos alunos, aproveitando esse modo de percebê-las. 

 Partituras convencionais são apresentadas pelo músico Hermeli-
no Neder. Os alunos já viram partituras? Reconhecem notas e o 
pentagrama? Já criaram partituras não convencionais utilizando 
códigos inventados por eles para representar diferentes sons? 
Dependendo do repertório dos seus alunos, você pode propor 
um jogo de criação de partituras convencionando códigos para 
cada som e depois criando novos arranjos com as simetrias 
explicadas por Neder. O que os alunos podem descobrir?

 Na arte contemporânea, muitos artistas usam os mesmos prin-
cípios encontrados na arte do passado. No acervo da DVDteca 
Arte na Escola você encontra os documentários e materiais edu-
cativos dos artistas presentes nesses documentários: Antonio 
Dias: arte ilustrada e Rubem Valentim: geometria sagrada, além 
de outros que podem fazer conexões com o seu projeto. 
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 Conhecendo pela pesquisa
 Podemos comparar os desenhos arquitetônicos de Oscar 

Niemeyer no projeto da Catedral de Brasília em formas 
circulares com os desenhos de Antônio Francisco Lisboa, 
conhecido como Aleijadinho, na fachada especular da Igreja 
da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, São João del 
Rei. Na fachada da Igreja de São Francisco vemos simetria 
de reflexão; na fachada do Palácio da Alvorada vemos a si-
metria de translação (a forma que parece barco à vela que se 
repete é que faz essa simetria); o edifício inteiro da Catedral 
de Brasília tem simetria de rotação. Assim, desenhos, traços, 
concepções de arte e arquitetura em tempos distantes são 
reflexos de contextos e poéticas pessoais diversos, mas com 
preocupações estéticas próximas. Quais outras obras de ar-
quitetura os alunos podem pesquisar e descobrir simetrias?

 Durante muito tempo as aulas de Geometria na escola não 
passavam de construções sem sentidos e desinteressan-
tes para os alunos, mas esse rico conhecimento pode ser 
trabalhado de maneira a provocar o olhar e a mente. No 
documentário vemos obras que trabalharam com os círcu-
los (Mauricio Nogueira Lima, Lygia Clark e Mary Vieira). Da 
pré-história podemos lembrar de Stonehenge, monumento 
formado por um conjunto de pedras dispostas de modo cir-
cular com incrível precisão matemática. Os alunos conhecem 
as danças circulares? O que os alunos podem pesquisar e 
criar tendo o círculo como forma impulsionadora?

 Para saber mais sobre design e os conceitos contidos nos de-
senhos que exploram a geometria, proponha aos alunos estudos 
sobre a escola da Bauhaus. Essa escola formou designers e 
arquitetos importantes que em alguns projetos usavam sime-
trias, mas também eram revolucionários na quebra de padrões 
estéticos. Esses desenhos influenciam ainda hoje a fabricação 
de objetos e móveis encontrados em nossas casas. 

 Seus alunos sabem o que é uma coreografia? Ao rever o 
trecho em que é apresentado o Grupo Corpo no documen-
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tário, os alunos podem fazer pesquisas sobre o grupo e criar 
pequenas células coreográficas.

 O que há de semelhante e de diferente entre Arrigo Bar-
nabé, Schönberg e emboladores nordestinos como Caju e 
Castanha? Essa questão inicial pode gerar novas pesquisas 
e produções experimentais dos alunos, especialmente se a 
sua formação abranger a música, ou se você puder contar 
com apoio de especialistas na área.

 Amarrações de sentidos: portfólio
São muitas as possibilidades de propostas a partir desse material, 
mas dar sentido ao que se estudou é importante para que os 
alunos se apropriem de suas descobertas. A proposta é produzir 
um portifólio que conte a história do projeto. Podemos escolher 
entre as três formas de simetrias para marcar a visualidade do 
portfólio ou ainda romper com a simetria e fazer registros em 
folhas que cortadas assimetricamente. Esse portfólio também 
pode ser uma construção coletiva da sala em que cada aluno 
contribua com a sua percepção e registro de aprendizado e de 
novas questões para continuar pesquisando.

 Valorizando a processualidade
O que os alunos compreenderam sobre a geometria presente 
em nosso universo cotidiano e em obras das várias linguagens 
artísticas? Que interlocuções entre arte e matemática foram 
impulsionadas pelo documentário e seus desdobramentos em 
sala de aula? Que assuntos aguçaram a vontade de conhecer 
mais? A discussão a partir dos portfólios e das produções e 
pesquisas realizadas pode levar à reflexão sobre todo o proces-
so. A leitura das ações propostas, das respostas dos alunos 
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.
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 Personalidades abordadas
Al-Khwarizmi (Khiva, atual Uzbequistão, c.780 - Bagdá, c.850) – Matemático, 
astrônomo, astrólogo, geógrafo. Vários séculos depois, quando seus textos 
foram traduzidos para o latim e introduzidos na Europa, seu nome deu origem às 
palavras “algoritmo” e “algarismo”. Os algarismos indo-arábicos são as formas 
de simbolismo mais comumente usadas para representar os números.
Aleijadinho (Antônio Francisco Lisboa - Vila Rica, atual Ouro Preto/MG, 
1730 - 1814) – Escultor, entalhador e arquiteto da arte barroca brasileira. 
Sua obra foi imortalizada nas cidades históricas de Minas Gerais, hoje pa-
trimônio da humanidade, entre elas: a série de esculturas Os doze profetas 
no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo/MG, 
e a Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto/MG. 
Antonio Dias (Campina Grande/PB, 1944) – Pintor e artista multimídia. 
Intensa produção em diversos suportes desde os anos 1960, usando gesso, 
colagem e todos os recursos ao alcance das mãos. 
Arnold Franz Walter Schönberg (Áustria, 1874 - Estados Unidos, 1951) –Compositor 
de música erudita e criador do dodecafonismo, teórico musical e pintor. Várias de 
suas obras remetem a temas do Judaísmo. Era fascinado pela numerologia. 
Arrigo Barnabé (Londrina/PR, 1951) – Músico e ator, na fronteira entre o 
erudito e o popular, criou trilhas sonoras para diversos filmes. No início dos 
anos 1980 assombrou o meio musical com seu atonalismo radical. Seu 
sucesso mais elogiado pela crítica é Clara Crocodilo. 
Caju e Castanha – Dupla brasileira de embolada nordestina. Escolheram 
seus nomes em homenagem à árvore que resiste às intempéries da seca 
nordestina – o cajueiro. 
Fernando António Nogueira Pessoa (Portugal, 1888 - 1935) – Poeta e es-
critor. Atuou também como tradutor e jornalista. Desdobrou-se em várias 
personalidades, sendo os três heterônimos mais conhecidos: Álvaro de 
Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. 
Grupo Corpo – Companhia de dança contemporânea fundada em 1975 em 
Belo Horizonte/MG, preocupa-se em criar uma identidade, vinculada a uma 
ideia de cultura nacional. 
Johann Sebastian Bach (Alemanha, 1685 - 1750) – Organista e composi-
tor alemão luterano do período barroco. Considerado por muitos o maior 
compositor da história da música. Pesquisador, propôs a escala temperada 
com notações matemáticas descritas em logaritmos.
Milton Dacosta (Niterói/RJ, 1915 - Rio de Janeiro/RJ, 1988) – Artista da 
segunda geração de modernistas. Foi nas correntes abstratas que encontrou 
maior ressonância. 
Oscar Niemeyer (Rio de Janeiro/RJ, 1907) – Arquiteto. Expoente da 
arquitetura moderna internacional. Explora as possibilidades construtivas e 
plásticas do concreto armado em linhas curvas e sinuosas.
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Piero della Francesca (Itália, c.1415 - 1492) – Pintor. Destacou-se também 
como teórico da arte com investigações técnicas sobre questões pictóricas, 
geométricas e arquitetônicas. 

Rubem Valentim (Salvador/BA, 1922 - São Paulo/SP, 1991) – Pintor e 
escultor. Recria a base estética do construtivismo europeu pelo sincretismo 
religioso entre as tradições espirituais africanas e o catolicismo com rico 
vocabulário visual.

Vicente do Rego Monteiro (Recife/PE, 1899 - 1970) – Pintor, desenhista, 
professor e poeta. Precursor da Semana de 22. Imagens mitológicas, de 
conteúdo mágico ou sagrado se misturam com tradições brasileiras em sua 
poética marcada pela simetria.

 Glossário
Anagrama – Palavra ou frase composta por recombinação de letras do(s) 
mesmo(s) vocábulo(s). Iracema, personagem de José de Alencar, é anagrama 
da palavra América. Fonte: CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem 
da cultura. São Paulo: Perspectiva: Sesc São Paulo, 2003.

Embolada – Arte popular do Nordeste brasileiro, em que uma dupla de “can-
tadores” monta versos métricos, rápidos e improvisados no desafio do outro 
em um processo de competição de quem tem maior poder argumentação 
em frases rimadas e em ritmo frenético. Fonte: JANGADA Brasil. Disponível 
em: <http://www.jangadabrasil.com.br>. Acesso em: ago. 2009.

Lei da conservação de energia – Primeira lei da termodinâmica que estabelece 
que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. 
A energia pode se transformar de uma forma em outra, mas não pode ser criada 
nem destruída. Fonte: HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos 
de física. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 1996.
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